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Sammanfattning 
Östergötlands läns regionala handlingsplan är ett styrdokument för landsbygdsprogram-
met samt havs-och fiskeriprogrammet som visar hur länsstyrelsen kommer arbeta med 
prioriteringar och urval av ansökningar för att nå våra regionala mål.  

Ett partnerskap har formerats med aktörer från offentlig, privat och ideell sektor för att 
på ett framgångsrikt sätt bidra till genomförandet av programmen och verka för EU:s 
målsättningar om smart och hållbar tillväxt för alla till 2020. Partnerskapet har en viktig 
roll i framtagning, genomförande och uppföljning av Östergötlands regionala handlings-
plan. 

För att anpassa programmen till regionala förhållanden har ett antal regionala priorite-
ringar tagits fram. De grundas på SWOT-analysen och används som utgångspunkt för att 
utforma regionala strategier för programmen. Den regionala handlingsplanen kommer att 
revideras årligen för att säkerställa ökad måluppfyllelse och aktualitet av behoven i länet. 
Handlingsplanen är jämställdhetsintegrerad. 

Värdeskapande ledord i framtagandet av regionala handlingsplanen har varit:  
• goda förutsättningar för att bo och verka på landsbygden, 
• fortsatt aktivt lantbruk och skogsbruk, 
• minskad negativ miljö- och klimatpåverkan, 
• hushållning av resurser. 

 

 

Linköping 2015-10-15 

 

 

 

Elisabeth Nilsson 

Landshövding  

 

Jonas Källming 

Lantbruksdirektör 
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Abstract 
The Regional Action Plan for the county of Östergötland regarding the Rural Develop-
ment, Marine and Fisheries programs is the policy document which describes how the 
County Administration Board will work with the priorities and selections of applications 
to achieve our regional objectives. 

A Partnership has been formed with representatives from the public and private sector for 
the purpose to successfully contribute to the implementation of the programs and pro-
mote the European Union´s objectives of smart, sustainable and inclusive growth by the 
end of 2020. The Partnership has an important role in the development, implementation 
and monitoring of the programs.  

Several regional priorities have been identified in order to adapt programs to regional 
conditions. This was done by the means of a SWOT analysis, which is being used for de-
veloping regional strategies for the programs. The regional action plan will be reviewed 
annually to ensure that the county´s needs and conditions are updated in the context of 
program objectives. The regional action plan is gender integrated.  

The following areas have been identified as particularly important for the county: 
• good opportunities to live and work in rural areas, 
• continued active farming and forestry, 
• reduced negative environmental and climate impact, 
• conservation of natural resources. 
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1. Syftet med handlingsplanen  
Den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet ska användas för att styra vårt ar-

bete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och samord-

ning med andra fonder samt annan regional och lokal utveckling.  

Stöden till landsbygdsutveckling som finns i landsbygdsprogrammet regleras i första hand ge-

nom EU-förordningen[1], landsbygdsförordningen[2] och förskriften om företagsstöd, projektstöd 

och miljöinvesteringar[3]. Handlingsplanen är ett komplement till dessa bestämmelser och an-

vänds 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 myn-

dighet för landsbygdsprogrammet. 

Den regionala handlingsplanen gäller även för havs- och fiskeriprogrammet. Men vi gör inte 

några egna prioriteringar för havs- och fiskeriprogrammet i handlingsplanen. Stöden i havs- och 

fiskeriprogrammet regleras i första hand genom EU-förordningen[4], fiskeförordningen[5] samt 

förskriften om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar. För havs- och fiskeriprogram-

met finns en nationell handlingsplan. 

När vi fattar ett beslut om stöd, ska den handlingsplan som gällde när ansökan kom in ligga till 

grund för stödnivåer och högsta stödbelopp. I övriga fall ska den senaste gällande handlingspla-

nen ligga till grund för beslutet. 

2. EU:s mål styr innehållet i programmen  
Alla landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets prioriteringar bidrar till EU:s 

övergripande mål, EU 2020. EU 2020 är EU:s tillväxtstrategi för en smart och hållbar ekonomi 

med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning. 

I Sverige ska landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet, de regionala strukturfonds-

programmen 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 för-

ordning (EU) nr 1255/2011 

[5] Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 
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2.1 Landsbygdsprogrammets koppling till  
fondgemensamma mål och EU 2020 
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2.2 Havs- och fiskeriprogrammets koppling till  
fondgemensamma mål och EU 2020 
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2.3 Åtgärder och prioriteringar i landsbygdsprogrammet 
Det svenska landsbygdsprogrammet är uppdelat i 6 prioriterade områden och 15 mer detalje-

rade fokusområden. Regeringen har beslutat hur programmets pengar ska fördelas på fokusom-

råden och delåtgärder. Fokusområdena 1abc ska genomsyra samtliga åtgärder och finns därför 

inte med i tabellen ”landsbygdsprogrammet 2014–2020”. 1 abc handlar om kunskapsöverföring 

och innovation.  

 

Följande prioriteringar och fokusområden används inom det svenska landsbygdsprogrammet: 

 

1. Främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk samt på landsbygden 

a) främja innovation, samarbete och kompetensutveckling på landsbygden 
b) stärka banden mellan jordbruk och livsmedelsproduktion samt forskning och innovat-

ion, även i syfte att utveckla miljöledning och miljökvalitet 
c) främja livslångt lärande och yrkesutbildning inom jord- och skogsbruk 

2.  Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla typer av jordbruksföretag och i alla reg-

ioner, samt främja innovativ jordbruksteknik och hållbart skogsbruk 

a) konkurrenskraft, omstrukturering, diversifiering inom jordbruk, trädgård, rennäring 
och skog 

b) underlätta för unga med rätt kompetens att starta företag inom jordbruk-, trädgård- 
samt rennäring  

3. Förbättra djurvälfärd och organisationen av livsmedelskedjan, inklusive bearbetning och 

marknadsföring av jordbruksprodukter 

a) förbättra konkurrenskraften genom kort livsmedelskedja samt bättre djurvälfärd. 

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

a) återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden 
b) förbättra vattenförvaltningen och hanteringen av gödsel- och växtskyddsmedel 
c) förebygga markerosion och förbättra markskötseln 

5. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi 

inom jordbruket  

b) effektivisera energianvändningen inom jordbruket 
Gränsdragningen mellan fokusområdena 5b och 5c är ofta svår att göra, varför dessa in-
satser av förenklingsskäl hanteras under fokusområde 5c, på så sätt kan en resursmässig 
splittring på flera fokusområden undvikas (från programmet). 

c) främja tillgången till och användningen av energi från förnybara källor och andra förny-
bara biologiska resurser som inte är avsedda till livsmedel 

d) minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak 

6. Främja social utveckling och skapa ekonomisk utveckling på landsbygden 

a) främja diversifiering, skapande och utveckling av nya små företag och arbetstillfällen 
b) främja lokal utveckling på landsbygden 
c) anläggning och projektering av passiv bredbandsstruktur 

Här ser du de åtgärder som finns i landsbygdsprogrammet och hur dessa ska bidra till olika fo-

kusområden. 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. 
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Fokusområde

2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c
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1 Kompetensutveckling 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

1.1 Stöd till kompetensutveckling x x x x

1.2 Stöd till demonstrationer och information x x x x

2 Rådgivning 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

2.1 Stöd till rådgivningstjänster x x x x

2.3 Stöd till fortbildning av rådgivare x x x

4 Investeringar till jordbruk, trädgård och rennäring 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

4.1 Investeringsstöd inom jordbruk, trädgård och rennäring x x x

4.2 Förädlingsstöd x x

4.4 MiIjöinvesteringar

4.4 Stängsel mot rovdjur x

4.4 Engångsröjning av betesmark x

4.4 Reglerbar dränering x

6 Jordbruks- och affärsutveckling 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

6.1 Startstöd x

6.4 Investeringsstöd för jobb och klimat x x x

7 Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

7.2 Stöd till investeringar  i  småskalig infrastruktur x

7.3 Stöd till bredband x

7.4 Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden x

7.5 Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för 

turistinformation

x

7.6 Stöd till utveckling av natur och kulturmiljö x

7.6 Miljöinvestering  – förbättrad vattenkvalitet x

7.6 Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald x

7.6 Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad 

vattenkvalitet

x

7.6 Anlägga tvåstegsdiken x

7.6 Återskapa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet x

Kod för åtgärd och delåtgärd

x

x

x

x
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2.3.1 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 jord-

bruksföretag, 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. 

 

 

8 Stöd för miljöåtgärder i skogen 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

8.4 Stöd till återställande av skadad skog x

8.5 Stöd för att bevara och utveckla skogens miljövärden x

10 Miljö- och klimatvänligt jordbruk 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

10.1 Miljöersättningar x

Betesmarker och slåtterängar x

Komplement - Lieslåtter x

Komplement - Efterbete x

Komplement – Höhantering x

Komplement - Lövtäkt x

Komplement - Bränning x

Komplement – Svårtillgängliga platser x

Fäbodar x

Restaurering av betesmarker och slåtterängar x

Vallodling x

Skötsel av våtmarker och dammar x

Minskat kväveläckage x

Skyddszoner x

Hotade husdjursraser x

10.2 Projektstöd till lantrasföreningar x

11 Ekologisk produktion 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

11.1 Omställning till ekologisk produktion x

11.2 Ersättning för ekologisk produktion x

13 Kompensationsstöd                                                                                    

(inklusive vall i dessa områden)

x

14 Djurvälfärdsersättningar 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

Extra djuromsorg för suggor x

Extra djuromsorg för får x

Utökad klövhälsovård för mjölkkor x

16 Samarbete 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

16.1 Stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom 

Europeiska innovationspartnerskapet, EIP

x x x x x

16.2 Stöd till utveckling inom jordbruk-, livsmedel och skog samt pilotprojekt x x x x x x x x

16.4 Stöd till samarbeten mellan aktörer inom jordbruk samt inom 

livsmedelskedjan

x

16.5 Stöd till samarbeten inom miljö x x x

16.9 Stöd till samarbeten som främjar diversifiering och information om 

miljö och mat

x x x

19 Lokalt ledd utveckling 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

19.1 Förberedande stöd för lokalt ledd utveckling x

19.2 Stöd till genomförande av lokala utvecklingsstrategier x

19.3 Stöd till samarbetsåtgärder inom lokalt ledd utveckling x

19.4 Löpande kostnader och ledning x
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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 be-

folkningsstatistik 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 landsbygds-

området. 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 ge-

nomförandet 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 invå-

nare per kvadratkilometer) ges möjlighet att nyansera och utveckla den ovan bestämda huvud-

regeln. Detta kan göras genom att större tätorter räknas in i tillämpningsområdet för dessa län.  

2.3.1.1 Länsstyrelsens landsbygdsdefinition  

Länsstyrelsen kommer inte tillämpa något regionalt undantag från landsbygdsdefinitionen. 

2.3.2 Länsstyrelsens definition på fäbod 
I Östergötlands län har vi inte några godkända fäbodar för miljöersättningen för fäbod. 

2.4 Åtgärder och prioriteringar i havs- och fiskeriprogrammet 
Det svenska havs- och fiskeriprogrammet är uppdelat i 6 prioriterade områden och 16 fokusom-

råden. Följande prioriteringar och fokusområden finns inom programmet. 

1. Främja ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kun-
skapsbaserat 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 ekosyste-
men  

c) säkerställd balans mellan fiskekapaciteten och tillgängliga fiskemöjligheter 

d) ökad konkurrenskraft och lönsamhet för företag inom fisket, bland annat för det små-
skaliga kustfisket, samt förbättrad säkerhets- och arbetsförhållandena 

e) stärkt teknisk utveckling och innovation, här ingår ökad energieffektivitet och kun-
skapsöverföring.  

f) utvecklad yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande. 
 2. Främja ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kun-
skapsbaserat 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 säker-
het 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 väl-
befinnande samt folkhälsa och allmän säkerhet   
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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 han-
tering av data  

b) bättre övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell kapacitet och en effek-
tiv offentlig förvaltning utan att den administrativa bördan ökar  

4. Öka sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen genom att sträva efter följande 
specifika mål: 

• ekonomisk tillväxt 

• social delaktighet 

• ökad sysselsättning genom att fler går att anställa och arbetskraftsrörligheten i de kust- 

och inlandssamhällen som är beroende av fiske och vattenbruk ökar, här ingår diversifi-

ering av verksamheten inom fisket och inom andra sektorer av den maritima ekonomin  

 
5. Främja saluföring och beredning genom att sträva efter följande specifika mål:  

a) bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och vattenbruksprodukter 

b) fler investeringar i berednings- och saluföringssektorerna. 

 

6. Främja genomförandet av den integrerade havspolitiken. 

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

 

Artikel1 Specifikt 

mål 

Åtgärd 

38, 44.1c 1a Investeringar inom fiske 

37 1a Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete 

39, 44.1c 1a Nya tekniska lösningar inom fiske 

39, 44.1c 1a Nya former av förvaltning och organisation inom fiske 

40.1a 1a Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp 

40.1b, c, i, 44.6a-b 1b Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald 

40.1d-g, 44.6a 1b Bevarandeprojekt för skyddade områden 

36 1c System för tilldelning av fiskemöjligheter 

42, 44.1e 1d Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk 

43.1, 44.1f 1d Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur 

 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden 
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43.2 1a Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till landnings-

skyldigheten 

30, 44.4 1d Diversifiering inom fiske 

26, 44.3 1e Utveckling av produkter och processer inom fiske 

28, 44.3 1e Partnerskap mellan forskare och fiskare 

29.1-2, 44.1a 1f Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske 

47 2a Innovationsprojekt inom vattenbruk 

48.1a, d, g-h 2b Produktiva investeringar i vattenbruk 

48.1e, j 2c Miljöinvesteringar i vattenbruk 

52 2b Startstöd för hållbara vattenbruksföretag 

51.1a 2c Kommunal planering av vattenbruk 

56.1a-b 2d Djurs hälsa och välbefinnande                    

50 2e Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk 

77 3a Datainsamling 

76 3b Kontroll och tillsyn av fiske -stöd till ansvarsmyndigheter 

76 3b Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till privata aktörer 

63 4 Genomförande av lokala utvecklingsstrategier – lokalt ledd utveckling 

64 4 Samarbetsåtgärder – lokalt ledd utveckling 

62.1a 4 Förberedande stöd – lokalt ledd utveckling 

62.1d 4 Löpande kostnader och ledning – lokalt ledd utveckling  

68.1a 5a Bilda producent- eller branschorganisationer 

68.1b-e 5a Saluföringsåtgärder 

66 5a Produktions- och saluföringsplaner 

69.1c-d,f 5b Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter 

80.1b 6a Skydd av havsmiljön 

 80.1c 6a Öka kunskapen om havsmiljön 

 

 

Det är Jordbruksverket, länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten som handlägger de 

olika åtgärderna. Följande åtgärder handlägger länsstyrelsen: 

• investeringar inom fiske 

• investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk 

• fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur 
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• fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till landningsskyldig-

heten 

• diversifiering inom fiske 

• produktiva investeringar i vattenbruk 

• miljöinvesteringar i vattenbruk 

• startstöd för hållbara vattenbruksföretag 

• beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter 

 

Det finns mer information om respektive åtgärd i den nationella handlingsplanen för havs- och 

fiskeriprogrammet. Här finns också information om budget. Handlingsplanen kommer att fin-

nas på Jordbruksverkets webbplats.  
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3. Partnerskapet 
Partnerskapet har upphört i och med att programperioden tagit slut. 

Partnerskapets sammansättning 

Nedanstående aktörer av offentlig, privat och ideell karaktär har identifierats och ingår i part-

nerskapet för att på ett framgångsrikt sätt bidra till genomförandet av landsbygdsprogrammet 

och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 i Östergötlands län. Yrkes- och fritidsfiske är för-

hållandevis litet i länet och av den anledningen blev inga fiskeföreträdare utsedda vid uppstar-

ten av partnerskapet. Ett partnerskap för havs- och fiskeriprogrammet skapades genom att part-

nerskapet för landsbygdsprogrammet utökades med en företrädare för fiskenäring under 2015. 

Sammansättningen av partnerskapet kan ytterligare ändras beroende på innehåll i program-

men.  

• LRF   

• Hushållningssällskapet  

• Skogsstyrelsen   

• Region Östergötland  

• Hela Sverige ska leva 

• Kommunal landsbygdsutvecklare  

• Östergötlands fotbollsförbund 

• AgroÖst 

• Länsstyrelsen 

• Representant för fiskenäring 

 

Partnerskapets roll och ansvar 

Partnerskapet sammanträder cirka 4 gånger per år och har en rådgivande roll i utformning, ge-

nomförande samt uppföljning och revidering av handlingsplanen. Medlemmar i partnerskapet 

bistår genom sitt aktiva deltagande med information och kunskapsutbyte. De för också fram be-

hov som landsbygdens olika aktörer har och verkar därigenom för att programmens medel an-

vänds på bästa sätt i Östergötland. 

Viktiga delar för det aktiva partnerskapet 

• Öka intressenternas deltagande i genomförandet av utvecklingen av landsbygden. 

• Förbättra landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets kvalitet.  

• Informera allmänhet och potentiella stödmottagare om landsbygdsutvecklingspolitiken.  

• Främja innovation inom jordbruket, livsmedelsproduktion, skogs- och landsbygdsområ-

den.  

 

Partnerskapet ska genom sin rådgivande roll vara delaktig i utformningen av regionala ur-

valskriterier för prioriteringar mellan ärenden. Likaså kommer teman för särskilda utlysningar 

att tas fram i samråd med partnerskapet. En annan viktig uppgift är att bevaka att genomföran-

det av programmen sker i god samordning med andra insatser som görs för landsbygdens ut-

veckling. Även referensgrupper med specialkompetens kommer att knytas till partnerskapet vid 

diskussioner i enskilda frågeställningar eller ämnesområden.  
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Partnerskapets roll i programmens olika faser 

• I utformandet av handlingsplanen 

Partnerskapet har tillsammans med en tvärsektoriell grupp på länsstyrelsen varit basen för 

framtagandet av SWOT-analysen som denna regionala handlingsplan bygger på. Partnerskapet 

kommer vara delaktigt i utformningen av urvalskriterier för prioritering mellan ärenden. 

• I genomförandet av programmen 

Följa utvecklingen av programmens måluppfyllelse och budgetutnyttjande samt vara kontinuer-

ligt uppdaterade om ansökningstryck och handläggningstider. Att bidra med förslag till utlys-

ningar och bistå med att sprida information om programmen samt utlysningarna in i sin egen 

organisation, men även aktivt förmedla via sina nätverk och mötesarenor. 

• I uppföljning och revidering av handlingsplanen 

Kontinuerlig uppföljning och revidering av regionala prioriteringar samt beakta SWOT-ana-

lysens aktualitet utifrån ändringar i regionala handlingsplanen. Bistå med förbättringsförslag 

vid årlig översyn av handlingsplanen.  

Redan under föregående programperiod inrättades en Landsbygdsberedning för länsstyrelsens 

eget arbete för att säkerställa förankringen internt. Landsbygdsberedningen kommer att fort-

sätta sitt arbete även under kommande program. Länsstyrelsens sakkunnig i jämställdhet kom-

mer vara delaktig både i framtagandet av regionala handlingsplanen som i kommunikationspla-

nen för att säkerställa att jämställdhetsperspektiv genomsyrar det material som framställs. 
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4. Gemensamt för prioriteringar, urvalskriterier, mål och 
hantering av beslut i landsbygdsprogrammet  
 

Alla stöd i landsbygdsprogrammet ska bidra till EU:s prioriteringar i programmet. I kapitel 5 till 

och med 10 visas de övergripande prioriteringarna för de projekt- och företagsstöd samt de mil-

jöinvesteringar 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 urvalskrite-

rierna har länsstyrelsen tagit fram med hjälp av sitt partnerskap. Urvalskriterierna speglar prio-

riteringarna 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. 

4.1 Urvalskriterier 

Urvalskriterierna avgör hur en ansökan prioriteras. 

4.1.1 Poängsättning 
För varje urvalskriterium finns det poängsättningar. Om det står plustecken för poängsätt-

ningen betyder det att den poängsättningen kan räknas tillsammans med andra. Om det inte 

finns något plustecken räknas enbart den högsta poängnivån som uppfylls. Det totala antalet 

poäng är alltid mellan 0 och 5 poäng, vilket gör att eventuella poäng över 5 inte räknas. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns 

under urvalskriteriemallen. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på 

vilka grunder ansökan poängsätts.  

4.1.2 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 

4.1.3 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 gäl-

ler 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 insats-

området. 
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4.1.4 Rangordning av ansökningar med lika många poäng 
Huvudregeln är att om två ansökningar har lika många poäng rangordnar vi ansökningarna i 

följande ordning:  

1. den ansökan som har högst poäng i högst viktat kriterium 

2. den ansökan som kom in först (kronologisk ordning) 

4.1.4.1 Rangordning av ansökningar om stöd till bredband  

Om två ansökningar har lika många poäng rangordnar vi ansökningarna enligt följande: 

1. den beräknade anslutningsgraden (faktiskt procenttal) 

2. den ansökan som har flest antal möjliga anslutningar 

3. den ansökan som kom in först (kronologisk ordning) 

4.2 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 fördel-

ningsnycklar som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Bud-

get och mål.  

Miljöinvesteringar inom delåtgärd 7.6 fokusområde 4abc 

I bilaga 2 har budget och målvärde för följande fyra miljöinvesteringar inom delåtgärd 7.6 fo-

kusområdena 4abc slagits samman, i en gemensam budget och ett gemensamt målvärde: 

• anlägga våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet 

• anlägga våtmarker och dammar för biologisk mångfald 

• miljöinvesteringar – förbättrad vattenkvalitet 

• anlägga tvåstegdiken  

 

Reglerbar dränering 

För miljöinvesteringen reglerbar dränering har pengarna inte fördelats utan pengarna kan avro-

pas från Jordbruksverket. Den totala budgeten för stödet är 5 miljoner kronor. Det finns ett mål 

Antal insatser som fått stöd, med målvärde 15 stycken. 

Investeringsstöd till gödselbaserad biogas 

För investeringsstöd till gödselbaserad biogas har pengarna inte fördelats utan pengarna kan 

avropas från Jordbruksverket. Den totala budgeten för stödet är 279,3 miljoner kronor. Det 

finns två mål Antal djurenheter, med målvärde 46 000 stycken samt Total investering, med 

målvärde 698,3 miljoner kronor. 
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4.3 Beslutsomgångar och utlysningar 
Datum för och information om ansökningsperioder och beslutsomgångar kommer att finnas på 

länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/ostergotland. För att ansökan ska hanteras ska 

den vara komplett och ha kommit in till oss senast det sista angivna datumet för ansökanspe-

rioden.  

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bi-

lagor enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna datumet för ansökansperioden handläg-

ger länsstyrelsen alla kompletta ansökningar som kommit in. 

4.3.1 När pengarna i en beslutsomgång inte räcker 
Ansökningar som får poäng över lägsta poängnivå för urvalskriterier och därmed är godkända 

för stöd, men som på grund av begränsad budget inte beviljas medel i beslutsomgången flyttas 

automatiskt till nästa beslutsomgång. Vi för över en ansökan högst en gång därefter avslås ansö-

kan. 

Eventuella undantag från denna huvudregel framgår under respektive insatsområden. 

4.3.2 När pengarna i en beslutsomgång eller en utlysning inte räcker 
till hela sista ansökan 
Den sista ansökan som godkänns i en beslutsomgång är den som når upp till och eventuellt då 

även överskrider beslutsomgångens budgetram. En förutsättning är att minst hälften av det be-

viljade stödbeloppet täcks av den ursprungliga budgetramen för beslutsomgången. Beroende på 

hur mycket den ansökan överskrider budgetramen kommer följande beslutsomgångs budgetram 

att i motsvarande mån justeras nedåt. 

Eventuella undantag från denna huvudregel framgår under respektive insatsområden. 

4.3.3 När det blir pengar över i en beslutsomgång eller en utlysning 

Eventuella pengar som inte används i en beslutsomgång för vi över till nästa beslutsomgång. 

Eventuella undantag från denna huvudregel framgår under respektive insatsområden. 

4.3.4 När sista pengarna i budgeten inte räcker till hela sista ansö-
kan 
När budgeten för ett insatsområde är slut för alla åtgärder och hela sista ärendet inte ryms sänks 

stödsatsen. Detta gäller det ärende som rangordnas högst av de ärenden som inte ryms inom 

budgeten. För alla åtgärder sänks stödsatsen till 20% som lägst. 

 

 

 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
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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 åtgär-

der 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 handläg-

ger stöd inom kompetensutveckling och rådgivning inom följande områden: ökad konkurrens-

kraft, djurvälfärd samt kort livsmedelskedja och lokala marknader. 

5.1 Stöd till kompetensutveckling och rådgivning inom  
miljö och klimat  
 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

5.1.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Dessa stöd riktar sig till kompetens-

utveckling och rådgivning inom miljö och klimat (delåtgärderna 1.1, 1.2, 2.1 inom fokusområ-

dena 4abc och 5cd) och syftar till att  

• återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden och de europeiska landskap-

ens 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 (fokusområde5d).  

 

5.1.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

5.1.2.1 Ett rikt odlingslandskap (fokusområde 4a) 

Östergötland har ett rikt odlingslandskap som kan indelas i olika landskapsområden med sina 

specifika förutsättningar; eklandskapet, skogsbygd, mellanbygd, skärgård och slätten. Idag hy-

ser Östergötlands län en stor andel av landets totala arealer med ogödslade naturbetesmarker. 

Här liksom på många andra ställen saknas det betesdjur i förhållande till arealen betesmark. 

Idag har länet en stor andel igenväxt betesmark. Inventeringen av ängs- och betesmarker visar 

att länets största biologiska värden och kulturella värden finns i eklandskapet, mellanbygd, 

skogsbygden och skärgården. Ett stort antal rödlistade arter är knutna till odlingslandskapet och 

många av dessa kräver särskild skötsel för att kunna överleva i livskraftiga populationer.  
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Östergötlands höga natur- och kulturvärden har utvecklingspotential, skötseln kräver betesdjur 

och då är en viktig grundsten för en levande landsbygd konkurrenskraftiga och lönsamma före-

tag inom primärproduktionen. Jordbruksföretag med inriktning mjölk- och köttproduktion bi-

drar till att upprätthålla hävden av betesmarker och bevarandet av ett öppet odlingslandskap. 

Förutom att jordbruksföretagen bidrar med livsmedelsproduktion så produceras kollektiva nyt-

tigheter som biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  

Landsbygdsprogrammet i Östergötland ska verka för att öka jordbrukarnas kunskap om lands-

bygdsprogrammets olika åtgärder. Landsbygdsprogrammet olika åtgärder ska bidra till att alla 

typer av natur- och kulturmiljövärden som finns i Östergötland inte minskar i omfattning. Bio-

toper, habitat, hotade arter som är knutna till odlingslandskapet, kulturbärande landskapsele-

ment och arealen naturbetesmark och ängsmark i länet ska bevaras enligt de Östgötska miljö-

målen. Aktiviteterna inriktas på att vägleda lantbrukarna och markägare så de har god kunskap 

om villkoren i miljöersättningarna och investeringar inom miljöområdet. 

Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder (fokus-

område 4a) 

Målet är att höja kunskapen om olika skötselmetoder i områden där brist på betesdjur är en san-

nolik 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 sköt-

selmetoder. 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 samt markägare som saknar djur och maski-

nella resurser för att sköta ängs- och betesmarker. 

5.1.2.2 Greppa Näringen (fokusområdena 4bc och 5cd) 

Förbättra vattenförvaltningen, inklusive hanteringen av gödsel- och växtskydds-

medel 

De största miljöproblemen när det gäller Östergötlands vattenmiljöer är övergödning, utsläpp av 

miljögifter och olika typer av fysiska ingrepp, till exempel utdikning, dämning och omledning av 

vatten. De vattenobjekt som är mest belastade av växtnäringsläckage finns på slätten, på Vikbo-

landet, i Söderköpingsåns avrinningsområde samt vid kusten.  

För att minska näringsbelastningen på vattendragen krävs både åtgärder för att minska närings-

förluster från åkermarken, men även åtgärder för att samla upp den växtnäring som trots allt 

når vattendragen, till exempel i fosfordammar och våtmarker. När det gäller fysisk påverkan är 

problemet inte knutet till något specifikt geografiskt område utan är utspritt över hela länet. 

Miljögifter (pesticider) är störst problem i mindre jordbruksåar i slättlandskapet. 

Rådgivning om växtnäring ska prioriteras till områden med hög näringsbelastning. Rådgivning 

om säker hantering av växtskyddsmedel ska prioriteras till jordbruksintensiva områden. Dock 

kan det finnas behov att vidta åtgärder även på andra platser i länet beroende på de lokala förut-

sättningarna. 

Förebygga markerosion och förbättra markskötseln 
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Övergödningen av Östergötlands vattendrag kan till stor del kopplas till förluster av fosfor från 

åkermark. Fosforförluster sker framförallt från lerjordar vid stora regnmängder och höga vat-

tenflöden i diken och åar. Väl fungerande dränering av åkermark är en förutsättning för att mar-

kerosion och fosforförluster ska kunna minskas. Målet är att vattnet ska röra sig genom marken, 

inte rinna ovanpå. Detta kräver både god markstruktur, täckdikning i gott skick och väl funge-

rande markavvattningsföretag. De vattenobjekt som är mest belastade av växtnäringsläckage 

finns på slätten och på Vikbolandet, i Söderköpingsåns avrinningsområde samt vid kusten. Dock 

finns risk för markerosion och behov av förbättrad markskötsel i hela länet.  

Rådgivning om förebyggande av markerosion och förbättrad markskötsel ska prioriteras till om-

råden med hög näringsbelastning. Dock kan det finnas behov att vidta åtgärder även på andra 

platser i länet beroende på de lokala förutsättningarna. 

Effektivisera energianvändningen inom jordbruk och livsmedelsförädling 

Mjölkproduktion, äggproduktion, svinuppfödning, kycklinguppfödning och växthusodling är 

produktionsgrenar med stor energianvändning och därmed stor potential till effektiviseringar.  

Rådgivning om energieffektivisering i lantbruket ska prioriteras till företag med växthusodling 

samt djurgårdar, framförallt gårdar med mjölk- eller äggproduktion och gårdar med svin- eller 

kycklinguppfödning i hela länet. 

Minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak 

Förluster av växthusgaser på jordbruksföretaget är störst från mark och djurproduktion. Kväve-

överskott i marken ökar risken för utsläpp av lustgas. Störst kväveöverskott förekommer på går-

dar med hög djurtäthet per hektar. 

Från idisslare sker även utsläpp av metangas som en biprodukt vid djurens foderomsättning. 

Utsläpp av ammoniak sker från stallgödsel i stall, under lagring och vid spridning på åkermark. 

Rådgivning om minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak ska prioriteras till djurgårdar i 

hela länet. 

5.1.2.3 Ekologisk produktion (fokusområde 4c) 

Inom den ekologiska produktionen används lokala och förnyelsebara resurser för att få positiva 

effekter på markens långsiktiga produktionsförmåga främst på dess markstruktur och mullhalt. 

Växtnäringsförsörjning och växtskydd baseras på varierad växtföljd. Ingen mineralgödsel eller 

växtskyddsmedel används inom produktionen. Den ekologiska djurhållningen är en viktig kom-

ponent i det ekologiska produktionssystemet och antalet djur anpassas efter gårdens förutsätt-

ningar att producera foder. En omställning till ekologisk produktion tar tid och bör ske stegvis. 

Rådgivningen är viktig och kommer att prioriteras inom det här området för att kunna förmedla 

aktuell information och vidareutveckla metoder som kan leda till bra lönsamhet och samtidigt 

långsiktigt hållbar produktion. Vidare är det viktigt att skapa mötesforum/kurstillfällen mm för 

både nyetablerade och etablerade ekologiska företag för att kunna vidareutveckla den ekologiska 

produktionens metoder för att kunna möta upp efterfrågan på ekologiska råvaror och livsmedel 

som har ökat både inom den privata och offentliga sektorn.  

År 2000 odlades drygt 20 000 ha åker ekologiskt i Östergötland, vilket motsvarade 10 procent. 

Hälften av marken var KRAV-certifierad, den andra hälften odlades endast med miljöersättning 

för ekologisk produktion. Vid ingången till 2007, då det förra Landsbygdsprogrammet startade, 

var 35 000 ha omlagd till ekologisk produktion. 17 procent av åkern odlades nu ekologiskt. An-

delen certifierad areal låg kvar på 50 procent.  
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5.1.3 Upphandling, utlysning och länsstyrelsens eget arbete med 
kompetensutveckling och rådgivning 
Övergripande arbete med kompetensutveckling och rådgivning i Östergötland 

 Landsbygdsprogrammet i Östergötland ska bidra till: 

• att skapa goda förutsättningar för att bo och verka på landsbygden, 

• ett fortsatt aktivt lantbruk och skogsbruk, 

• minskad negativ miljö- och klimatpåverkan, 

• hushållning av resurser. 

Länets lantbruksföretag har potential att förbättra sina produktionsmetoder vilket minskar den 

negativa miljöpåverkan samtidigt som de positiva miljöeffekterna ökar. Landsbygdsprogram-

mets olika åtgärder förenar möjligheterna till ett hållbart naturresursutnyttjande med en bra fö-

retagsamhet. Lantbruksföretagen har potential att öka sysselsättningen på landsbygden genom 

en ökad diversifiering av affärsverksamheten med t.ex. ökad produktion av råvaror samt ökad 

förädlingsgrad av råvaror. Genom olika aktiviteter inom kompetensutveckling och rådgivning 

blir landsbygdens företagare medvetna om fler möjligheter och inspireras till handling.  

Efterfrågan ska styra kompetensutvecklingen och rådgivning, men det måste också finnas ut-

rymme för riktad information inom vissa områden. Detta kan t.ex. handla om områden där 

kundnyttan inte är så påtaglig men där miljönyttan eller djurvälfärden ökar. En kontinuerlig in-

formation och höjning av den allmänna kunskapsnivån underlättar företagens anpassning till 

nya förutsättningar och stärker företagens miljöanpassning, konkurrenskraft och utvecklings-

förmåga. Kontinuerliga kontakter kommer att tas med organisationer som LRF, Ekologiska 

lantbrukarna, Skogsstyrelsen, Region Östergötland, Nyföretagarcentrum, rådgivningsföretag, 

kommunerna etc. som ett komplement för att ta fram aktiviteter som är efterfrågade och som 

bidrar till en konkret nytta för målgrupperna.  

Mer information om de aktiviteter som finns inom kompetensutveckling, information och de-

monstration samt rådgivning för Ett rikt odlingslandskap, Skötsel av ängs- och betesmarker nät-

verk, samverkan och nya metoder, Ekologisk produktion samt Greppa Näringen kommer att fin-

nas på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/ostergotland.  

Genom regional samordning av kompetensutvecklingen och rådgivningen undviker man att lik-

nande insatser görs samtidigt av andra aktörer. Detta medför även en tydlighet gentemot kun-

derna och innebär ett effektivt utnyttjande av resurserna. Inom aktiviteterna kommer ett brett 

utbud av insatser att genomföras som kan attrahera såväl kvinnor som män oavsett ålder eller 

etnisk härkomst. Det är inte enbart antalet som nås av kompetensutvecklingen och rådgiv-

ningen som är intressant utan även att insatserna leder till förändrade beteenden. Det är angelä-

get att jobba med kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamheten.  

Resultaten från utvärderingar och uppföljningar bör användas som underlag för att löpande ut-

veckla verksamhetsområden samt för att justera verksamhetens inriktning och omfattning för 

bästa möjliga måluppfyllelse. Kompetensutvecklingen och rådgivningen som ska genomföras 

inom nuvarande landsbygdsprogram i Östergötland ska även förstärka arbetet med att nå ett 

flertal olika mål såväl nationellt som regionalt. Kompetensutveckling och rådgivning ska under-

lätta genomförandet av landsbygdsprogrammets åtgärder och skapa möjligheter till synergief-

fekter. 

Länsstyrelsen i Östergötland kommer att vara egna projektägare för samtliga områden inom 

Greppa Näringen, Ett rikt odlingslandskap, Ekologisk produktion, samt Skapa nya jobb. 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
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5.1.3.1 Ett rikt odlingslandskap (fokusområde 4a) 

Upphandlingar under 2022 

Kompetensutveckling (1.1)  

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer att genomföra en upphandling i länet och teckna ra-

mavtal med externa aktörer som kommer att medverka vid olika aktiviteter inom ett rikt od-

lingslandskap under 2022. Vid behov kommer Länsstyrelsen att komplettera med direktupp-

handling av specialister till aktiviteter inom ett rikt odlingslandskap under 2022. 

Demonstrationer och information (1.2) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer att genomföra en upphandling i länet och teckna ra-

mavtal med externa aktörer som kommer att medverka vid olika aktiviteter inom ett rikt od-

lingslandskap under 2022. Vid behov kommer Länsstyrelsen att komplettera med direktupp-

handling av specialister till aktiviteter inom ett rikt odlingslandskap under 2022. 

Rådgivning (2.1) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer att genomföra en upphandling i länet och teckna ra-

mavtal med externa aktörer som kommer att medverka vid olika aktiviteter inom ett rikt od-

lingslandskap under 2022.  

Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder (fokus-

område 4a) 

Demonstrationer och information (1.2) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer genomföra direktupphandling av specialister vid be-

hov.   

Utlysningar under 2022 

Kompetensutveckling (1.1) 

Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2022. 

Demonstrationer och information (1.2) 

Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2022. 

Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder (fokus-

område 4a) 

Demonstrationer och information (1.2) 

Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2022. 

Länsstyrelsens eget arbete under 2022 

Aktiviteter som lämpar sig mindre bra för upphandling kommer att genomföras i egen regi.  

Länsstyrelsen har lång erfarenhet av att bedriva kompetensutveckling och rådgivning i egen 

regi. Kompetensutveckling och rådgivning i egen regi är också nödvändigt för att upprätthålla 

kompetens inom projektledning och upphandling. Vilka regionala prioriteringar som är aktuella 

framgår i kapitel 5.1.2.1. Ett rikt odlingslandskap.  
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Kompetensutveckling (1.1) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer att genomföra egna aktiviteter som ryms inom kom-

petensutvecklingsåtgärden som gynnar och utvecklar natur- och kulturvärden inom ett rikt od-

lingslandskap inom länet. Under 2022 kommer aktiviteterna att bland annat ha teman som fo-

kuseras på skötsel av naturbetesmarker, betesplanering, biologisk mångfald på slätten med 

mera.  Dessa aktiviteter sker i samverkan och dialog med externa aktörer inom ett rikt odlings-

landskap som genomför ca 30 procent av aktiviteterna under 2022. Länsstyrelsen kommer att 

använda den expertkompetens som finns inom länsstyrelsen och skogsstyrelsen som berör na-

tur- och kulturvärden i länet och vid behov upphandla externa föreläsare. 

Demonstrationer och information (1.2) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer att genomföra egna aktiviteter under 2022 som kom-

pletterar kompetensutveckling samt rådgivningen när det gäller skötsel av naturbetesmarker 

inkl. slåtterängar, enskilda arters skötselbehov och åtgärder för att öka den biologiska mångfal-

den i odlingslandskapet, betesplanering med mera. Dessa aktiviteter sker i samverkan med ex-

terna aktörer inom ett rikt odlingslandskap som genomför ca 30procent av aktiviteterna under 

2022. Länsstyrelsen kommer att använda den expertkompetens som finns inom länsstyrelsen 

och skogsstyrelsen som berör natur- och kulturvärden i länet och vid behov upphandla externa 

aktörer. 

Rådgivning (2.1)  

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer att genomföra huvuddelen av rådgivning av beva-

rande och restaurering av natur- och kulturvärden inom ett rikt odlingslandskap i egen regi un-

der 2022. Rådgivningen under 2022 kommer att fokuseras på skötsel och restaurering av ängs- 

och naturbetesmarker.  Länsstyrelsen kommer att använda den expertkompetens som finns 

inom länsstyrelsen och skogsstyrelsen som berör natur- och kulturvärden inom ett rikt odlings-

landskap i länet och vid behov upphandla externa aktörer. 

Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder (fokus-

område 4a) 

Demonstrationer och information (1.2) 

Under 2022 fortsätter pågående verksamhet  genom att samla underlag om intresse hos mål-

grupperna, prioriterade områden och förutsättningar beträffande djurhållande lantbrukare, 

lämpliga maskiner etc. Vid behov kommer Länsstyrelsen dock att komplettera med direktupp-

handling av specialister till aktiviteter inom skötsel av ängs- och betesmarker under 2022. 

5.1.3.2 Greppa Näringen (fokusområdena 4bc och 5cd) 

Upphandlingar under 2022 

Kompetensutveckling (1.1)  

Länsstyrelsen i Östergötlands län har genomfört upphandling i länet och tecknat ramavtal med 

externa aktörer som kommer att medverka vid olika aktiviteter inom Greppa Näringen under 

2022. Vid behov kommer Länsstyrelsen att komplettera med direktupphandling av specialister 

till aktiviteter inom Greppa Näringen under 2022.  Länsstyrelsen kommer att ha en samord-

nande roll i arbetet. 
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Demonstrationer och information (1.2) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län har genomfört upphandling i länet och tecknat ramavtal med 

externa aktörer som kommer att medverka vid olika aktiviteter inom Greppa Näringen under 

2022. Vid behov kommer Länsstyrelsen att komplettera med direktupphandling av specialister 

till aktiviteter inom Greppa Näringen under 2022. Länsstyrelsen kommer att ha en samord-

nande roll i arbetet. 

Rådgivning (2.1) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län har genomfört upphandling i länet och tecknat ramavtal med 

externa aktörer som kommer att genomföra huvuddelen av rådgivningen i Östergötland inom 

Greppa Näringen under 2022. Länsstyrelsen kommer att ha en samordnande roll i arbetet. 

Utlysningar under 2022 

Kompetensutveckling (1.1) 

Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2022. 

Demonstrationer och information (1.2) 

Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2022. 

Länsstyrelsens eget arbete under 2022 

Aktiviteter som lämpar sig mindre bra för upphandling kommer att genomföras i egen regi.  

Länsstyrelsen har lång erfarenhet av att bedriva kompetensutveckling och rådgivning i egen 

regi. Kompetensutveckling och rådgivning i egen regi är också nödvändigt för att upprätthålla 

kompetens inom projektledning och upphandling. Vilka regionala prioriteringar som är aktuella 

framgår i kapitel 5.1.2.2 Greppa Näringen. 

Kompetensutveckling (1.1) 

Länsstyrelsen kommer att prioritera aktiviteter som syftar till att minska utsläppen av växtnä-

ring från jordbruket ett flertal ställen i länet. Samtliga områdena är särskilt belastade av växtnä-

ring.  

Länsstyrelsen planerar även aktiviteter som syftar till att minska utsläpp av växthusgaser från 

jordbruket och minskade utsläpp av växtskyddsmedel.  

Upphandlade konsulter kommer att utföra huvuddelen av arbetet med aktiviteterna. Länsstyrel-

sen kommer att ha en samordnande roll i arbetet. 

Demonstrationer och information (1.2) 

Länsstyrelsen kommer att informera lantbrukare om Greppa Näringen och vilken kompetensut-

veckling och rådgivning som erbjuds genom bland annat: 

• Medlemsbrev 

• Medverkan på LRF-träffar 

• Artiklar i Länsstyrelsens tidning Grödan 
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Rådgivning (2.1)  

Rådgivning som syftar till minskade utsläpp av växtnäringsämnen från jordbruket kommer att 

prioriteras till Vikbolandet och Söderköpingsåns avrinningsområde samt området söder om 

Roxen. Det gäller rådgivning om: 

• Växtnäringsbalanser 

• Gödslingsstrategier för kväve och fosfor 

• Markpackning och bördighet 

• Våtmarker och dränering 

• Precisionsodling och test av mineralgödselspridare 

Rådgivning som syftar till minskade utsläpp av klimatgaser från jordbruket kommer att priorite-

ras till djurgårdar i hela länet. Det gäller rådgivning om: 

• Växtnäringsbalanser 

• Gödslingsstrategi för kväve 

• Markpackning 

• Grovfoderodling 

• Klimat och energieffektivisering 

• Stallmiljö och byggplanering 

• Utfodring och betesstrategi 

Rådgivning som syftar till minskade utsläpp av växtskyddsmedel från jordbruket kommer att 

prioriteras till vattenskyddsområden och områden där fynd av växtskyddsmedel i vattendragen 

ofta görs. 

Upphandlade konsulter (se 5.1.3.2) kommer att utföra huvuddelen av rådgivningen. Länsstyrel-

sen kommer att ha en samordnande roll i arbetet. 

5.1.3.3 Ekologisk produktion (fokusområde 4c) 

Upphandlingar under 2022 

Kompetensutveckling (1.1)  

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer att genomföra en upphandling i länet och teckna ra-

mavtal med externa aktörer som kommer att medverka vid olika aktiviteter inom ekologisk pro-

duktion under 2022. Vid behov kommer Länsstyrelsen att komplettera med direktupphandling 

av specialister till aktiviteter inom Ekologisk produktion under 2022. Länsstyrelsen kommer att 

ha en samordnande roll i arbetet och genomförandet utförs av externa aktörer i länet.  

Demonstrationer och information (1.2) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län har genomfört upphandling i länet och tecknat ramavtal med 

externa aktörer som kommer att medverka vid olika aktiviteter inom ekologisk produktion un-

der 2022. Vid behov kommer Länsstyrelsen att komplettera med direktupphandling av specia-

lister till aktiviteter inom Ekologisk produktion under 2022.  Länsstyrelsen kommer att ha en 

samordnande roll i arbetet och genomförandet utförs av externa aktörer i länet. 
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Rådgivning (2.1) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län har genomfört upphandling i länet och tecknat ramavtal med 

externa aktörer som kommer att genomföra all rådgivning i Östergötland inom ekologisk pro-

duktion under 2022. Länsstyrelsen kommer att ha en samordnande roll i arbetet och genomfö-

randet utförs av externa aktörer i länet. 

Utlysningar under 2022 

Kompetensutveckling (1.1) 

Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2022. 

Demonstrationer och information (1.2) 

Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2022. 

Länsstyrelsens eget arbete under 2022 

Aktiviteter som lämpar sig mindre bra för upphandling kommer att genomföras i egen regi.  

Länsstyrelsen har lång erfarenhet av att bedriva kompetensutveckling och rådgivning i egen 

regi. Kompetensutveckling och rådgivning i egen regi är också nödvändigt för att upprätthålla 

kompetens inom projektledning och upphandling. Vilka regionala prioriteringar som är aktuella 

framgår i kapitel 5.1.2.3 Ekologisk produktion.  

Kompetensutveckling (1.1) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer att genomföra aktiviteter som ryms inom kompetens-

utveckling åtgärden som gynnar och utvecklar den ekologiska produktionen inom länet. Dessa 

aktiviteter sker i samverkan och dialog med externa aktörer inom ekologisk produktion som ge-

nomför ca 95 procent av aktiviteterna. Under 2022 kommer aktiviteter att fokuseras på omställ-

ning till och uppföljning av ekologisk produktion inom växtodling och olika typer av djurhåll-

ning. Även aktiviteter med fokus på att utveckla och öka dikoföretag samt ekologisk mjölkpro-

duktion kommer att prioriteras.   

Demonstrationer och information (1.2) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer att genomföra egna aktiviteter som ryms inom de-

monstration och informationsåtgärden som gynnar och utvecklar den ekologiska produktionen 

inom länet. Under 2022 kommer fokus att läggas kring information /demonstration på omställ-

ning till ekologisk produktion såväl växtodling som djurhållning. Dessa aktiviteter sker i sam-

verkan och dialog med externa aktörer inom ekologisk produktion som genomför ca 99 procent 

av aktiviteterna under 2022.  

Rådgivning (2.1)  

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer att genomföra aktiviteter som ryms inom rådgivnings 

åtgärden som gynnar och utvecklar den ekologiska produktionen inom länet och riktas till i hu-

vudsak omställnings- och uppföljningsrådgivning. Dessa aktiviteter sker i samverkan och dialog 

med externa aktörer inom ekologisk produktion som genomför ca 99 procent av aktiviteterna 

under 2022.  
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5.1.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärderna1.1, 1.2, 2.1 fokusområdena 4abc, 5cd) 

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

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Projektet bidrar till in-

förandet av nya pro-

dukter, tjänster eller 

arbetsmetoder (inno-

vation). 

1 poäng: Kunskapen är inte ny i sig men har fått allt för liten spridning och till-

lämpning 

2 poäng: Kunskapen är ny och har endast viss eller ingen spridning i landet 

+2 poäng: Projektet förmedlar eller skapar kunskap med innovativa inslag 

+2 poäng: Kunskapen förväntas få stor tillämpning och spridning 

 

10 

2. Genomföraren har 

kunskap, kompetens 

och genomförande-

kapacitet för pro-

jektet. 

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 bi-

drar till kunskaps-

spridning. 

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 ka-

nal 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 identifie-

rat behov av pro-

jektet. 

1 poäng: Ett behov finns och behovsanalysen är tillfredställande 

2 poäng: Behovet är stort eller akut då projektet behandlar en grundläggande 

fråga. Behovsanalysen är tillfredställande. 

+1 poäng: En beskrivning finns av vad som är gjort tidigare och vad som pågår. 

+1 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgruppen eller näringen 

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

 

40 

5. Projektet har tydliga 

mål. 

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

går att följa upp 

3 poäng: En relevant målbeskrivning finns och tydliga mål (tid, mängd, kvalité 

etc.) finns angivna 

+2 poäng: Effektmål finns beskrivna 

 

15 

Summa viktning 
 

100 

 

 

Regionala urvalskriterier 

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

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 
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• +2 poäng: Kunskapen förväntas få stor tillämpning och spridning 

 

För innovation inom kompetensutveckling kan man se till vad det är för kunskap som ska för-

medlas. 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 in-

novativt innehållet i den nya kunskapen är. Bedömning görs också baserat på hur relevant kun-

skapen 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 kunskaps-

spridning. 

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 verksam-

het, eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med erfaren relevant ak-

tör 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 samar-

betspartner. 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 bety-

delse 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.  Exem-

pel 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 åter-

kommer 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 
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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. Be-

hovsanalysen 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 avgö-

rande 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 pro-

jektets 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 upp 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, lönsam-

het, produktivitet eller djurvälfärd.  

5.1.4.2 Det här gäller för urval av ansökningar 

Den lägsta miniminivån för urvalskriterier är 200 poäng. 

5.1.5 Stödnivå 
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter.  

Inom stöd till kompetensutveckling och stöd till rådgivningstjänster (1.1 och 2.1) ges stöd till 

stödberättigande utgifter som inte täcks av intäkter som kommer från deltagare.  

För stöd till rådgivningstjänster (2.1) ges maximalt 1 500 euro per rådgivningstillfälle. 
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Utanför jordbruks- och skogsbrukssektorn begränsas stödbeloppet enligt kommissionens för-

ordning om stöd av mindre betydelse2. Inom kompetensutveckling och rådgivning gäller inte be-

gränsningen 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 beskatt-

ningsår, 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 en-

skild 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 kom-

manditbolag betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget ar-

bete” 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 sen-

aste 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 och rådgivning 

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.   

 

2 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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5.2 Stöd till kompetensutveckling och rådgivning för att skapa 
nya jobb 
 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

5.2.1 Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta stöd riktar sig till kompetens-

utveckling 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 inform-

ationsinsatser och kurser inom andra näringar än jordbruk, men också genom att ut-

veckla och ta tillvara kulturarv och traditionell kunskap 

• utveckla småföretag och på så sätt få fler arbetstillfällen på landsbygden genom rådgiv-

ning och företagsledningstjänster inom andra näringar än jordbruk. 

5.2.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
På landsbygden skapas nya jobb främst i småföretag. Därför är satsningar som främjar småföre-

tagandet och arbetstillfällen på landsbygden oerhört viktiga för den lokala utvecklingen i länet. 

Landsbygdsprogrammet i Östergötland ska verka för att småföretag och arbetstillfällen på 

landsbygden ska utvecklas genom informationsinsatser och kurser. Stöd till kompetensutveckl-

ing och rådgivning ska kunna ges för satsningar som bidrar till att företag på landsbygden kan 

utvecklas och marknadsorienteras, öka antalet arbetstillfällen, samt ta tillvara på landsbygdens 

resurser. 

Landsbygdsprogrammet i Östergötland ska bidra till: 

• att skapa goda förutsättningar för att bo och verka på landsbygden, 

• ett fortsatt aktivt lantbruk och skogsbruk, 

• minskad negativ miljö- och klimatpåverkan, 

• hushållning av resurser. 

Landsbygdsprogrammets olika åtgärder förenar möjligheterna till ett hållbart naturresursut-

nyttjande med en bra företagsamhet. Lantbruksföretagen har potential att öka sysselsättningen 

på landsbygden genom en ökad diversifiering av affärsverksamheten med t.ex. ökad produktion 

av råvaror samt ökad förädlingsgrad av råvaror. Genom olika aktiviteter inom kompetensut-

veckling blir landsbygdens företagare medvetna om fler möjligheter och inspireras till handling.  

Mer information om kompetensutveckling för att skapa nya jobb kommer att finnas på länssty-

relsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/ostergotland.  

5.2.3 Upphandling, utlysning och länsstyrelsens eget arbete med 
kompetensutveckling och rådgivning 
Övergripande arbete med kompetensutveckling i Östergötland  

Efterfrågan ska styra kompetensutvecklingen, men det måste också finnas utrymme för riktad 

information inom vissa områden. Detta kan t.ex. handla om områden där kundnyttan inte är så 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
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påtaglig men där miljönyttan eller djurvälfärden ökar. En kontinuerlig information och höjning 

av den allmänna kunskapsnivån underlättar företagens anpassning till nya förutsättningar och 

stärker företagens miljöanpassning, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga. Kontinuerliga 

kontakter kommer att tas med organisationer som LRF, Skogsstyrelsen, Region Östergötland, 

kommunerna, Nyföretagarcentrum, rådgivningsföretag etc. Detta som ett komplement för att ta 

fram aktiviteter som är efterfrågade och bidrar till konkret nytta för målgrupperna. Genom reg-

ional samordning av kompetensutvecklingen undviker man att liknande insatser görs samtidigt 

av andra aktörer. Detta medför även en tydlighet gentemot kunderna och innebär ett effektivt 

utnyttjande av resurserna. Ett brett utbud av insatser inom aktiviteterna med teman som tex be-

varande/skötselkurser, företagsstyrning, arbetsmetodiker, affärsutveckling, produktutveckling, 

marknadsföring mm kommer att genomföras för att attrahera såväl kvinnor som män oavsett 

ålder eller etnisk härkomst. Det är inte enbart antalet som nås av kompetensutvecklingen som 

är intressant utan även att insatserna leder till förändrade beteenden. Det är angeläget att jobba 

med kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamheten.  

Resultaten från utvärderingar och uppföljningar bör användas som underlag för att löpande ut-

veckla verksamhetsområden, samt för att justera verksamhetens inriktning och omfattning för 

bästa möjliga måluppfyllelse. Kompetensutvecklingen som ska genomföras inom det kommande 

landsbygdsprogram i Östergötland ska även förstärka arbetet med att nå ett flertal olika mål, så-

väl nationellt som regionalt. Kompetensutveckling ska underlätta genomförandet av lands-

bygdsprogrammets åtgärder och skapa möjligheter till synergieffekter. 

Länsstyrelsen i Östergötland kommer att vara egna projektägare för samtliga områden inom 

Greppa, Ett rikt odlingslandskap, Ekologisk produktion, samt Skapa nya jobb.  

Upphandlingar under 2022 

Kompetensutveckling (1.1)  

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer att genomföra direktupphandling av specialister till 

aktiviteter inom skapa nya jobb under 2022.  

Demonstrationer och information (1.2) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer att genomföra direktupphandling av specialister till 

aktiviteter inom skapa nya jobb under 2022.  

 
Rådgivning (2.1) 
Inga upphandlingar under 2022. Budget för stöd till rådgivning för att skapa nya jobb har i sin 
helhet omfördelats till stöd till kommersiell service. 

Utlysningar under 2022 

Kompetensutveckling (1.1) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer inte att genomföra någon utlysning under 2022. 

Demonstrationer och information (1.2) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer inte genomföra en utlysning inom skapa nya jobb un-

der 2022. 

Rådgivning (2.1) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer inte att göra några utlysningar inom skapa nya jobb 

under 2022. Budget för stöd till rådgivning för att skapa nya jobb har i sin helhet omfördelats 

till stöd till kommersiell service. 
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Länsstyrelsens eget arbete under 2022 

Kompetensutveckling (1.1) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer att genomföra aktiviteter i egen regi samt i samver-

kan med externa aktörer inom skapa nya jobb under 2022. 

Demonstrationer och information (1.2) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer att genomföra aktiviteter i egen regi samt i samver-

kan med externa aktörer inom skapa nya jobb under 2022. 

Rådgivning (2.1)  

Inget eget arbete under 2022. Budget för stöd till rådgivning för att skapa nya jobb har i sin hel-

het omfördelats till stöd till kommersiell service. 

5.2.4. Urvalskriterier 
(Delåtgärderna1.1, 1.2, 2.1 fokusområde 6a) 

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

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Projektet bidrar till infö-

randet av nya produkter, 

tjänster eller arbetsmetoder 

(innovation). 

1 poäng: Kunskapen är inte ny i sig men har fått allt för liten spridning och till-

lämpning 

2 poäng: Kunskapen är ny och har endast viss eller ingen spridning i landet 

+2 poäng: Projektet förmedlar eller skapar kunskap med innovativa inslag 

+2 poäng: Kunskapen förväntas få stor tillämpning och spridning 

 

10 

2. Genomföraren har kun-

skap, kompetens och ge-

nomförande-kapacitet för 

projektet. 

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

verksamhet,  

eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med erfaren relevant 

aktör  

eller kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, drivkraft och målfokus 

finns för att väl genomföra projektet 

5 poäng: Projektledare och projektteam har mycket god erfarenhet och har visat 

goda resultat från liknande verksamhet 

 

10 

3. Projektets metod bidrar 

till kunskapsspridning. 
1 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen 

2 poäng: Kunskapen når en större del av målgruppen 

3 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen men är av stor 

betydelse för den gruppen, gruppen utgör en del i ett större projekt eller är en ka-

nal till en större målgrupp  

4 poäng: Kunskapen sprids till en stor del av målgruppen via flera kanaler 

+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ 

 

25 

4. Det finns ett identifierat 

behov av projektet. 

1 poäng: Ett behov finns och behovsanalysen är tillfredställande 

2 poäng: Behovet är stort eller akut då projektet behandlar en grundläggande 

fråga. Behovsanalysen är tillfredställande. 

+1 poäng: En beskrivning finns av vad som är gjort tidigare och vad som pågår 

+1 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgruppen eller näringen 

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

 

40 

5. Projektet har tydliga 

mål. 

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

går att följa upp 

3 poäng: En relevant målbeskrivning finns och tydliga mål (tid, mängd, kvalité 

etc.) finns angivna 

+ 2 poäng: Effektmål finns beskrivna 

 

15 
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Summa viktning 
 

100 

 

Regionala urvalskriterier 

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

5.2.2.1 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 för-

medlas. 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 in-

novativt innehållet i den nya kunskapen är. Bedömning görs också baserat på hur relevant kun-

skapen 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 kunskaps-

spridning. 

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 verksam-

het, eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med erfaren relevant ak-

tör 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 samar-

betspartner. 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 bety-

delse 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 

 



40 

 

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.  Exem-

pel 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 åter-

kommer 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. Be-

hovsanalysen 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 avgö-

rande 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 pro-

jektets 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 upp 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, lönsam-

het, produktivitet eller djurvälfärd.  
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5.2.4.1 Det här gäller för urval av ansökningar 

Den lägsta miniminivån för urvalskriterier är 200 poäng. 

5.2.5 Stödnivå  
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter.  

Inom stöd till kompetensutveckling och stöd till rådgivningstjänster (1.1 och 2.1) ges stöd till 

stödberättigande utgifter som inte täcks av intäkter som kommer från deltagare.  

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

Utanför jordbruks- och skogsbrukssektorn begränsas stödbeloppet enligt kommissionens för-

ordning om stöd av mindre betydelse3. Inom kompetensutveckling och rådgivning gäller inte be-

gränsningen 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 beskatt-

ningsår, 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 en-

skild 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 kom-

manditbolag betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget ar-

bete” 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 sen-

aste 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. 

5.2.4.1 Avgifter för kompetensutveckling och rådgivning 

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.  

 

 

3  Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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Rådgivning (delåtgärd 2.1, fokusområde 6a) 

Inget villkor att ta ut deltagaravgift.  

5.3 Stöd till rådgivning för kommersiell service 
 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

5.3.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta stöd riktar sig till rådgivning 

för kommersiell och viss offentlig service. Syftet är att öka kompetensen om hur verksamhet 

inom lokal service kan utvecklas, bland annat genom affärsutveckling, matsvinn, ekonomisk 

rådgivning, marknadsföring/digitalisering, förhandlingsteknik och energirådgivning hos företa-

gare och verksamma inom lokal service, som dagligvarubutiker, drivmedelsstationer eller annan 

prioriterad serviceverksamhet (delåtgärd 2.1, fokusområde 6b). 

5.3.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Servicen på landsbygden har länge varit på tillbakagång på grund av den strukturomvandling 

som har pågått och fortfarande pågår i livsmedels- och drivmedelsbranschen. Även avfolkning 

och ändrade pendlingsmönster slår hårt mot den kommersiella servicen. I dagsläget finns en rad 

åtgärder för att bevara och utveckla service i gles- och landsbygder och de olika insatserna ska så 

långt som möjligt komplettera varandra. För att skapa en god miljö med hög attraktivitet för bo-

ende och företag är insatser som bidrar till en god servicenivå viktiga. 

Det regionala serviceprogrammet som gäller för perioden 2014–2020 ger underlag för priorite-

ring av stöd till kommersiell service. Det övergripande syftet med det regionala serviceprogram-

met för Östergötland är att bidra till att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell och offent-

lig service för medborgare och näringsliv i gles- och landsbygd. 

Även ett aktivt kultur- och föreningsliv bidrar till ökad gemenskap och social tillvaro på lands-

bygden. Lokala utvecklingsgrupper, byalag, hembygds- och bygdegårdsföreningar, idrotts- och 

kulturföreningar med flera gör betydande insatser för landsbygdens utveckling och överlevnad. 

Lokalt engagemang och arbete kombinerat med ett visst ekonomiskt stöd från samhället kan ge 

väl fungerande verksamhet med mycket god kvalitet för både boende och samhället i stort. Sam-

hället måste bli ännu bättre på att se landsbygden som en resurs och ta vara på den utvecklings-

kraft som finns. 

Stöd ska även kunna ges till olika typer av kompetensutveckling och kunskapsöverföring. Stöd 

kan exempelvis ges till aktiviteter som ska bidra till ökad kunskap om hur verksamheten inom 

lokal service kan utvecklas, bland annat genom affärsutveckling, matsvinn, ekonomisk rådgiv-

ning, marknadsföring/digitalisering, förhandlingsteknik och energirådgivning hos företagare 

verksamma inom servicesektorn, som dagligvarubutiker, drivmedelsstationer eller annan priori-

terad serviceverksamhet. 

Landsbygdsprogrammet i Östergötland ska bidra till: 

• att skapa goda förutsättningar för att bo och verka på landsbygden, 
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• ett fortsatt aktivt lantbruk och skogsbruk, 

• minskad negativ miljö- och klimatpåverkan, 

• hushållning av resurser. 

 

Landsbygdsprogrammets olika åtgärder förenar möjligheterna till ett hållbart naturresursut-

nyttjande med en bra företagsamhet. Lantbruksföretagen har potential att öka sysselsättningen 

på landsbygden genom en ökad diversifiering av affärsverksamheten med t.ex. ökad produktion 

av råvaror samt ökad förädlingsgrad av råvaror. Genom olika aktiviteter inom kompetensut-

veckling blir landsbygdens företagare medvetna om fler möjligheter och inspireras till handling.  

5.3.3 Upphandling och länsstyrelsens eget arbete med kompetens-
utveckling och rådgivning 
Övergripande arbete med kompetensutveckling i Östergötland  

Efterfrågan ska styra kompetensutvecklingen, men det måste också finnas utrymme för riktad 

information inom vissa områden. Detta kan t.ex. handla om områden där kundnyttan inte är så 

påtaglig men där miljönyttan eller djurvälfärden ökar. En kontinuerlig information och höjning 

av den allmänna kunskapsnivån underlättar företagens anpassning till nya förutsättningar och 

stärker företagens miljöanpassning, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga. Kontinuerliga 

kontakter kommer att tas med organisationer som LRF, Regionen Östergötland, Nyföretagar-

centrum, rådgivningsföretag, kommunerna etc. Detta som ett komplement för att ta fram aktivi-

teter som är efterfrågade och bidrar till konkret nytta för målgrupperna. Genom regional sam-

ordning av kompetensutvecklingen undviker man att liknande insatser görs samtidigt av andra 

aktörer. Detta medför även en tydlighet gentemot kunderna och innebär ett effektivt utnyttjande 

av resurserna. Ett brett utbud av insatser inom aktiviteterna kommer att genomföras för att at-

trahera såväl kvinnor som män oavsett ålder eller etnisk härkomst. Det är inte enbart antalet 

som nås av kompetensutvecklingen som är intressant utan även att insatserna leder till föränd-

rade beteenden. Det är angeläget att jobba med kontinuerlig uppföljning och utvärdering av 

verksamheten.  

Resultaten från utvärderingar och uppföljningar bör användas som underlag för att löpande ut-

veckla verksamhetsområden, samt för att justera verksamhetens inriktning och omfattning för 

bästa möjliga måluppfyllelse. Kompetensutvecklingen som ska genomföras inom det kommande 

landsbygdsprogram i Östergötland ska även förstärka arbetet med att nå ett flertal olika mål, så-

väl nationellt som regionalt. Kompetensutveckling ska underlätta genomförandet av lands-

bygdsprogrammets åtgärder och skapa möjligheter till synergieffekter. Länsstyrelsen i Östergöt-

land kommer att vara egna projektägare för samtliga områden inom Greppa, Ett rikt odlings-

landskap, Ekologisk produktion samt Skapa nya jobb. 

Upphandlingar under 2022 

Rådgivning (2.1).                                                                                                                                      

Inga upphandlingar under 2022. Budget för stöd till rådgivning för kommersiell service har i sin 

helhet omfördelats till stöd till kommersiell service.  

Länsstyrelsens eget arbete under 2022 

Rådgivning (2.1)  

Inget eget arbete under 2022. Budget för stöd till rådgivning för kommersiell service har i sin 

helhet omfördelats till stöd till kommersiell service.  



44 

 

5.3.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärder 2.1, fokusområde 6b) 

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

Nationella urvalskriterier  

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Projektet bidrar till infö-

randet av nya produkter, 

tjänster eller arbetsmetoder 

(innovation). 

1 poäng: Kunskapen är inte ny i sig men har fått allt för liten spridning och till-

lämpning  

2 poäng: Kunskapen är ny och har endast viss eller ingen spridning i landet 

+2 poäng: Projektet förmedlar eller skapar kunskap med innovativa inslag 

+2 poäng: Kunskapen förväntas få stor tillämpning och spridning 

 

10 

2. Genomföraren har kun-

skap, kompetens och ge-

nomförande-kapacitet för 

projektet. 

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

verksamhet,  

eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med erfaren relevant 

aktör  

eller kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, drivkraft och målfokus 

finns för att väl genomföra projektet 

5 poäng: Projektledare och projektteam har mycket god erfarenhet och har visat 

goda resultat från liknande verksamhet 

 

10 

3. Projektets metod bidrar 

till kunskapsspridning. 
1 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen 

2 poäng: Kunskapen når en större del av målgruppen 

3 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen men är av stor 

betydelse för den gruppen, gruppen utgör en del i ett större projekt eller är en ka-

nal till en större målgrupp  

4 poäng: Kunskapen sprids till en stor del av målgruppen via flera kanaler 

+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ 

 

25 

4. Det finns ett identifierat 

behov av projektet. 

1 poäng: Ett behov finns och behovsanalysen är tillfredställande 

2 poäng: Behovet är stort eller akut då projektet behandlar en grundläggande 

fråga. Behovsanalysen är tillfredställande. 

+1 poäng: En beskrivning finns av vad som är gjort tidigare och vad som pågår. 

+1 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgruppen eller näringen 

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

5.3.4.1 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 



45 

 

För innovation inom kompetensutveckling kan man se till vad det är för kunskap som ska för-

medlas. 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 in-

novativt innehållet i den nya kunskapen är. Bedömning görs också baserat på hur relevant kun-

skapen 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 kunskaps-

spridning. 

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 verksam-

het, eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med erfaren relevant ak-

tör 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 samar-

betspartner. 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 bety-

delse 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.  Exem-

pel 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. Målgrupps begreppet åter-

kommer 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 



46 

 

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. Be-

hovsanalysen 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 avgö-

rande 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 pro-

jektets 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 upp 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, lönsam-

het, produktivitet eller djurvälfärd. 

5.3.4.2 Det här gäller för urval av ansökningar 

Den lägsta miniminivån för urvalskriterier är 200 poäng. 

5.3.5 Stödnivå 
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter.  

Stöd till rådgivningstjänster (2.1) ges till stödberättigande utgifter som inte täcks av intäkter 

som kommer från deltagare.  

För stöd till rådgivningstjänster (2.1) ges maximalt 1 500 euro per rådgivningstillfälle.  
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Utanför jordbruks- och skogsbrukssektorn begränsas stödbeloppet enligt kommissionens för-

ordning om stöd av mindre betydelse4. Inom kompetensutveckling och rådgivning gäller inte be-

gränsningen 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 beskatt-

ningsår, 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 riktlinjeeget arbete, 220 kronor per redovisad timme. 

 

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver verksamhet som en-

skild 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 kom-

manditbolag betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget ar-

bete” 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 sen-

aste 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.  

5.3.5.1 Avgifter för rådgivning 

Mottagaren det vill säga den som deltar i rådgivningen ska i vissa fall betala en avgift. Avgiften 

ska framgå i upphandlingsunderlag och tydligt framgå i information angående rådgivning inom 

kommersiell service. 

Rådgivning (delåtgärd 2.1, fokusområde 6b) 

Mottagaren av rådgivningen ska betala 30 procent av upphandlat pris eller stödmyndig-

hetens timkostnad för tjänsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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6. Investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring 
Under den här rubriken finns investeringsstöd till företag inom jordbruk, trädgård och rennä-

ring samt förädlingsstöd.  

Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 

samt förädlingsstöd med inriktning på rennäring. Sametinget har egen handlingsplan.  

6.1 Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruks- 
och trädgårdsföretag  
 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

6.1.1 Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd riktar sig till 

jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag (delåtgärd 4.1). Syftet är stärka företagens konkur-

renskraft 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 ener-

gisnål utrustning eller innovativa metoder (fokusområde 2a). 

6.1.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Östergötland betraktas som ett jordbruksdominerat län och har ett varierat landskap med både 

skogs-, skärgård och slättbygd. I länet finns ca 3 500 jordbruksföretag varav flertalet kombine-

rar fler verksamheter såsom växtodling och animalieproduktion. Primärproduktionen är viktig 

för den regionala utvecklingen på landsbygden och det krävs konkurrenskraftiga och lönsamma 

företag.  

Aktiva lantbruk är även av stor vikt för den fortsatta utvecklingen på landsbygden. Nedläggning 

av jordbruksföretag gör att de positiva effekterna i landskapet försvinner. Det minskar även för-

utsättningar för andra företag att driva verksamhet på landsbygden t.ex. inom turism, småskalig 

livsmedelsförädling och kommersiell service.  

Antal jordbrukare i länet som är över 65 år har de senaste åren ökat med 40 procent. Den rela-

tivt höga åldern kan bidra till ett mer sårbart företag. Därför är det viktigt att föryngringsproces-

sen inte stannar av inom jordbruks- och trädgårdsföretag. 

I länet finns en av landets största arealer med ogödslad betesmark och då många öar omfattas 

av betesmarker är skärgården i Östergötland unik. För att betesmarkerna ska kunna hållas i 

hävd krävs betesdjur. I dagsläget är antalet betesdjur för få för den areal värdefull betesmark 

som finns i länet. Jordbruksföretag med inriktning mjölk- och köttproduktion bidrar till att upp-

rätta hålla hävden av betesmarker och ett öppet odlingslandskap. 

En ökad resurseffektivitet är företagsekonomiskt en god affär, och när det gäller minskad an-

vändning av mineralgödsel, energi och växtskyddsmedel bidrar det även positivt till flera miljö-

kvalitetsmål. Övergödning och miljögifter är två av Östergötlands stora utmaningar inom miljö-

området. En satsning på resurseffektivitet innebär också att Östergötlands lantbruk kan stå 
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bättre rustade inför de möjliga krav på insatser som kan komma kopplat till uppfyllandet av mil-

jökvalitetsnormer och internationella överenskommelser. 

6.1.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Länsstyrelsen tillämpar beslutsomgångar. Utgångspunkten är att fördela den största delen av 

budgeten under det första förlängningsåret i programperioden. Länsstyrelsen har för detta in-

satsområde en låst budget och alla ansökningar måste nå minst 200 poäng för de nationella ur-

valskriterierna för att bli föremål för prioritering. Ansökningar som inte uppnår 200 poäng av-

slås. Datum för och information om ansökningsperioder och beslutsomgångar kommer att fin-

nas på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/ostergotland. 

I samråd med partnerskapet kan länsstyrelsen komma att lägga till ytterligare beslutstillfällen 

eller utlysning om behovet uppstår. En utlysning ses som en typ av beslutsomgång med sär-

skilda avgränsningar av målgrupp och/eller särskilda urvalskriterier. Samtliga beslutsomgångar 

och utlysningar kommer att annonseras via länsstyrelsens webbsida där även sista ansöknings-

datum, budget och eventuella särskilda urvalskriterier kommer att framgå. 

6.1.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 4.1, fokusområde 2a) 

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

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Investeringen bidrar 

till att uppfylla nat-

ionella miljö- och kli-

matmål. 

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitets-

mål 

+1 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen  

+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet 

+1 poäng: Investeringen bidrar till bättre djurvälfärd 

 

20 

2. Investeringen bidrar 

till införandet av nya 

produkter, tjänster el-

ler arbetsmetoder (in-

novation). 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de första inom lä-

net 

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom 

branschen 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning 

 

10  

3. Den som söker stöd 

har kunskap, kompe-

tens och genomföran-

dekapacitet för inve-

steringen. 

+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 investe-

ringen 

+2 poäng: Den som söker stöd deltar i produktionsuppföljningsprogram eller mot-

svarande 

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

 

15  

4. Företaget är i behov 

av stöd för att kunna 

genomföra investe-

ringen. 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  

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

utöver investeringen 

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1 

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 

 

15  

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1d1SDJ-0005GZ-3I&i=57e1b682&c=EsxRHYG88l5a-sLuR500QQW8YFiZrzMwfrHpgjH_fYprFRXtWO6D2fcFEJRTo4fyAVG2ccLzqhU3WiQ75PefcpE8wNrRVsHzXqUlsp2dccQ_vCnpIvp2dDQEAWS9uo5JY5GsEk7UwcC418flLeFBov8UCASNELNZs3R4qkMkDYBmeqLxTZd2cnubtzRqfl8W-d_haTSNzM_Ve-dWFcA_lKQo3dgJTQHgoqfB9ZEn9Y7ZE8Q5SshHau3O34pVjaey
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5. Investeringen bidrar 

till att förbättra företa-

gets konkurrenskraft. 

+1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt 

+1 poäng: Ersättningen per timme ökar 

+1 poäng: Investeringen leder till minskad sårbarhet 

+1 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning 

+1 poäng: Investeringen är en nybyggnation  

 

40  

Summa viktning 
 

100 

 

Regionala urvalskriterier 

Det finns inte några regionala urvalskriterier. 

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 (inno-
vation) 

Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram eller an-

vända 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 ansök-

ningar som kan få stöd är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom modern teknik. 
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Det kan också vara investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av jordbruksproduk-

ter.  

• 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 bran-

schen 

• 5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller testanläggning 

 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 

Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget. Det kan till exempel vara ny driftsin-

riktning 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 be-

gränsade 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 ansö-

kan 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 investe-

ringen 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 motsva-

rande 

• +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 kompe-

tens, 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 genom-

föra investeringen. 
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+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 del-

tar i ett produktionsuppföljningsprogram kan få poäng genom att visa att de följer upp sin pro-

duktion på annat bra sätt som motsvarar ett produktionsuppföljningsprogram. 

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

En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. Målbil-

den ska ge underlag för din bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett fram-

gångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor be-

tydelse.  

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, utö-

ver 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 investe-

ringen 

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 in-

vesteringar 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 kas-

salikviditet. 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. Po-

äng 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 ta-

git hänsyn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde. 

5. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft 
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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 räk-

nar 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 räk-

nar ut timersättningen. Medför investeringen med stöd att ersättningen per timme är minst 140 

kr och ökar ges ett poäng extra. 

+1 poäng: Investeringen leder till en minskad sårbarhet 

En poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet för företaget. Ett exempel kan vara 

diversifiering. 

+1 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning. 

En poäng får också ansökan om investeringen innebär att den som söker stödet anpassar sig till 

marknaden. Det kan till exempel vara om investeringen ingår i en marknadsstrategi för försälj-

ning 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 förutsätt-

ningar 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 in-

vestering för bra konkurrenskraft. 

6.1.5 Investeringar som inte prioriteras regionalt 
I Östergötlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

6.1.6 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 stödberätti-

gande 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. 

I Östergötlands län är högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per stödmottagare. En stödmotta-

gare, inklusive anknutna företag, kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbelop-

pet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från 

den först inkomna ansökan. 
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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 stödberättigade utgifter. 

Enhetskostnader används för stöd till nybyggnation av följande stallar: 

  Enhetskostnad per förprövad plats Enhetskostnad per kvadratme-

ter stallyta 

Djurkategori Oisolerat Isolerat Oisolerat 

Mjölkko vid förprövning av 0-150 platser 88 000 kr 93 300 kr   

Mjölkko vid förprövning av mer än 150 

platser 

72 800 kr 78 100 kr   

Kalvar 0-3 mån 24 300 kr     

Ungdjur, nötkreatur, i liggbås 27 600 kr     

Dikor i liggbås 48 000 kr     

Sugga i produktion  

 

62 500 kr   

Slaktsvin 

 

7 400 kr   

Slaktkyckling 

 

186 kr   

Djupströ med skrapad gång för nötkreatur 

 

  3 900 kr 

  

I de fall inget storleksintervall anges under djurkategori gäller enhetskostnaden oavsett storlek 

på stall och antal förprövade platser.  

I de fall inget särskilt inhysningssystem anges under djurkategori gäller enhetskostnaden oav-

sett 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.  

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 = stöd-

nivå x enhetskostnad per kvadratmeter stallyta x antalet kvadratmeter stall, yttermått. 

Detta gäller upp till maximalt stödbelopp. 
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6.2 Investeringsstöd för energieffektivisering samt energigrö-
dor inom jordbruks- och trädgårdsföretag 
 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

6.2.1 Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd riktar sig till 

jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag (delåtgärd 4.1) och syftar till att få mer energief-

fektiva företag samt mer förnybar energi genom produktion av fleråriga energigrödor (fokusom-

råde 5bc). 

6.2.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Lantbrukets energiförbrukning i Sverige består till ca 60 procent av fossila bränslen och 30 pro-

cent el. Ökad energieffektivisering samt en övergång från fossila bränslen till förnybar energi i 

jordbruks- och trädgårdsföretag i Östergötland är av stor vikt, både företagsekonomiskt och ur 

miljöhänsyn. En satsning på resurseffektivitet innebär också att Östergötlands lantbruk kan stå 

bättre rustade inför de möjliga krav på insatser som kan komma kopplat till uppfyllandet av mil-

jökvalitetsnormer och internationella överenskommelser. 

De gröna näringarna står för en viktig del av produktion förnybar energi. I Östergötlands län od-

lades under år 2011 ca 31 000 ha för etanolproduktion och ca 1 100 ha energiskog. Inom vissa 

områden i Östergötland är det av stor vikt att landskapet fortsättningsvis förblir ett öppet od-

lingslandskap. Åkermark är en ändlig resurs. Den behövs nu mer än tidigare för livsmedelspro-

duktion då den globala befolkningen ökar och klimatet är under förändring. 

6.2.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Den tilldelade budgeten i Östergötland för perioden 2014–2020 är slut.  

6.2.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 4.1, fokusområde 5bc) 

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

 

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Investeringen bidrar till 

att uppfylla specifika 

miljö- och klimatmål. 

5 poäng: Investeringen bidrar till mycket stor energieffektivisering 

3 poäng: Investeringen bidrar till stor energieffektivisering 

eller 

3 poäng: Investeringen bedöms bidra till en god produktion av biomassa för ener-

giändamål  

+2 poäng: Det finns en marknad för den producerade biomassan 

+2 poäng: Investeringen gynnar andra miljömål utöver energiomställning  

50 

2. Den som söker stöd har 

kunskap, kompetens 

5 poäng: Energikartläggning eller motsvarande har gjorts 

 eller 

20 
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och genomförandeka-

pacitet för investe-

ringen. 

+2 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig erfarenhet av planerad verksamhet 

som anställd eller egen företagare 

+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens för att ge-

nomföra investeringen 

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

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning  
3. Det finns ett identifie-

rat behov av investe-

ringen. 

+3 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen 

+2 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten, 

utöver investeringen 

30 

  

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 ta-

bell 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 el-
motor? 

+3 poäng 

Minskar energiförluster till omgivning 
(spillvärme)? 

+1 poäng 

Utnyttjas spillvärme genom återvinning 
och/eller utnyttjas frikyla? 

+2 poäng 

Sker kapacitetsreglering med frekvensre-
glering eller liknande styrsystem? 

+3 poäng 

 

Den fjärde frågan, som handlar om minskade energiförluster, kan ge en ansökan poäng för ex-

empelvis 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 po-

äng 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 juste-

rar 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, vil-

ket innebär energiförluster och bör undvikas. Alla pumpar och fläktar kan i princip frekvenssty-

ras. 

3 poäng Investeringen bidrar till stor energieffektivisering 

Tre poäng ges när en investering anses bidra till stor energieffektivisering. Då ska svaren på frå-

gorna 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.  
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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 plan-

tering 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 varie-

rar mycket mellan olika delar av Sverige. I ett område kanske exempelvis värmeverken efterfrå-

gar 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 re-

ning av mark. 

2. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investe-
ringen 

Om ansökan gäller energieffektivisering 

5 poäng: Energirådgivning eller motsvarande har gjorts. 

Åtgärder som valts ut till följd av att en energirådgivning gjorts prioriteras och ges fem poäng, 

eftersom en energirådgivning borgar för att företagaren vet var i företaget energianvändningen 

är störst och var åtgärder kan vidtas. Annan förkunskap som motsvarar energirådgivning, och 

också ger ansökan fem poäng, är LCA-beräkningar, kurser (om den sökande exempelvis deltagit 

vid en kurs om sparsam körning eller andra för ansökan relevanta kurser) eller om den sökande 

tagit in uppgifter om energieffektivitet från flera tillverkare av produkten.   

Eller om ansökan gäller energiskog 

+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens finns för att genom-

föra 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 kompe-

tens, 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 under-

hållet av investeringen ska göras. Om företaget har god kompetens om investeringen ökar chan-

serna 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 nå-

gon 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. Målbil-
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den ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett fram-

gångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor be-

tydelse.  

 +1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar organi-

sationsöverskridande. 

3.  Det finns ett identifierat behov av projektet 

Stöd ges till investeringar i energieffektivitet och energiskog utifrån de behov och prioriteringar 

som finns i de regionala handlingsplanerna. Därmed blir motsvarande regionalt kriterium avgö-

rande för utslaget även i de nationella kriterierna. 

+3 poäng Utan stöd genomförs inte investeringen                                                                               

Tre 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. 

+2 poäng Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten, utöver in-

vesteringen                                                                                                                                                    

Två 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 in-

vesteringar kommer att påverkas negativt av att den här investeringen inte blir av. 

 

6.2.5 Investeringar som inte prioriteras regionalt 
Följande investeringar prioriteras inte i Östergötland och kommer inte beviljas stöd: 

• Plantering av energiskog inom de områden som 2015 omfattas av LFA (enligt be-

slut2016) eftersom sådan plantering inte gynnar ett öppet odlingslandskap. Det 

öppna odlingslandskapet i Östergötland är hotat vilket framgår i den SWOT-analys 

och identifiering av regionala behov som gjordes för Östergötland inför framtagan-

det av handlingsplanen. Igenväxning av odlingslandskapet kan bli ett stort problem 

för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. 

6.2.6 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 Östergötlands län är högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per stödmottagare. En stödmotta-

gare, inklusive anknutna företag, kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbelop-

pet 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.  
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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. 

 

6.3 Investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp av växt-
husgaser och ammoniak inom jordbruks- och trädgårdsföretag  
 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

6.3.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd riktar sig till 

jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag (delåtgärd 4.1) och syftar till att minska utsläppen 

av växthusgaser och ammoniak (fokusområde 5d). 

6.3.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Östergötland betraktas som ett jordbruksdominerat län med ett varierat landskap med både 

skogs-, skärgård och slättbygd. I länet finns ca 3 500 jordbruksföretag varav flertalet kombine-

rar fler verksamheter såsom växtodling och animalieproduktion. 

Utsläpp av växthusgaser på regional nivå bidrar till det globala problemet. Utsläpp av ammo-

niak på regional nivå är både ett regionalt och globalt problem.  

I jordbruksföretag är förluster av växthusgaser störst från mark och djurproduktion. Störst 

kväveöverskott förekommer på gårdar med hög djurtäthet per hektar och där ökar risken för ut-

släpp av lustgas. Utsläpp av metangas sker från idisslare. För ammoniak sker utsläppen främst 

från stallgödsel i stall, under lagring och vid spridning på åkermark. 

Från jordbrukets sida finns många åtgärder som kan göras för att närma sig uppsatta regionala 

och nationella mål kring minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak. De regionala målen 

finns angivna i den regionala energi- och klimatstrategin och insatsprogram energi och klimat 

(inom RUP:en). 

6.3.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Den tilldelade budgeten i Östergötland för perioden 2014–2020 är slut.  

6.3.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 4.1, fokusområde 5d)                                                                                                               

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

Nationella urvalskriteri-

errvalskriterier 

Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Investeringen bi-

drar till att uppfylla 

nationella miljö- 

och klimatmål. 

5 poäng: Investeringen bidrar till att betydligt minska avgången av ammoniak, metan 

eller lustgas 

2 poäng: Investeringen bidrar till att minska avgången av ammoniak, metan eller lust-

gas 

+1 poäng: Investeringen bidrar till något annat nationellt miljökvalitetsmål utöver 

minskad avgång av metan, lustgas eller ammoniak 

40 

2. Investeringen bi-

drar till införandet 

av nya produkter, 

tjänster eller arbets-

metoder (innovat-

ion). 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning 

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom 

branschen 

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de första inom länet 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 

10 

3. Den som söker stöd 

har kunskap, kom-

petens och genom-

förandekapacitet 

för investeringen. 

+2 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig erfarenhet av planerad verksamhet som 

anställd eller egen företagare 

+1 poäng: Den som söker har tillräcklig egen eller köpt kompetens för att genomföra 

investeringen 

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

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

20 

4. Det finns ett identi-

fierat behov av in-

vesteringen. 

+3 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen 

+2 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av 

affärsverksamheten, utöver investeringen 

30 

  

Summa viktning 
 

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 växthus-

gaser till atmosfären. Exempel på investeringar som bidrar till att minska avgången av ammo-

niak 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 me-

tanavgången. 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 flyt-

gödseln och övergång från fast- till flytgödsel. Vid investeringar som rör täckning av lagerbehål-

lare 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, tätslu-

tande tak av plastduk, flytande plastduk och sexkantiga plastelement. Slätfotsramp och myll-

ningsaggregat bedöms ge bättre effekt än släpslangsramp och får därmed fem poäng.  
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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 röt-

rest 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 ammoniakav-

gången från stallgödsel vid lagring och spridning ger bättre kväveutnyttjande, rötning till biogas 

ger också förnybar energi och en effektivare kväveanvändning (genom exempelvis utökad lag-

ringskapacitet) 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 (innovat-

ion) 

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 utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på an-

sökningar 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 jordbruksproduk-

ter.  

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning 

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

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. 

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.  

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 

Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget.  

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

+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 under-

hållet av investeringen ska göras. Om företaget har god kompetens om investeringen ökar chan-

serna 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 nå-

gon mer noggrann kontroll. 
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+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig, egen eller köpt kompetens för att genomföra in-

vesteringen 

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 kompe-

tens, 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. 

+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. Målbil-

den ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett fram-

gångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor be-

tydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 

4. Det finns ett identifierat behov av projektet 

Stöd ges till investeringar i energieffektivitet och energiskog utifrån de behov och prioriteringar 

som finns i de regionala handlingsplanerna. Därmed blir motsvarande regionalt kriterium avgö-

rande för utslaget även i de nationella kriterierna.  

+3 poäng Utan stöd genomförs inte investeringen            

Tre 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. 

+2 poäng Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten, utöver in-

vesteringen               

Två 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 in-

vesteringar kommer att påverkas negativt av att den här investeringen inte blir av. 

6.3.5 Investeringar som inte prioriteras regionalt 

I Östergötlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

6.3.6 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 innovat-

ionspartnerskapet (EIP) inom delåtgärd 16.1 ska höjas med ytterligare 10 procent. 

I Östergötlands län är högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per stödmottagare.  

En stödmottagare, inklusive anknutna företag, 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. 
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6.4 Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala mark-
nader 
 

Stödet kommer vara öppet för ansökningar under 2023. 

6.4.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd riktar sig till 

mikroföretag samt till små företag (delåtgärd 4.2). Förädlingsstödet syftar till att öka konkur-

renskraften 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). 

6.4.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Ökat intresse för och kunskap om lokalproducerad mat och dess mervärden ger möjlighet till 

ökad försäljning. Vidareförädling av produkter och utvecklandet av distributionskanaler gör att 

flera marknader kan nås. En av förutsättningarna för lokal vidareförädling är att det finns ett 

utbud av olika aktörer inom hela livsmedelskedjan lokalt för att minimera transportavstånd och 

bevara själva grundtanken med närproducerad mat. 

Arbetet med den regionala livsmedelsstrategin inleddes 2015. Livsmedelsstrategin beskriver en 

gemensam färdriktning för hur vi i Östergötlands län ska ta tillvara branschens utvecklings- och 

tillväxtpotential och därigenom bidra till en positiv utveckling i länet.  

De övergripande målen är ökad livsmedelsproduktion, ökad tillväxt och sysselsättning i livsme-

delssektorn samt ökat engagemang kring livsmedelsfrågan. 

6.4.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Länsstyrelsen hanterar inkomna ansökningar löpande. Ansökningar måste nå minst 200 poäng 

från de nationella urvalskriterierna för att bli föremål för prioritering. Ansökningar som inte 

uppnår 200 poäng avslås. 

I samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet kan 

länsstyrelsen komma att lägga till särskilda utlysningar om behovet uppstår. En utlysning ses 

som en typ av beslutsomgång med särskilda avgränsningar av målgrupp och/eller särskilda ur-

valskriterier. Särskilda utlysningar kommer att annonseras via länsstyrelsens webbsida, 

www.lansstyrelsen.se/ostergotland, där sista ansökningsdatum, budget och eventuella särskilda 

urvalskriterier framgår. 

6.4.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 4.2, fokusområde 3a) 

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

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
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1. Investeringen bidrar till 

att uppfylla nationella 

miljö- och klimatmål. 

2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitets-

mål 

+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet 

+2 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till miljökvalitetsmålen  

15 

2. Investeringen bidrar till 

införandet av nya pro-

dukter, tjänster eller ar-

betsmetoder (innovation). 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning 

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första 

inom branschen 

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de första inom 

länet 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget  

10  

3. Den som söker stöd har 

kunskap, kompetens och 

genomförandekapacitet 

för investeringen. 

+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som an-

ställd eller egen företagare 

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra inve-

steringen 

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

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning  

15 

4. Företaget är i behov av 

stöd för att kunna genom-

föra investeringen. 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen 

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av affärsverksam-

heten, utöver investeringen 

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1 

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 %  

10 

5. Investeringen bidrar till 

att förbättra företagets 

konkurrenskraft. 

+2 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning 

+1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt 

+1 poäng: Ersättningen per timme ökar 

+1 poäng: Investeringen leder till minskad sårbarhet  

30 

6. Det finns ett identifierat 

regionalt behov av inve-

steringen. 

1-3 poäng: Investeringen leder till ökad eller bevarad sysselsättning 

+1-3 poäng: Investeringen gynnar prioriterad produktionsinriktning 

+1 poäng: Investeringen leder till ökad eller bevarad sysselsättning 

20 

Summa viktning 
 

100 

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 miljö-

kvalitetsmål. 

+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 jordbruks-

produkter väljer energieffektiva lösningar.  

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovat-

ion) 

• 2 poäng: Investeringen är ny för företaget 

• 3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de första inom länet 
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• 4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom bran-

schen 

• 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 an-

vända 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 ansök-

ningar 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 jordbruksproduk-

ter.  

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 
Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget det kan till exempel vara ny produkt-

ionsinriktning 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 be-

gränsade 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 pro-

dukt. 

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 kompe-

tens, 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. Målbil-
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den ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett fram-

gångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor be-

tydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning            

En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar organi-

sationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering, bättre mark-

nadsanpassningar 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, utö-

ver 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 investe-

ringen               

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 in-

vesteringar 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 kas-

salikviditet. 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. Po-

äng 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 ta-

git 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 
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• +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 räk-

nar ut nuvärdet av investeringen. Är nuvärdet med stöd positivt ges 1 extra poäng.   

+1 poäng: Ersättningen per timme             

Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan och räk-

nar ut timersättningen. Medför investeringen med stöd att ersättningen per timme är minst 140 

kr och ökar ges ett poäng extra. 

+1 poäng: Investeringen leder till en minskad sårbarhet            

Ett poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet för företaget. Ett exempel kan vara 

diversifiering. 

+2 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning           

Två poäng ges om investeringen innebär att den som söker stödet anpassar sig till marknaden. 

Det kan till exempel vara om investeringen ingår i en marknadsstrategi för försäljning av företa-

gets produkter eller om den på annat sätt bidrar till en ökad marknadsanpassning.  

6. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen 

Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala hand-

lingsplanerna.  

1-3 poäng Investeringen påverkar sysselsättningen i länet positivt         

Med ett nytt årsarbetstillfälle avses att befintligt eller nytt företag nyanställer en person på hel-

tid eller att ett nystartat företag ger ett årsarbetstillfälle för ägaren. 

Tre poäng ges om stödet uppgår till 0–200 000 kr per nytt årsarbetstillfälle som investeringen 

leder till. 

Två poäng ges om stödet uppgår till 200 000-400 000 kr per nytt årsarbetstillfälle som investe-

ringen leder till. 

Ett poäng ges stödet uppgår till 400 000-600 000 kr per nytt arbetstillfälle som investeringen 

leder till. 

+1-3 poäng Företagets verksamhet och storlek           

Tre poäng ges till jordbruks-/trädgårdsföretag och biodlare som startar eller utvecklar livsme-

delsförädling. 

Två poäng ges till mikroföretag som startar eller utvecklar livsmedelsförädling. 

Mikroföretag är företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balans-

omslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. 

Ett poäng ges till små företag som startar eller utvecklar livsmedelsförädling 

Små företag är företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balans-

omslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. 

+1 poäng Investeringen leder till skapat eller bevarat arbetstillfälle i skärgården          

Ett poäng ges om investeringen leder till skapat eller bevarat arbetstillfälle i skärgården. 
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6.4.5 Investeringar som inte prioriteras regionalt  
I Östergötlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

6.4.6 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 in-

novationspartnerskapet (EIP) inom delåtgärd 16.1 ska höjas med ytterligare 10 procent. 

I Östergötlands län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare, 

inklusive anknutna företag, 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 om stöd av mindre betydelse5. I totalsumman ska också andra stöd 

av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begräns-

ningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, 

det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per 

stödmottagare.  

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

utgifter. 

6.5 Förädlingsstöd för att skapa nya jobb 
 

Stödet kommer vara öppet för ansökningar under 2023. 

6.5.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd riktar sig till 

mikroföretag samt till små företag (delåtgärd 4.2). Förädlingsstödet syftar till att öka konkur-

renskraften för primärproducenter inom livsmedelsproduktion och därigenom öka antalet ar-

betstillfällen inom förädling (fokusområde 6a). 

6.5.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Ökat intresse för och kunskap om lokalproducerad mat och dess mervärden ger möjlighet till 

ökad försäljning. Vidareförädling av produkter och utvecklandet av distributionskanaler gör att 

flera marknader kan nås. En av förutsättningarna för lokal vidareförädling är att det finns ett 

utbud av olika aktörer inom hela livsmedelskedjan lokalt för att minimera transportavstånd och 

bevara själva grundtanken med närproducerad mat. 

 

5 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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Arbetet med den regionala livsmedelsstrategin inleddes 2015. Livsmedelsstrategin beskriver en 

gemensam färdriktning för hur vi i Östergötlands län ska ta tillvara branschens utvecklings- och 

tillväxtpotential och därigenom bidra till en positiv utveckling i länet.  

De övergripande målen är ökad livsmedelsproduktion, ökad tillväxt och sysselsättning i livsme-

delssektorn samt ökat engagemang kring livsmedelsfrågan. 

6.5.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Länsstyrelsen hanterar inkomna ansökningar löpande. Ansökningar måste nå minst 200 poäng 

från de nationella urvalskriterierna för att bli föremål för prioritering. Ansökningar som inte 

uppnår 200 poäng avslås. 

I samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet kan 

länsstyrelsen komma att lägga till särskilda utlysningar om behovet uppstår. En utlysning ses 

som en typ av beslutsomgång med särskilda avgränsningar av målgrupp och/eller särskilda ur-

valskriterier. Särskilda utlysningar kommer att annonseras via länsstyrelsens webbsida, 

www.lansstyrelsen.se/ostergotland, där sista ansökningsdatum, budget och eventuella särskilda 

urvalskriterier framgår.  

6.5.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 4.2, fokusområde 6a). 

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

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Investeringen bidrar till 

att uppfylla nationella 

miljö- och klimatmål. 

2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitets-

mål 

+2 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till miljökvalitetsmålen 

+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet  

15 

  

2. Investeringen bidrar till 

införandet av nya pro-

dukter, tjänster eller ar-

betsmetoder (innovation). 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning 

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första 

inom branschen 

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de första inom 

länet 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget  

10  

3. Den som söker stöd har 

kunskap, kompetens och 

genomförandekapacitet 

för investeringen. 

+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som an-

ställd eller egen företagare 

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra inve-

steringen 

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

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning  

15 

4. Företaget är i behov av 

stöd för att kunna genom-

föra investeringen. 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen 

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av affärsverksam-

heten, utöver investeringen 

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1 

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 %  

10 

5. Investeringen ger arbets-

tillfällen på landsbygden. 

4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget 

3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget 

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

+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året  

30 

6. Det finns ett identifierat 

regionalt behov av inve-

steringen. 

1-3 poäng: Investeringen bidrar till att skapa eller bevara arbetstillfällen 

+1-3 poäng: Investeringen görs i mikroföretag 

+1 poäng: Investeringen bidrar till att skapa eller bevara arbetstillfällen 

20 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
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Summa viktning 
 

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 
Två poäng får ansökningar där investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljö-

kvalitetsmål. 

+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 jordbruks-

produkter väljer energieffektiva lösningar.  

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovat-

ion) 

Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram eller an-

vända 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 ansök-

ningar 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 jordbruksproduk-

ter.  

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 pro-

dukt. 

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.  

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 be-

gränsade 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.  

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 
Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget det kan till exempel vara ny produkt-

ionsinriktning eller ny inredning som tidigare inte har använts.  

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

+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. 
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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 kompe-

tens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. 

+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. Målbil-

den ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett fram-

gångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor be-

tydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning            

En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar organi-

sationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering, bättre mark-

nadsanpassningar och kan innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning. 

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

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen              

En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den som söker ha 

motiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan till exempel vara att risken 

är för hög för att satsa själv eller att avkastningen är för dålig. 

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av verksamheten, utöver investe-

ringen 

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 in-

vesteringar 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 kas-

salikviditet. 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. Po-

äng 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 ta-

git 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 inne-

bär att arbetstillfället ska finnas kvar på längre sikt, inte bara under projekttiden. I detta inklud-

eras även "egenföretag" (alla företagsformer), där personen helt eller delvis övergår till att ar-
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beta i sitt företag. Ideellt arbete räknas inte som arbetstillfällen. Arbetstillfällen genom underle-

verantörer med egen F-skattsedel räknas med om de skapats som en direkt följd av investe-

ringen.  

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 procent av ett årsarbetstillfälle d.v.s. minst 

860 timmar.  Berörda personer har inte varit anställda i företaget tidigare 

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 el-

ler halvtid. Med halvtid avses minst 50 procent av ett årsarbetstillfälle d.v.s. minst 860 timmar. 

Personen har inte varit anställd i företaget tidigare. 

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. 

+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 

Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala hand-

lingsplanerna.  

1-3 poäng: Investeringen bidrar till att skapa eller bevara arbetstillfällen                                 

Med ett nytt årsarbetstillfälle avses att befintligt eller nytt företag nyanställer en person på hel-

tid eller att ett nystartat företag ger ett årsarbetstillfälle för ägaren. 

• Tre poäng ges om stödet uppgår till 0–200 000 kr per nytt årsarbetstillfälle som inve-

steringen leder till. 

• Två poäng ges om stödet uppgår till 200 000-400 000 kr per nytt årsarbetstillfälle som 

investeringen leder till. 

• Ett poäng ges stödet uppgår till 400 000-600 000 kr per nytt arbetstillfälle som investe-

ringen leder till. 

+1-3 poäng: Investeringen sker i prioriterat företag 

• Tre poäng ges till jordbruks-/trädgårdsföretag och biodlare som startar eller utvecklar 

livsmedelsförädling. 

• Två poäng ges till mikroföretag som startar eller utvecklar livsmedelsförädling. 

Mikroföretag är företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller 

balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. 

• Ett poäng ges till små företag som startar eller utvecklar livsmedelsförädling 

Små företag är företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller 

balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. 

+1 poäng: Investeringen bidrar till att skapa eller bevara arbetstillfällen           

Ett poäng ges om investeringen leder till skapat eller bevarat arbetstillfälle i skärgården. 

6.5.5 Investeringar som inte prioriteras regionalt 

I Östergötlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 
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6.5.6 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 in-

novationspartnerskapet (EIP) inom delåtgärd 16.1 ska höjas med ytterligare 10 procent. 

I Östergötlands län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare, 

inklusive anknutna företag, 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 om stöd av mindre betydelse6. I totalsumman ska också andra stöd 

av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begräns-

ningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, 

det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per 

stödmottagare.  

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

utgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



74 

 

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 un-

der åtgärd 7 eller åtgärd 4. Under åtgärd 4 finns de miljöinvesteringar som har fast ersättning, 

inom åtgärd 7 de miljöinvesteringar som ska hanteras enligt så kallade faktiska utgifter.  

Det finns flera myndigheter som handlägger miljöinvesteringar. Det är länsstyrelserna, Same-

tinget och Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens stöd kallas för stöd för att bevara och utveckla miljö-

värden i skogen. Varje myndighet har sin egen handlingsplan. 

7.1 Stöd till stängsel mot rovdjur 

 

Stödet kommer vara öppet för ansökningar under 2023. 

7.1.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering 

för stängsel mot rovdjur (delåtgärd 4.4 och fokusområde 4a). Syftet är att betesmarker även 

fortsatt ska kunna hävdas i områden där det finns risk för angrepp av rovdjur.  

7.1.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Östergötland är ett jordbruksintensivt län med förutsättningar för ett aktivt lantbruk i hela lä-

net. I länet finns stora arealer betesmarker med höga natur- och kulturvärden som har skapats 

av betesgående djur under månghundraårig hävd. För att dessa värden ska bevaras krävs be-

tande djur i betesmarkerna.  

Antalet djurhållare i länet har minskat med 15 procent det senaste decenniet, vilket är en oro-

väckande signal. Andelen företag med mjölk- och köttproduktion har minskat medan andel fö-

retag med fårproduktion har ökat. De nytillkomna fårföretagen har ofta mindre besättningar. 

För att vi ska bevara betesmarkerna krävs att djurhållare kan freda sin tamboskap från rov-

djursangrepp.  Etablerat vargrevir konstaterades i länet vinter 2017/2018. Detta leder till att Ös-

tergötlands boskapstäta län bör jobba i förebyggande anda för att skydda de betesgående djuren.  

Denna miljöinvestering stängsel mot rovdjur kommer att prioriteras till får/getbesättningar ef-

tersom dessa djurslag är mer utsatta för rovdjursangrepp från varg med dödlig utgång än övrig 

tamboskap. Miljöinvesteringen stängsel mot rovdjur prioriteras endast till permanenta naturbe-

tesmarker som ryms inom någon av de miljöersättningar som finns för betesmarker i kom-

mande landsbygdsprogram. Stöd beviljas inte till slåtter eller betesvall på åkermark.  

Sökande kan endast erhålla stöd för nytt permanent stängsel som ska sättas upp runt hela ha-

gen. Övriga marker som ej är blocklagda får sökas ur viltskadeanslaget, för ytterligare informat-

ion kontakta Länsstyrelsen i Östergötland. 
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7.1.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Länsstyrelsen hanterar inkomna ansökningar löpande. Ansökningar måste nå minst 220 poäng 

från de regionala urvalskriterierna för att bli föremål för prioritering. Ansökningar som inte 

uppnår 220 poäng avslås. 

 När den tilldelade budgeten i Östergötland är slut kommer pengarna avropas från Jordbruks-

verket. 

7.1.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 4.4, fokusområde 4a) 

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

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Investeringen görs i ett 

område där risken för 

rovdjursangrepp är påtag-

lig. 

3-5 poäng: Jordbruksmarken ligger i anslutning till ett revir eller på en plats 

med risk för rovdjursangrepp 

50 

2. Investeringen görs för att 

skydda besättningar med 

får och getter. 

0-5 poäng: Antal djur i besättningen i medeltal över året 30 

3. Investeringen gynnar 

geografiskt utpekade om-

råden. 

1-5 poäng: Stängsel runt värdefull betesmark med hög artrikedom eller höga 

kulturmiljövärden 

2 poäng: Stängsel runt betesmark med allmänna värden 

10 

4. Investering bidrar till att 

stängsla in stora ration-

ella fållor. 

5 poäng: Stängseldragningen är rationell och skapar ett skyddsnät kring flera 

betesmarker 

4 poäng: Stängseldragningen är rationell och skapar ett skyddsnät kring 2 fållor 

1 poäng: Stängseldragningen omfattar 1 fålla 

10 

Summa viktning 
 

100 

 

7.1.4.1 Bedömningsgrunder 

1. Jordbruksmarken ligger i anslutning till ett revir eller på en plats med risk för rovdjursan-

grepp 

5 poäng: Jordbruksmarken ligger inom ett vargrevir         

Fem poäng ges om jordbruksmarken ligger inom 100 km radie från vargrevir. Nyetablerat varg-

revir ska styrkas av länsstyrelsen.  

4 poäng: Jordbruksmarken ligger i anslutning till ett vargrevir eller en plats för vargangrepp 

Fyra poäng ges om rovdjursangrepp har skett inom 2 års intervall som ska styrkas av länsstyrel-

sen. Jordbruksmarken är inom 30 km radie från tidigare vargangrepp. 

3 poäng: Jordbruksmarken ligger utanför vargrevir eller är ej inom område för vargangrep 

Tre poäng ges om jordbruksmarken ligger utanför vargrevir eller ej inom område där vargan-

grepp har skett de senaste 2 åren.  

2. Investeringen görs för att skydda besättningar med får och getter 
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1-5 poäng: Antal djur i besättningen i medeltal över året: 

• 5 poäng Besättningsstorlek minst 50 tackor/getter  

• 4 poäng Besättningsstorlek minst 50 tackor/getter samt andra betesdjur 

• 3 poäng Besättningsstorlek minst 25-50 tackor/getter 

• 2 poäng Besättningsstorlek minst 25-50 tackor/getter samt andra betesdjur 

• 1 poäng Besättningsstorlek med mindre än 25 tackor/getter samt andra betesdjur 

• 0 poäng Besättningsstorlek med mindre än 10 tackor/getter samt andra betesdjur 

 

+3 poäng: Företagaren har särskilt skyddsvärda raser av får          

Tre poäng ges om företagaren har särskilt skyddsvärda raser av får (t.ex. avelsbesättningar, 

lantraser).  

Du kan dock få högst 5 poäng sammanlagt med föregående bedömningsgrund. 

3. Investeringen gynnar geografiskt utpekade områden 

1-5 poäng Stängsel runt värdefull betesmark med hög artrikedom eller höga kulturmiljövär-

den 

• +3 poäng Betesmarker med höga natur- och kulturvärden 

• +1 poäng Betesmark som är beläget inom eklandskapets utpekade värdetrakter 

• +1 poäng Betesmark i skärgården 

• +1 poäng Betesmark skogsbete, mosaik eller gräsfattiga marker 

Du kan dock få högst 5 poäng sammanlagt.  

2 poäng: Stängsel runt betesmark med allmänna värden  

 Stängsel runt betesmark med allmänna värden ges 2 poäng. 

 

4. Investering bidrar till att stängsla in stora rationella fållor 

• 5 poäng: Stängseldragningen är rationell och skapar ett skyddsnät kring flera betesmar-

ker 

• 4 poäng: Stängseldragningen är rationell och skapar ett skyddsnät kring 2 fållor  

• 1 poäng Stängseldragningen omfattar en fålla 

 

7.1.5 Stödbelopp 
Den som söker stöd för stängsel mot rovdjur får 50 kronor per meter för stängsel som blir god-

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

7.2 Engångsröjning av betesmark 
 

Stödet kommer vara öppet för ansökningar under 2023. 
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7.2.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering 

för engångsröjning av betesmark (delåtgärd 4.4 och fokusområde 4a). Syftet är att öka natur- 

och kulturvärden i betesmarker och slåtterängar som delvis har vuxit igen så att hela marken 

uppfyller betesmarksdefinitionen och kan ingå i miljöersättningen för betesmarker och slåtte-

rängar med särskild skötsel eller miljöersättningen för fäbodar. 

7.2.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Östergötland har en av landets största arealer med ogödslade naturbetesmarker. I ängs och be-

tesmarksinventeringen 2002-2004 har 28 779 ha bedömts som värdefulla. Särskilt värdefulla 

odlingslandskap finns i Östergötlands eklandskap och skärgård. Länets eklandskap har höga 

kulturhistoriska värden och en biologisk mångfald av internationell klass. Ekmiljöerna har stora 

värden för rekreation och friluftsliv. Även odlingslandskapet i skärgården hyser natur- och kul-

turvärden med få motsvarigheter i norra Europa.  

I länet finns även en stor andel rödlistade arter och flera av dem är knutna till Östergötlands od-

lingslandskap. Flertalet av dessa arter kräver särskild skötsel, eller anpassning av skötseln, för 

att de ska bevaras i livskraftiga populationer. 

Igenväxningen av odlingslandskapet p.g.a. ohävd kan bli ett stort problem för odlingslandskap-

ets natur- och kulturmiljövärden. Ca 60 procent av de värdekärnor i eklandskapet som kräver 

skötsel för att bevaras saknar idag hävd och är igenvuxna. Situationen är likartad i betespräg-

lade landskap i länets övriga skogs- och mellanbygder och i skärgården samt för de arter som 

lever i dessa landskap. 

Arbetet med engångsröjningar i länet kommer i första hand att riktas till områden med höga na-

tur- och/eller kulturvärden kopplade till odlingslandskapet där det bedöms finnas förutsätt-

ningar för en långsiktig skötsel. Även geografiskt utpekade områden som eklandskapet, skärgår-

den och Natura 2000-områden kommer att prioriteras. Då ansökningar som innehåller mer än 

0,1 hektar betesmark bidrar till en större miljönytta kommer de att prioriteras. 

7.2.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Länsstyrelsen hanterar inkomna ansökningar löpande. Ansökningar måste nå minst 200 poäng 

från de regionala urvalskriterierna för att bli föremål för prioritering. Ansökningar som inte 

uppnår 200 poäng avslås.  

När den tilldelade budgeten i Östergötland är slut kommer inga mer pengar fördelas till åtgär-

den. 

 

I samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet kan 

länsstyrelsen komma att lägga till särskilda utlysningar om behovet uppstår. En utlysning ses 

som en typ av beslutsomgång med särskilda avgränsningar av målgrupp och/eller särskilda be-

gränsningar. Särskilda utlysningar kommer att annonseras via länsstyrelsens webbsida, 

www.lansstyrelsen.se/ostergotland, där sista ansökningsdatum, budget och eventuella särskilda 

begränsningar framgår. 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland


78 

 

7.2.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 4.4, fokusområde 4a) 

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

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

 

 

 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Miljöinvesteringen bidrar 

till att synliggöra kultur-

miljöer.  

4 poäng: Röjningen bidrar till att synliggöra kulturbärande land-

skapselement 

+1 poäng: Röjningen har positiv betydelse för landskapsbilden 

10 

2. Goda förutsättningar för 

långsiktigt god hävd. 

3 poäng: Det finns goda förutsättningar för långsiktig hävd med be-

tesdjur 

3 poäng: Slåtterängen är rimlig att sköta 

+2 poäng: Ansökan innehåller sammanlagt > 2 ha betesmark och/el-

ler slåtteräng som ska restaureras  

50 

3. Regional prioritering av 

naturtyp/markslag/geo-

grafiskt område. 

4 poäng: Stängsel runt värdefull betesmark med hög artrikedom eller 

höga kulturmiljövärden 

+2 poäng: Betesmarken eller slåtterängen är belägen i ett särskilt pri-

oriterat geografiskt område  

40 

Summa viktning 
 

100 

 

7.2.4.1 Bedömningsgrunder 

1. Miljöinvesteringen bidrar till att synliggöra kulturmiljöer  

4 poäng: ges om röjningen bidrar till att synliggöra kulturbärande landskapselement och ansö-

kan innehåller mer än 0,1 hektar betesmark och/eller slåttermark eftersom det innebär en större 

miljönytta. 

+1poäng: ges om röjning av betesmarken/slåtterängen har positiv betydelse för landskapsbilden 

och för omgivande marker (landskapsperspektivet). 

2. Goda förutsättningar för långsiktigt god hävd 

3 poäng: ges om det finns goda förutsättningar för hävd med betesdjur och ansökan innehåller 

mer än 0,1 hektar betesmark och/eller slåttermark eftersom det innebär en större miljönytta. 

Det finns förutsättningar för långsiktig skötsel av betesmarken eller slåtterängen. Det finns goda 

förutsättningar för en långsiktig skötsel anpassad till områdets naturvärden. Vid restaurering av 

betesmark ska den sökande ha tillgång till djur och den sökandes eventuella övriga betesmarker 

ska vara välhävdade. 

3 poäng: ges om slåtterängen är rimlig att sköta i förhållande till storlek och markförhållande. 

+2 poäng: ges om ansökan innehåller sammanlagt > 2ha betesmark och/eller slåtteräng som ska 

restaureras. 



79 

 

3. Regional prioritering av naturtyp/markslag/geografiskt område 

4 poäng: ges om ansökan innehåller mer än 0,1 hektar betesmark och/eller slåttermark och det 

finns marker med särskilda värden i eller i anslutning till restaureringsytan. Åtgärden genom-

förs i ett område med tidigare dokumenterade särskilda värden. Röjningen gör att befintlig areal 

betesmark och/eller slåtteräng som berättigar till miljöersättning för särskilda värden kan utö-

kas. 

+2 poäng: ges om betesmarken eller slåtterängen är belägen i ett särskilt prioriterat geografiskt 

område och ansökan innehåller mer än 0,1 hektar betesmark och/eller slåttermark. De priorite-

rade områdena är: eklandskap (värdetrakterna), skärgård (alla öar samt kuststräckan 300 m 

upp på fastlandet), sandvärdetrakter enligt traktanalys på NVE, Natura 2000-områden, områ-

den för hotade arter enligt åtgärdsprogrammen. 

7.2.5 Stödbelopp 

Den som söker stöd för engångsröjning av betesmark får 5 000 kronor per hektar när miljöinve-

steringen är godkänd. 

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

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning 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 över-

stiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 

beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

7.3 Miljöinvestering – förbättrad vattenkvalitet 
 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

7.3.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering 

för att förbättra vattenkvalitet (delåtgärd 7.6 och fokusområde 4abc). Syftet är att förbättra vat-

tenkvaliteten i sjöar, vattendrag och hav genom olika insatser i, vid eller uppströms vattenföre-

komster. Vattenförekomst kan till exempel vara dike, bäck eller å. 

7.3.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Syftet med miljöinvesteringarna är att i vid mening förbättra den ekologiska statusen i sjöar och 

vattendrag genom olika insatser i, vid eller uppströms vattenförekomster i odlingslandskapet 

som har sämre än god ekologisk status. Insatserna ska inriktas mot att förbättra den ekologiska 

statusen som kan kopplas till jordbruk, främst övergödning, men även biologisk mångfald och 

 

7 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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fysisk påverkan i vattendrag (hydromorfologi). Åtgärden kan också bidra till att skapa en variat-

ion i landskapet som kan uppfattas som positivt för friluftsliv och rekreation samt bidra till att 

vattenflöden dämpas. Här finns också möjlighet att ge stöd till innovativa lösningar. Insatserna 

ska utformas med hänsyn till befintliga kulturmiljövärden. Där så är möjligt kommer även hän-

syn tas till klimatanpassning, men med tanke på aktuell typ av miljöinvesteringar är detta mer 

begränsat. 

Arbetet i Östergötland med EU:s ramdirektiv för vatten och de nationella miljömålen visar enty-

digt att övergödningen av Östersjön och sjöar inom stora delar av slättbygden måste minska och 

att utarmningen av den biologiska mångfalden stoppas. I enlighet med det kommer fokus för 

miljöinvesteringar för förbättrad vattenkvalitet att vara att minska övergödningen av Östersjön 

och av sjöar som inte uppfyller vattendirektivets mål om god ekologisk status samt att bevara 

och stärka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Regionalt anser vi att störst åtgärds-

behov finns inom slätt- och kustområden med intensivt jordbruk och vi har därför valt att ge en 

hög prioritet stöd till åtgärder inom nitratkänsligt område.  

Definitionen av miljöinvesteringar för bättre vattenkvalitet är vid och innefattar åtgärder som 

förbättrar vattenkvaliteten med avseende på förbättrad ekologisk status genom minskad över-

gödning, ökad biologisk mångfald eller förbättrad hydromorfologi. Åtgärderna ska ha koppling 

till jordbruket. Här passar också mer innovativa och nyskapande åtgärder in.  

Exempel på miljöinvesteringar är: 

• Avfasning av dikesslänter 

• Kalkfilterdiken (täckdikning som innefattar återfyllnad med bränd eller släckt kalk) 

• Ekologiska kantzoner 

• Meandring av uträtade vattendrag/diken, lekbottnar,  

• Fria vandringsvägar för akvatiska organismer (om det är kopplat till jordbrukets påver-

kan) 

• Miljömuddring av fosforrika sediment och återföring till åkermark 

• Anläggning av träd- och buskzoner längs vattendrag 

• Kalkfilterbrunnar och andra typer av filterbrunnar. 

7.3.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Länsstyrelsen hanterar inkomna ansökningar löpande. Ansökningar måste nå minst 225 poäng 

från de regionala urvalskriterierna för att bli föremål för prioritering. Ansökningar som inte 

uppnår 225 poäng avslås. När den tilldelade budgeten i Östergötland är slut kommer pengarna 

avropas från Jordbruksverket. 

För stöd till kalkfilterdiken kommer Länsstyrelsen under 2022 genomföra utlysningar. Länssty-

relsen har för detta insatsområde en låst budget och alla ansökningar måste nå minst 225 poäng 

av de regionala urvalskriterierna för kalkfilterdiken för att bli föremål för prioritering. Ansök-

ningar som inte uppnår 225 poäng avslås. Datum för och information om ansökningsperioder 

och beslutsomgångar kommer att finnas på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/os-

tergotland. 

I samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet kan 

länsstyrelsen komma att lägga till särskilda utlysningar om behovet uppstår. En utlysning ses 

som en typ av beslutsomgång med särskilda avgränsningar av målgrupp och/eller särskilda be-

gränsningar. Särskilda utlysningar kommer att annonseras via länsstyrelsens webbsida, 
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www.lansstyrelsen.se/ostergotland, där sista ansökningsdatum, budget och eventuella särskilda 

begränsningar framgår. 

7.3.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.6, fokusområde 4a) 

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

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Miljöinvesteringen place-

ras på ett sätt som bidrar 

till att förbättra vattenkvali-

teten. 

1-5 poäng: Miljöinvesteringen placeras så att den kan bidra till att förbättra 

status i vattenförekomst som är klassad som sämre än god status eller som ris-

kerar att få den klassningen enligt vattenförvaltningen 

25 

2. Miljöinvesteringen utfor-

mas på ett sätt som bidrar 

till att förbättra vattenkvali-

teten. 

2-4 poäng: Miljöinvesteringen utformas på bästa möjliga sätt för att optimera 

retention av kväve och/eller fosfor 

eller  

2-4 poäng: Miljöinvesteringen utformas på bästa möjliga sätt utifrån att för-

bättra hydromorfologiska och biologiska kvalitetsfaktorer 

+1 poäng: Miljöinvesteringen utformas på ett kostnadseffektivt sätt  

35 

3. Miljöinvesteringen bidrar 

till att förbättra vattenkvali-

teten. 

+3 poäng: Miljöinvesteringen bidrar till att minska övergödningen 

+1 poäng: Miljöinvesteringen bidrar till att förbättra hydromorfologiska kvali-

tetsfaktorer 

+1 poäng: Miljöinvesteringen bidrar till att förbättra biologiska kvalitetsfak-

torer  

15 

4. Miljöinvesteringen bidrar 

till rekreationsmöjligheter 

och upplevelsevärden för 

allmänheten. 

+2 poäng: Miljöinvesteringen kan lätt nås från allmän väg 

+1 poäng: Miljöinvesteringen ligger i anslutning till tättbebyggt område 

+1 poäng: Miljöinvesteringen ligger i ett befintligt rekreationsområde 

+1 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten  

5 

5. Miljöinvesteringen bidrar 

till annan positiv effekt 

med hänsyn till miljö och 

klimat. 

5 poäng: Miljöinvesteringen kommer att kunna utjämna höga vattenflöden 5 

6. Miljöinvesteringen är inno-

vativ. 

5 poäng: Investeringen är innovativ 15 

Summa viktning 
 

100 

 

Regionala urvalskriterier för kalkfilterdiken 

Regionala urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Miljöinvesteringen place-

ras på ett sätt som bidrar 

till att förbättra vattenkvali-

teten. 

1-5 poäng: Miljöinvesteringen genomförs på åkermark som uppfyller länssty-

relsens krav på en lägsta angiven lerhalt. 

70 

2. Miljöinvesteringen bidrar 

till att förbättra vattenkvali-

teten. 

5 poäng: Miljöinvesteringen bidrar till att minska övergödningen  30 

Summa viktning 
 

100 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
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7.3.4.1 Bedömningsgrunder 

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

1-3 poäng: Placering i nitratkänsligt område så att den kan bidra till att förbättra status i en vat-

tenförekomst som har klassningen måttlig (1 poäng), otillfredsställande (2 poäng), eller dålig (3 

poäng), eller som riskerar att få den klassningen enligt vattenförvaltningen.  

Om åtgärden syftar till att minska övergödningen gäller dessutom: 

+2 poäng: Stora mängder kväve och/eller fosfor mottas och renas i nitratkänsligt område.  

Om åtgärden syftar till att öka den biologiska mångfalden gäller dessutom: 

+2 poäng: Placeringen bidrar i hög grad till att skapa konnektivitet mellan biotoper eller skap-

andet av nya biotoper som det finns brist på i omgivande landskap.  

Om åtgärden syftar till att förbättra hydromorfologisk status gäller dessutom: 

+2 poäng: Investeringen placeras i ett område som i hög grad fysiskt påverkats av jordbruket 

med exempelvis dikning/kulvertering. 

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

Om åtgärden syftar till att minska övergödningen: 

2-4 poäng: Åtgärder som utformas i enlighet med vedertagna dimensioneringsregler och rekom-

mendationer och där det kan göras troligt att god reningseffektivitet för kväve eller fosfor kan 

uppnås inom nitratkänsligt område. Reningsgrad för kväve eller fosfor: 15-25 % (2 p), 25-40 % 

(3 p) och > 40 % (4 p).  

eller  

Om åtgärden syftar till att öka den biologiska mångfalden: 

2-4 poäng: Åtgärden ska utformas så att den biologiska mångfalden bevaras (2 p) eller ökas 

(4p). Fördelaktig utformning är bl. a flacka slänter, varierande form, varierande vattendjup, 

växtlighet, bottensubstrat etc.  

eller  

Om åtgärden syftar till att förbättra den hydromorfologiska statusen: 

2-4 poäng: Åtgärden bidrar i viss grad till att återföra eller förstärka en naturlig morfologi i vat-

tendraget (2 p). Åtgärden bidrar i stor grad till att återföra eller förstärka en naturlig morfologi i 

vattendraget (4 p).  

+1 poäng: Miljöinvesteringen utformas så att kostnaden bedöms rimlig med hänsyn till uppnådd 

effekt. 

3. Miljöinvesteringen bidrar till att förbättra vattenkvaliteten 

Det är positivt om en åtgärd kan bidra till att uppnå flera nyttor. Poäng ges därför om miljöinve-

steringen bidrar till att minska övergödningen i nitratkänsligt område (+3 poäng), bidrar till att 

förbättra hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (+1 poäng) och/eller bidrar till att förbättra biolo-

giska kvalitetsfaktorer (+1 poäng). 

 4. Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för allmänheten 
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+2 poäng: Miljöinvesteringen kan lätt nås från allmän väg 

+1 poäng: Miljöinvesteringen ligger mindre än 3 km från tätbebyggt område 

+1 poäng: Miljöinvesteringen ligger inom ett befintligt rekreationsområde (vandringsled räknas 

som rekreationsområde) 

+1 poäng: Särskilda insatser för att öka tillgänglighet som spänger, fågeltorn, parkeringsplatser, 

informationsskyltar osv 

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

5 poäng: Miljöinvesteringen utformas och placeras på ett sätt som gör att den kan utjämna vat-

tenflöden eller minska risken för översvämning. 

6. Miljöinvesteringen är innovativ 

5 poäng: Åtgärden har tidigare inte utförts i större skala i länet. Delvis nya, lovande metoder 

kommer att användas. Investeringen har potential för att användas i stor skala i framtiden. 

Kalkfilterdiken 

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

1 poäng: Lerhalten på åkermarken där miljöinvesteringen ska genomföras är lägre än 20 pro-

cent. 

3 poäng: Lerhalten på åkermarken där miljöinvesteringen ska genomföras är lägre än 30 pro-

cent men är 20 procent eller högre. 

5 poäng: Lerhalten på åkermarken där miljöinvesteringen ska genomföras är 30 procent eller 

högre. 

2. Miljöinvesteringen bidrar till att förbättra vattenkvaliteten. 

5 poäng: Miljöinvesteringen bidrar till att minska övergödningen. 

7.3.5 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 Östergötlands län. 

Stöd ges för 50 procent av stödberättigande utgifter i de fall där miljönyttan delvis är begränsad 

eller där det finns en definierad företagsnytta. Miljöinvesteringar som är oprövade och saknar 

evidens men som är innovativa och bedöms ha utvecklingspotential kan få ersättning med 50 

procent av kostnaderna. 

I ersättning kan även inkluderas projekteringskostnader och kostnader för framtagande av 

handlingar för tillståndsansökan även om investeringen sedan inte godkänns för genomförande. 

Miljöinvesteringsstödet är normalt 90 procent av anläggningskostnaden för miljöinvesteringar 

som ger ett stort bidrag till näringsretentionen eller den biologiska mångfalden.  

För förbättrad vattenkvalitet kan i särskilt motiverade fall stöd ges för 100 procent av stödberät-

tigande utgifter. Dessa fall ska motiveras utifrån platsspecifika förhållanden i nitratkänsligt om-

råde samt ha koppling till åtgärdsprogram för vattenförvaltning. 
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För att erhålla 100 procent av stödberättigade kostnader ska länsstyrelsen bedöma att miljönyt-

tan är särskilt stor i förhållande till kostnaden. För att hamna i den kategorin ska minst ett av 

nedanstående krav uppfyllas: 

• Åtgärden placeras mindre än 10 km uppströms vattendrag som har otillfredsställande 

ekologisk status (orange) eller sämre med avseende på övergödning eller ligger i områ-

den med hög näringsbelastning av fosfor, > 45 kg P/km2. 

• Åtgärden anläggs genom grävning i åkermark där markpriset är högre än 200 000 

kr/ha. 

I Östergötlands län är högsta stödbelopp 3 000 000 kronor per ansökan. Stöd beviljas inte till 

ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning 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 över-

stiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 

beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

 

7.4 Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biolo-
gisk mångfald 
 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

7.4.1 Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering 

att anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald (delåtgärd 7.6 och fo-

kusområde 4a). Syftet är att bevara och förstärka biologisk mångfald och skapa variation i od-

lingslandskapet. Våtmarker och dammar kan också bidra till att minska övergödningen av sjöar, 

vattendrag och hav. 

7.4.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Syftet med åtgärden är i första hand att bidra till att bevara och förstärka biologisk mångfald. 

Den kan även öka retentionen av näringsämnen och skapa en variation i landskapet som är po-

sitiv för friluftsliv och rekreation. Åtgärderna ska utformas med hänsyn till befintliga kulturmil-

jövärden. Där så är möjligt kommer även hänsyn tas till klimatanpassning, men med tanke på 

aktuell typ av åtgärd är detta mer begränsat. 

Arbetet i Östergötland med EU:s ramdirektiv för vatten och de nationella miljömålen visar enty-

digt att övergödningen av Östersjön och sjöar inom stora delar av slättbygden måste minska och 

att utarmningen av den biologiska mångfalden motverkas. I enlighet med det kommer fokus för 

miljöinvesteringen våtmarker och dammar för biologisk mångfald att vara att bevara och stärka 

 

8 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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den biologiska mångfalden i odlingslandskapet genom att anlägga/återskapa våtmarker. Reg-

ionalt anser vi att störst åtgärdsbehov finns inom slätt- och kustområden med intensivt jord-

bruk. Ingen ersättning ges till våtmarker som enbart används för fisk-/kräftodling, som bevatt-

ningsdamm eller som inte är kopplade till jordbruket. 

7.4.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Länsstyrelsen hanterar inkomna ansökningar löpande. Ansökningar måste nå minst 225 poäng 

från de regionala urvalskriterierna för att bli föremål för prioritering. Ansökningar som inte 

uppnår 225 poäng avslås. När den tilldelade budgeten i Östergötland är slut kommer pengarna 

avropas från Jordbruksverket. 

I samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet kan 

länsstyrelsen komma att lägga till särskilda utlysningar om behovet uppstår. En utlysning ses 

som en typ av beslutsomgång med särskilda avgränsningar av målgrupp och/eller särskilda be-

gränsningar. Särskilda utlysningar kommer att annonseras via länsstyrelsens webbsida, 

www.lansstyrelsen.se/ostergotland, där sista ansökningsdatum, budget och eventuella särskilda 

begränsningar framgår. 

7.4.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.6 , fokusområde 4a) 

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

Nationella urvalskriterier  

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Miljöinvesteringen placeras 

och utformas så att den be-

varar och förstärker biolo-

gisk mångfald. 

+1-2 poäng: Våtmarken är större än 4 resp. 10 hektar 

+1 poäng: Våtmarken placeras på ett sätt som gynnar biologisk mångfald 

+1 poäng: Våtmarken utformas på ett sätt som gynnar biologisk mångfald 

+1 poäng: Våtmarken anläggs på ett kostnadseffektivt sätt 

60 

2. Miljöinvesteringen kom-

mer att skötas för att bevara 

och förstärka biologisk 

mångfald. 

5 poäng: Det finns goda förutsättningar för långsiktig och regelbunden 

skötsel som gynnar syftet, eller 

3 poäng: Det finns förutsättningar för skötsel som gynnar syftet. 

15 

3. Miljöinvesteringen utfor-

mas på ett sätt som bidrar 

till att öka retention av 

växtnäring. 

+2 poäng: Avrinningsområdets storlek är större än 50 hektar 

+1-2 poäng: Det finns mer än 40 % /70 % brukad åkermark i avrinnings-

området 

+1 poäng: Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt för att öka retention 

av fosfor och/eller kväve 

15 

4. Miljöinvesteringen bidrar 

till rekreationsmöjligheter 

och upplevelsevärden för 

allmänheten. 

+2 poäng: Våtmarken kan lätt nås från allmän väg 

+1 poäng: Våtmarken ligger i anslutning till tättbebyggt område 

+1 poäng: Våtmarken ligger i ett befintligt rekreationsområde 

+1 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten  

5 

5. Miljöinvesteringen bidrar 

till annan positiv effekt 

med hänsyn till miljö och 

klimat. 

5 poäng: Våtmarken kommer att kunna utjämna höga flöden eller utgöra 

en vattenreserv och magasinera vatten till senare torrperioder 

  

5 

Summa viktning 
 

100 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
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7.4.4.1 Bedömningsgrunder 

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

+1 – 2 poäng: Storlek på våtmark. Stora våtmarker prioriteras högt, eftersom de har en positiv 

effekt på bl.a. fågellivet och eftersom det finns en brist på dessa i stora delar av odlingsland-

skapet i Östergötland. Tillkommande vattenyta > 4ha ger +1 p och tillkommande vattenyta >10 

ha ger +2 p. Arealen vid medelvattenstånd i våtmarken avses. 

+1 poäng: Våtmarken är minst 1 hektar och kommer att placeras så att den gynnar biologisk 

mångfald, till exempel genom att bidra till att skapa konnektivitet mellan våtmarker eller skapa 

biotoper som det finns brist på i omgivande landskap och/eller anläggs i ett område där det tidi-

gare funnits naturliga våtmarker.  

+1 poäng: Våtmarken är minst 1 hektar och utformas på ett sätt så att biologisk mångfald gynnas 

vilket innebär att de flesta av följande aspekter uppfylls: I huvudsak flackare släntlutning än 1:8, 

varierande form på våtmarken, medelvattendjup < 0,5 m i huvuddelen av våtmarken, låga öar 

och möjlighet att variera vattenståndet så att biologin gynnas.  

+1 poäng: Våtmarken är minst 1 hektar och anläggs så att kostnaden blir låg i förhållande till 

våtmarksytan, < 100 000 kr/ha. Det medför bl.a. att enkla uppdämningar på platser för tidigare 

våtmarker premieras.  

2. Miljöinvesteringen kommer att skötas för att bevara och förstärka biologisk mångfald 

Här avses skötsel som går utöver det som krävs för miljöersättningen för skötsel av våtmark.  

5 poäng: Våtmarken är anlagd med flacka, jämna slänter längs större delen av våtmarken som 

tillåter att slåtter och/eller bete kan utföras regelbundet. I ansökan ska anges att regelbunden 

skötsel ska utföras samt att det finns tillgång till maskinell utrustning/slåtterredskap och/eller 

betesdjur. Vid bete ska området inhägnas. Det är möjligt att sänka av våtmarken för skötselåt-

gärder.  

eller 

3 poäng: I ansökan ska våtmarkens skötsel beskrivas. Exempel är bete, slåtter, vattenståndsvari-

ationer som påverkar delar av våtmarken i syfte att förstärka och bevara önskvärd biologisk 

mångfald. Goda förutsättningar för skötsel är flacka slänter, god åtkomst till våtmarken.  

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

+1-2 poäng: Undersökningar visar att reningen (retentionen) av näringsämnen, i antal kg/år, 

ökar om belastningen av näringsämnen ökar. Våtmarkerna ska därför anläggas så att stora 

mängder dräneringsvatten från aktiv åkermark kan mottas och renas. Placeringen kan vara i 

åkermarken eller i annat markslag strax nedströms åkermarken. Andel jordbruksmark bör vara 

större än 40 procent (1 poäng) och maximal poäng ges om det är mer än 70 procent (2 poäng). 

För att reningen ska bli effektiv får inte flödet bli så stort att näringsämnena inte hinner fastläg-

gas eller att sediment frekvent sköljs ut ur anläggningen.  

+2 poäng: Tillrinningsområdet till våtmarken ska vara större än 50 ha. 

+1 poäng: Utformning på bästa sätt för retention av kväve och/eller fosfor. Storlek och utform-

ning av våtmarken är viktiga parametrar för att önskat resultat ska uppnås. Våtmarker som ut-

formas i enlighet med vedertagna rekommendationer om storlek, längd/breddförhållanden, 

flacka slänter, in- och utlopp, öar etc. prioriteras. Våtmarker med omsättningstid större än 48 
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timmar vid medelflöde ger ofta en god retention och en bra potential för akvatiskt liv. Förhållan-

det mellan våtmarksyta och avrinningsområde bör vara större än 0,5 procent och våtmarkens 

yta ska vara större än 1 hektar.  

4. Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för allmänheten 

+2 poäng: Våtmarken kan lätt nås från allmän väg 

+1 poäng: Våtmarken ligger mindre än 3 km från tätbebyggt område 

+1 poäng: Våtmarken ligger inom ett befintligt rekreationsområde (vandringsled räknas som re-

kreationsområde)  

+1 poäng: Särskilda insatser för att öka tillgänglighet som spänger, fågeltorn, parkeringsplatser, 

informationsskyltar osv. 

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

5 poäng: Våtmarken utformas och placeras på ett sätt som gör att den kan utjämna höga vatten-

flöden och/eller magasinera vatten till senare torrperioder. Om omgivande mark kommer att 

översvämmas ska det finnas skriftlig accept av markägare, placering högt upp i avrinningsområ-

det, anpassad utloppskonstruktion och aktiv reglering/skötsel premieras. 

7.4.5 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 Östergötlands län. 

 

Miljöinvesteringsstöd för att anlägga våtmarker kan uppgå till 90 procent eller 50 procent av 

den totala investeringen. I ersättning kan även inkluderas projekteringskostnader och kostnader 

för framtagande av handlingar för tillståndsansökan även om investeringen sedan inte god-

känns för genomförande. Miljöinvesteringsstödet är normalt 90 procent av anläggningskostna-

den, max 200 000 kr/ha våtmarksyta, för våtmarker som ger ett stort bidrag till näringsretent-

ionen eller den biologiska mångfalden. 

Stöd ges för 50 procent av stödberättigande utgifter upp till 200 000 kronor per hektar i fall där 

miljönyttan delvis är begränsad eller där det finns en definierad företagsnytta.  

Möjligheter ska ges att kombinera våtmarker för miljöändamål med bevattning. Om våtmarken 

ska användas för bevattningsändamål ska minst hälften av våtmarken vara anpassad för biolo-

gisk mångfald. Stöd kan då erhållas till 50 procent av investeringsbeloppet. 

För våtmarker och dammar finns en gräns på 200 000 kronor per hektar. I Östergötlands län 

ges inte stöd för 100 procent av stödberättigande utgifter. 

I Östergötlands län är högsta stödbelopp 3 000 000 kronor per ansökan. Stöd beviljas inte till 

ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

Stödbeloppet begränsas enligt EU: s förordning om stöd av mindre betydelse9 där det är tillämp-

ligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått un-

der 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 

 

9 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående be-

skattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare. 

 

7.5 Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbätt-
rad vattenkvalitet 
 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

7.5.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering 

att anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet (delåtgärd 7.6 

och fokusområde 4b). Syftet är att öka retention av näringsämnen och på så sätt minska över-

gödningen av sjöar, vattendrag och hav. Men också för att skapa förutsättningar för att bevara 

och förstärka biologisk mångfald i landskapet. 

7.5.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Syftet med miljöinvesteringen är i första hand att öka retention av näringsämnen och på så sätt 

minska övergödningen av sjöar, vattendrag och hav. Den kan också bidra till att bevara och för-

stärka biologisk mångfald och skapa en variation i landskapet som är positiv för friluftsliv och 

rekreation. Åtgärderna ska utformas med hänsyn till befintliga kulturmiljövärden. Där så är 

möjligt kommer även hänsyn tas till klimatanpassning, men med tanke på aktuell typ av åtgärd 

är detta mer begränsat.  

Arbetet i Östergötland med EU:s ramdirektiv för vatten och de nationella miljömålen visar enty-

digt att övergödningen av Östersjön och sjöar inom stora delar av slättbygden måste minska och 

att utarmningen av den biologiska mångfalden motverkas. I enlighet med det kommer fokus för 

miljöinvesteringen våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet att vara att minska 

övergödningen av Östersjön och av sjöar som inte uppfyller vattendirektivets mål om god ekolo-

gisk status. Regionalt anser vi att störst åtgärdsbehov finns inom slätt- och kustområden med 

intensivt jordbruk och vi har därför valt att ge en hög prioritet till åtgärder inom nitratkänsligt 

område. Ingen ersättning ges till våtmarker som enbart används för fisk-/kräftodling, som be-

vattningsdamm eller som inte är kopplade till jordbruket. 

7.5.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Länsstyrelsen hanterar inkomna ansökningar löpande. Ansökningar måste nå minst 225 poäng 

från de regionala urvalskriterierna för att bli föremål för prioritering. Ansökningar som inte 

uppnår 225 poäng avslås. När den tilldelade budgeten i Östergötland är slut kommer pengarna 

avropas från Jordbruksverket. 

I samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet kan 

länsstyrelsen komma att lägga till särskilda utlysningar om behovet uppstår. En utlysning ses 
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som en typ av beslutsomgång med särskilda avgränsningar av målgrupp och/eller särskilda be-

gränsningar. Särskilda utlysningar kommer att annonseras via länsstyrelsens webbsida, 

www.lansstyrelsen.se/ostergotland, där sista ansökningsdatum, budget och eventuella särskilda 

begränsningar framgår. 

7.5.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.6, fokusområde 4a) 

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

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Miljöinvesteringen utfor-

mas på ett sätt som bidrar 

till att öka retention av 

växtnäring. 

+1-2 poäng: Det finns mer än 40 % / 70 % brukad åkermark i avrinnings-

området 

+1 poäng: Avrinningsområdets storlek är större än 50 hektar 

+1 poäng: Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt för att öka retention 

av fosfor och/eller kväve 

+1 poäng: Våtmarken anläggs på ett kostnadseffektivt sätt  

50 

2. Miljöinvesteringen placeras 

på ett sätt som bidrar till att 

öka retentionen av växtnä-

ring. 

+1-3 poäng: Våtmarken placeras så att den kan bidra till att förbättra status 

i vattenförekomst som är klassad som sämre än god status eller som riske-

rar att få den klassningen enligt vattenförvaltningen 

+1 poäng: Våtmarken placeras i ett område med hög näringsbelastning av 

kväve 

+1 poäng: Våtmarken placeras i ett område med hög näringsbelastning av 

fosfor  

40 

3. Miljöinvesteringen bidrar 

till rekreationsmöjligheter 

och upplevelsevärden för 

allmänheten. 

+2 poäng: Våtmarken kan lätt nås från allmän väg 

+1 poäng: Våtmarken ligger i anslutning till tättbebyggt område 

+1 poäng: Våtmarken ligger i ett befintligt rekreationsområde 

+1 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten 

5 

4. Miljöinvesteringen bidrar 

till annan positiv effekt 

med hänsyn till miljö och 

klimat. 

5 poäng: Våtmarken kommer att kunna utjämna höga flöden eller utgöra 

en vattenreserv och magasinera vatten till senare torrperioder 

  

5 

Summa viktning   100 

 

7.5.4.1 Bedömningsgrunder 

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

+1-2 poäng: Undersökningar visar att reningen (retentionen) av näringsämnen, i antal kg/år, 

ökar om belastningen av näringsämnen ökar. Våtmarkerna ska därför anläggas så att stora 

mängder dräneringsvatten från aktiv åkermark kan mottas och renas. Placeringen kan vara i 

åkermarken eller i annat markslag strax nedströms åkermarken inom nitratkänsligt område. 

Andel jordbruksmark bör vara större än 40 procent (1 poäng) och maximal poäng ges om det är 

mer än 70 procent (2 poäng). För att reningen ska bli effektiv får inte flödet bli så stort att nä-

ringsämnena inte hinner fastläggas eller att sediment frekvent sköljs ut ur anläggningen.  

+1 poäng: Tillrinningsområdet till våtmarken ska ligga i nitratkänsligt område, vara större än 50 

ha och minst utgöras av 30 procent åkermark. 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
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+1 poäng: Utformning på bästa sätt för retention av kväve eller fosfor. Storlek och utformning av 

våtmarken/fosfordammen är viktiga parametrar för att önskat resultat ska uppnås. Anlägg-

ningar som utformas i enlighet med vedertagna rekommendationer om storlek, längd/breddför-

hållanden, flacka slänter, in- och utlopp, öar etc. för våtmarker respektive fosfordammar priori-

teras. Minst 30 procent av tillrinningsområdet ska utgöras av åkermark i nitratkänsligt område. 

Våtmarker med omsättningstid större än 48 timmar vid medelflöde ger ofta en god retention 

och en bra potential för akvatiskt liv. Förhållandet mellan våtmarksyta och aktivt avrinningsom-

råde ska vara större än 0,5 procent eller 0,1 procent om det gäller fosfordamm.  

+1 poäng: Våtmarken anläggs så att kostnaden blir låg i förhållande till våtmarksyta, < 250 000 

kr/ha samt att minst 30 procent av tillrinningsområdet ska utgöras av åkermark.  

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

+1-3 poäng: Placering i nitratkänsligt område så att den kan bidra till att förbättra statusen i en 

vattenförekomst som har klassningen måttlig, otillfredsställande, eller dålig, eller som riskerar 

att få den klassningen enligt vattenförvaltningen med avseende på övergödning. Hänsyn tas till 

retentionen mellan våtmarken och skyddsobjektet. Poäng 1-3 beroende på klassning och retent-

ion. 

+1 poäng: Områden med hög näringsbelastning av kväve i nitratkänsligt område, > 1200 N 

kg/km2, prioriteras och bedöms med hjälp av S-Hype beräknad diffus förlust baserat på PLC5.  

+1 poäng: Områden med hög näringsbelastning av fosfor i nitratkänsligt område, > 35 kg 

P/km2, prioriteras och bedöms med hjälp av S-Hype beräknad diffus förlust baserat på PLC5. 

3. Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för allmänheten. 

+2 poäng: Våtmarken kan lätt nås från allmän väg 

+1 poäng: Våtmarken ligger mindre än 3 km från tätbebyggt område 

+1 poäng: Våtmarken ligger inom ett befintligt rekreationsområde (vandringsled räknas som re-

kreationsområde)  

+1 poäng: Särskilda insatser för att öka tillgänglighet som spänger, fågeltorn, parkeringsplatser, 

informationsskyltar osv 

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

5 poäng: Våtmarken utformas och placeras på ett sätt som gör att den kan utjämna höga vatten-

flöden och/eller magasinera vatten till senare torrperioder. Om omgivande mark kommer att 

översvämmas ska det finnas skriftlig accept av markägare, placering högt upp i avrinningsområ-

det, anpassad utloppskonstruktion och aktiv reglering/skötsel premieras. 

7.5.5 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 Östergötlands län. 

I ersättning kan även inkluderas projekteringskostnader och kostnader för framtagande av 

handlingar för tillståndsansökan även om investeringen sedan inte godkänns för genomförande. 

Miljöinvesteringsstödet är normalt 90 procent av anläggningskostnaden, max 200 000 kr/ha 

våtmarksyta, för våtmarker som ger ett stort bidrag till näringsretentionen.  
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Stöd ges för 50 procent av stödberättigande utgifter upp till 200 000 kronor per hektar i fall där 

miljönyttan delvis är begränsad eller där det finns en definierad företagsnytta.  

Möjligheter ska ges att kombinera våtmarker för miljöändamål med bevattning. Om våtmarken 

ska användas för bevattningsändamål ska minst hälften av våtmarken vara anpassad för retent-

ion av näringsämnen. Stöd kan då erhållas till 50 procent av investeringsbeloppet. 

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.  

 

För att erhålla 100 procent av stödberättigade kostnader ska länsstyrelsen bedöma att miljönyt-

tan är särskilt stor i förhållande till kostnaden. I dessa speciella fall kan investeringsstödet maxi-

malt bli 400 000 kr/ha våtmark. För att hamna i den kategorin ska minst ett av nedanstående 

krav uppfyllas: 

• Åtgärden placeras mindre än 10 km uppströms vattendrag som inte uppnår god ekolo-

gisk status med avseende på övergödning och som har ett avrinningsområde med mer 

än 40 % åkermark. 

• Våtmarken anläggs i åkermark där markpriset är högre än 200 000 kr/ha. 

I Östergötlands län är högsta stödbelopp 3 000 000 kronor per ansökan. Stöd beviljas inte till 

ansökningar om stöd med under 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse10 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 föregå-

ende beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare. 

7.6 Anlägga tvåstegsdiken 
 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

7.6.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering 

för att anlägga tvåstegsdiken (delåtgärd 7.6 och fokusområde 4abc). Syftet med att anlägga 

tvåstegsdiken är att förbättra vattenkvaliteten. Huvudsyftet är att minska erosion och genom 

detta minska förluster av fosfor från åkermark. 

 

10 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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7.6.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Syftet med miljöinvesteringarna är att i vid mening förbättra den ekologiska statusen i sjöar och 

vattendrag genom olika insatser i, vid eller uppströms vattenförekomster i odlingslandskapet 

som har sämre än god ekologisk status. Insatserna ska inriktas mot att förbättra den ekologiska 

statusen som kan kopplas till jordbruk, främst övergödning, men även biologisk mångfald och 

fysisk påverkan i vattendrag (hydromorfologi). Åtgärden kan också bidra till att skapa en variat-

ion i landskapet som kan uppfattas som positivt för friluftsliv och rekreation samt bidra till att 

vattenflöden dämpas. Insatserna ska utformas med hänsyn till befintliga kulturmiljövärden. Där 

så är möjligt kommer även hänsyn tas till klimatanpassning.  

Arbetet i Östergötland med EU:s ramdirektiv för vatten och de nationella miljömålen visar enty-

digt att övergödningen av Östersjön och sjöar inom stora delar av slättbygden måste minska och 

att utarmningen av den biologiska mångfalden stoppas. I enlighet med det kommer fokus för 

miljöinvesteringen ”Anlägga tvåstegsdiken” att vara att minska övergödningen av Östersjön och 

av sjöar som inte uppfyller vattendirektivets mål om god ekologisk status. Regionalt anser vi att 

störst åtgärdsbehov finns inom slätt- och kustområden med intensivt jordbruk. Regionalt anser 

vi att störst åtgärdsbehov finns inom slätt- och kustområden med intensivt jordbruk och vi har 

därför valt att ge en hög prioritet stöd till åtgärder inom nitratkänsligt område.  

Tvåstegsdiket ska placeras och utformas så att det bidrar till att förbättra vattenkvaliteten med 

avseende på övergödning och så att schaktmassorna kan disponeras kostnadseffektivt. Miljöef-

fekten består till största delen av att erosion från diket kan minskas och att partiklar med fosfor 

och kväve kan fångas upp på de gräsbevuxna terrasserna. Ofta går ett lämpligt dike över flera 

fastigheter, varför samarbete med grannarna ofta är en förutsättning för ett lyckat resultat. 

7.6.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
 Den tilldelade budgeten i Östergötland för stöd till att anlägga tvåstegsdiken är slut.  

Om nya medel tillförs kommer det annonseras via länsstyrelsens webbsida, www.lansstyrel-

sen.se/ostergotland.  

7.6.4 Urvalskriterier 

(Delåtgärd 7.6, fokusområde 4abc) 

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

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Miljöinvesteringens place-

ring. 

Miljöinvesteringen placeras i eller i anslutning till vattenförekomst som är 

klassad som sämre än god status 

2 poäng: Måttlig status 

3 poäng: Otillfredsställande status  

4 poäng: Dålig status  

+1 poäng: Avrinningsområdets storlek i tvåstegsdikets utlopp är större 300 

hektar  

35 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
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2. Genomförande av miljöin-

vesteringen.  

5 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett mycket effektivt sätt 

3 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett effektivt sätt 

20 

3. Miljöinvesteringens place-

ring och utformning bidrar 

till att förbättra vattenkvali-

teten.   

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 

35 

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 

10 

Summa viktning 
 

100 

 

7.6.1.1 Bedömningsgrunder 

1. Miljöinvesteringens placering  

Miljöinvesteringen placeras i eller i anslutning till vattenförekomst i nitratkänsligt område som 

är klassad som sämre än god status. 

• 2 poäng: Måttlig status 

• 3 poäng: Otillfredsställande status  

• 4 poäng: Dålig status  

• +1 poäng: Avrinningsområdets storlek i tvåstegsdikets utlopp är större 300 hektar 

Tvåstegsdiket placeras så att det kan bidra till att förbättra status i en vattenförekomst som har 

klassningen måttlig (2 poäng), otillfredsställande (3 poäng), eller dålig (4 poäng). Det är i första 

hand fysikalisk-kemiska, hydromorfologiska och biologiska faktorer som kopplar till miljöpro-

blemet övergödning eller fysisk påverkan som ska bedömas. Vattenförekomster med förhöjda 

halter av fosfor som ska prioriteras. 

En ytterligare poäng tilldelas om avrinningsområdets storlek är större än 300 hektar vid dikets 

utlopp. Avrinningsområdet bestäms genom kartunderlag eller beskrivning av 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 avytt-

ras 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 inom 

i dikets närhet eller hämtas gratis till annan verksamhet. Dikets utformning innebär att mas-

sorna kan hanteras på ett effektivt sätt. 

3. Miljöinvesteringens placering och utformning bidrar till att förbättra vattenkvaliteten 

• 2 poäng: Avrinningsområdet ligger inom nitratkänsligt område och består till mer än 60 

procent av åker 

• 3 poäng: Avrinningsområdet ligger inom nitratkänsligt område och består till mer än 80 

procent av åker 

• +2 poäng: Dikessträckan är större än 0,5 km 
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• +1 poäng: Bredden på terrassen är större än 5 gånger fårans bredd    

2-3 poäng tilldelas om delen åkermark i avrinningsområdet bestämt genom kartunderlag. Mer 

än 60 procent ger 2p och mer än 80 procent ger 3p. 

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. 

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 om-

rådet. 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. 

7.6.5 Stödnivå 

Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter upp till 1 000 kronor per löpmeter dike. 

Men det kan finnas tillfällen när stöd ges för 50 eller 100 procent av stödberättigande utgifter.  

Följande gäller i Östergötlands län: 

Stöd ges för 50 procent av stödberättigande utgifter upp till 1 000 kronor per löpmeter dike i de 

fall där miljönyttan delvis är begränsad eller där det finns en definierad företagsnytta. Med del-

vis begränsad miljönytta avses tvåstegsdiken som är kortare än 400 m eller som placeras i eller i 

anslutning till vattenförekomst som är klassad som god status. 

För tvåstegsdiken finns en gräns på 1 000 kronor per meter. I särskilt motiverade fall kan stöd 

ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 1 000 kronor per löpmeter tvåstegsdike. 

Dessa fall ska motiveras utifrån platsspecifika förhållanden i nitratkänsliga områden samt ha 

koppling till åtgärdsprogram för vattenförvaltning. 

I Östergötlands län gäller följande: 

För att för att få 100 procent av stödberättigade kostnader ska tvåstegsdiket (dessa ska alltid 

gälla): 

• placeras inom nitratkänsligt område 

• ha koppling till åtgärdsprogram för vattenförvaltning 

 

Samt uppfylla minst två av nedanstående punkter: 
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• 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 är ett samverkansprojekt dvs. flera markägare är involverade eller samver-

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

• placeringen är initierad i samband med rådgivning, vattendragsvandring, uppsökande 

verksamhet etc. 

 

I Östergötlands län är högsta stödbelopp 2 000 000 kronor per ansökan. 

 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med under 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse11 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 över-

stiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 

beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare. 

 
7.7 Reglerbar dränering 
Reglerbar dränering går att söka i nitratkänsliga områden i följande län:  

Kalmar, Västra Götalands län, Värmland, Halland, Skåne, Blekinge, Jönköping, Östergötland, 

Södermanland, Västmanland, Örebro, Uppsala, Dalarna och Stockholm. 

 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

7.7.1 Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering 

för reglerbar dränering (delåtgärd 4.4 och fokusområde 4abc). Syftet med reglerbar dränering är 

att öka retention av kväve på åkermark och därmed minska övergödningen av sjöar, vattendrag 

och hav samt att medverka till en bättre vattenhushållning under torra förhållanden. 

7.7.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Syftet med miljöinvesteringarna är att i vid mening förbättra den ekologiska statusen i sjöar och 

vattendrag genom olika insatser i, vid eller uppströms vattenförekomster i odlingslandskapet 

som har sämre än god ekologisk status. Insatserna ska inriktas mot att förbättra den ekologiska 

statusen som kan kopplas till jordbruk, främst övergödning, men även biologisk mångfald och 

fysisk påverkan i vattendrag (hydromorfologi). Åtgärden kan också bidra till att skapa en variat-

ion i landskapet som kan uppfattas som positivt för friluftsliv och rekreation samt bidra till att 

 

11 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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vattenflöden dämpas. Insatserna ska utformas med hänsyn till befintliga kulturmiljövärden. Där 

så är möjligt kommer även hänsyn tas till klimatanpassning.  

Arbetet i Östergötland med EU:s ramdirektiv för vatten och de nationella miljömålen visar enty-

digt att övergödningen av Östersjön och sjöar inom stora delar av slättbygden måste minska och 

att utarmningen av den biologiska mångfalden stoppas. I enlighet med det kommer fokus för 

miljöinvesteringen ”Reglerbar dränering” att vara att minska övergödningen av Östersjön och av 

sjöar som inte uppfyller vattendirektivets mål om god ekologisk status. Regionalt anser vi att 

störst åtgärdsbehov finns inom slätt- och kustområden med intensivt jordbruk. Stöd ges endast 

till verksamheter inom nitratkänsligt område.  

Reglerbar dränering ska placeras och utformas så att den bidrar till att förbättra vattenkvali-

teten med avseende på övergödning. Åtgärden medverkar till en bättre vattenhushållning ef-

tersom grödan utnyttjar en större andel av nederbörden och näringsämnena. Systemet kan 

också användas för underbevattning, dvs. tillförsel av vatten via systemets dränledningar. 

Reglerbar dränering är lämplig på åkermark med god vattenledningsförmåga (sandiga jordar i 

första hand) och där det är tillräckligt flackt för att åstadkomma dämning utan allt för många 

regleringsbrunnar.  

I Östergötland finns lämpliga områden för åtgärden framförallt i området Mjölby-Skänninge-

Motala. 

7.7.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Den tilldelade budgeten i Östergötland för stöd till reglerbar dränering är slut.  

Om nya medel tillförs kommer det annonseras via länsstyrelsens webbsida, www.lansstyrel-

sen.se/ostergotland.  

7.7.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 4.4, fokusområde 4abc) 

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

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Miljöinvesteringens place-

ring är lämplig. 

1-3 poäng: Jordarten är lämplig för reglerbar dränering 

1 poäng: Miljöinvesteringen är placerad på Sulfidjord 

+1-3 poäng: Recipient har otillfredsställande, måttlig eller dålig ekologisk 

status  

60 

2. Förutsättningarna för mil-

jöinvesteringen leder till 

bättre resultat. 

2 eller 4 poäng: Lutning på åker där reglerbar dränering installeras 

+1 poäng: Åkermarkens yta är större än 10 ha 

+1 poäng: Det kommer finnas möjlighet till underbevattning 

+1 poäng: Ska användas som visningsobjekt  

40 

Summa viktning 
 

100 

 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
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7.7.4.1 Bedömningsgrunder 

1. Miljöinvesteringens placering   

1-3 poäng: Jordarten är lämplig för reglerbar dränering 

Reglerbar dränering är mest lämplig på genomsläppliga jordar. 

Tre poäng ges om jordarten är sand eller grövre, 

Två poäng ges om jordarten är silt, 

En poäng ges om jordarten är gyttjig lera eller lergyttja. 

En poäng ges också om investeringen sker på annan plats som länsstyrelsen tycker är lämplig. 

Det kan i undantagsfall finnas jordar som är mycket lämpliga för reglerbar dränering men som 

inte faller in under någon av kategorierna ovan 

1 poäng: Miljöinvesteringen är placerad på Sulfidjord                           

En poäng ges om miljöinvesteringen är placerad på Sulfidjord. Reglerbar dränering på 

sulfidjordar leder till en minskning av metaller till recipienten. 

+1-3 poäng: Recipient har otillfredsställande, måttlig eller dålig ekologisk status.          

En till tre poäng ges om miljöinvesteringen installeras i ett avrinningsområde med vattenföre-

komster som har klassningen måttlig, otillfredsställande eller dålig enligt Vattendirektivet. 

2. Förutsättningarna för miljöinvesteringen leder till bättre resultat 

2 eller 4 poäng: Lutning på åker där reglerbar dränering installeras                       

Lutningen ska vara så liten som möjligt, rekommendationen är max 2 procent. För att få 4 

poäng krävs en lutning på mindre än 1 procent. En lutning mellan 1 och 2 procent ger 2 

poäng.  

• +1 poäng: Åkermarkens yta är större än 10 ha 

• +1 poäng: Det kommer finnas möjlighet till underbevattning. 

• +1 poäng: Ska användas som visningsobjekt 

 

7.7.5 Stödbelopp 
Den som söker stöd för reglerbar dränering får 8 000 kronor per brunn om stödet blir beviljat. 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 8 000 kronor. 
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8. Jordbruks- och affärsutveckling 
Under den här rubriken finns dels startstöd för företagare inom jordbruks-, trädgårds- och 

rennäringarna, dels investeringsstöd som riktar sig till annan verksamhet än jordbruk, trädgård, 

rennäring och skog. 

Förutom länsstyrelsen handlägger Sametinget startstöd riktat till rennäring, samt investerings-

stöd till förnybar energi samt för att skapa nya jobb. Sametinget har egen handlingsplan. 

8.1 Startstöd 
 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

8.1.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Startstödet till unga ska underlätta 

för yngre personer att starta eller ta över ett jordbruks-, rennärings- och trädgårdsföretag (delåt-

gärd 6.1, fokusområde 2b). 

8.1.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Östergötland är ett jordbruksdominerat län och målbilden är att fler ska kunna försörja sig på 

jordbruks- och trädgårdsföretag. Det småskaliga lantbrukets sårbarhet för överlevnad, framför-

allt i skogs- och mellanbygd samt skärgård, kan leda till nedläggning av aktiva lantbruk. För att 

bromsa trenden med minskande befolkning i glesbygden behövs det fler företag i skärgård och 

skogsbygd. Detta kan ske genom att gynna dessa områden, som har mindre goda produktions-

förutsättningar. Målbilden är en levande landsbygd i hela Östergötland. 

8.1.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
För startstöd kommer Länsstyrelsen under 2022 hantera inkomna ansökningar löpande tills 

budgeten tar slut.  

Ansökningar måste nå minst 200 poäng för de nationella urvalskriterierna för att i nästa steg 

bedömas utifrån de regionala urvalskriterierna. För ansökningar som är högt nationellt priorite-

rade, och får minst 450 poäng i de nationella urvalskriterierna, gäller inte miniminivån för reg-

ionala urvalskriterier.  

I Östergötland är 10 veckors utbildning likställd med två ämneskurser om 100 poäng vardera. 

Om sökande inte har läst företagsekonomi ska den ena kursen vara företagsekonomi och den 

andra vara inriktad mot den typ av verksamhet sökande ska bedriva. Om den sökande sedan ti-

digare har läst företagsekonomi ska båda kurserna vara inriktad mot den typ av verksamhet sö-

kande ska bedriva. Med typ av verksamhet menas växtodling, djurhållning, trädgårdsodling etc. 

I samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet kan 

länsstyrelsen komma att lägga till särskilda utlysningar om behovet uppstår. En utlysning ses 

som en typ av beslutsomgång med särskilda avgränsningar av målgrupp och/eller särskilda ur-
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valskriterier.  Samtliga beslutsomgångar och utlysningar kommer att annonseras via länsstyrel-

sens webbsida www.lansstyrelsen.se/ostergotland där även sista ansökningsdatum, budget och 

eventuella särskilda urvalskriterier kommer att framgå. 

8.1.4 Urvalskriterier 

(Delåtgärd 6.1, fokusområde 2b) 

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

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Etableringen bidrar till att 

uppfylla nationella miljö- 

och klimatmål. 

+2 poäng: Planerad drift bedöms bidra till att uppfylla minst ett nationellt mil-

jökvalitetsmål 

+1 poäng: Det finns en nyligen upprättad energikartläggning 

+1 poäng: Det finns dokumenterat strukturerat miljökvalitetsarbete 

+1 poäng: Planerad drift avser ekologisk produktion 

 

10 

2. Etableringen bidrar till 

införandet av nya pro-

dukter, tjänster eller ar-

betsmetoder (innovation). 

+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. Den som söker har kun-

skap, kompetens och ge-

nomförande-kapacitet att 

driva företaget.  

+3 poäng: Den som söker stöd har praktisk utbildning i jordbruk som går utö-

ver 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 utbild-

ning eller praktik 

+1 poäng: Den som söker stöd har arbetat i minst 2 år med marknadsmässig lön 

på föräldragården 

 

40 

4. Sökanden är i behov av 

stöd för att underlätta 

starten som företagare.  

 

+2 poäng: Den som söker 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 produkt-

ion 

+1 poäng: Den som söker stöd går in i en befintlig verksamhet och utökar verk-

samhet 

+1 poäng: Sökandes arbetstid inom primärproduktion och livsmedelsförädling 

omfattar heltid, det vill säga minst 1 720 timmar per år 

 

30 

Summa viktning 
 

100 

 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Stödet bidrar till en positiv 

landsbygdsutveckling. 

4-5 poäng: Stödet bidrar till bättre förutsättningar för företag i regionalt ut-

pekade områden 

3 poäng: Stödet bidrar till bättre förutsättningar för företag utanför region-

alt utpekade områden 

  

100 

Summa viktning 
 

100 

 

8.1.4.1 Bedömningsgrunder 

Nationella bedömningsgrunder 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx
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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 be-

döms. 

+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 vik-

tigt 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. 

+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 produktions-

grenar 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 indi-

rekt 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 pro-

duktion. 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 stöd-

villkoren 

Tre poäng ges till den som söker startstöd och som har mer kompetens än det som ställs i mini-

mikraven. Poäng ges om sökande har arbetat mer än 2 år inom jordbruks-, trädgårds- eller ren-

http://www.miljohusesyn.nu/
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näring efter 18 års ålder. Eller om sökande har mer än ett års erfarenhet i arbetsledande ställ-

ning 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 an-

vändbar i företaget 

Två poäng ges till den som har praktisk erfarenhet eller yrkesutbildning av verksamheter utan-

för jordbruket under förutsättning att kompetensen är användbar i företaget. Det kan exempel-

vis vara inom ekonomi, byggnad, maskinservice och så vidare. Poäng ges om sökande har arbe-

tat 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 prak-

tik 

Poäng ges om sökande har eftergymnasial utbildning inom jordbruks- eller trädgårdsnäringen 

eller har dokumenterad internationell praktisk- eller teoretisk erfarenhet inom jordbruk eller 

trädgård om minst 6 månader. 

+ 1 poäng: Den som söker stöd har arbetat i minst 2 år med marknadsmässig lön på föräldra-

gården 

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 verksam-

heten 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 in-

komst av tjänst utanför företaget 

Två poäng ges till de som inte har någon inkomst utöver det egna företagets avkastning. Även 

inkomst från F-skattjänster som ligger helt utanför jordbruks-, trädgårds- eller rennäring bör 

betraktas som inkomst av tjänst om det inte bara handlar om enstaka uppdrag och intäkterna 

högst uppgår till 10 procent 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 produkt-

ionen 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 procent eller som lägst 300 timmar jämfört 

med utgångsläget. 

+1 poäng: Sökandes arbetstid inom primärproduktion och livsmedelsförädling omfattar hel-

tid, det vill säga minst 1 720 timmar per år 
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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 pri-

märproduktionen skall avse minst 860 timmar per år.  

Regionala bedömningsgrunder 

1. Stödet bidrar till en positiv landsbygdsutveckling 

5 poäng: Verksamheten bedrivs huvudsakligen i skärgården        

Fem poäng ges om verksamheten bedrivs huvudsakligen i skärgården.  

4 poäng: Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom stödområden med mindre goda produkt-

ionsförutsättningar           

Fyra poäng ges om verksamheten bedrivs huvudsakligen inom stödområden med mindre goda 

produktionsförutsättningar. Med stödområden menas kompensationsstödsområden. Verksam-

heten som bedrivs huvudsakligen inom andra områden kommer inte att premieras. 

3 poäng: Verksamheten bedrivs inte i ovan beskrivna områden. 

8.1.5 Etableringar som inte prioriteras regionalt 
I Östergötlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

8.1.6 Stödbelopp 
Startstödet är totalt på 250 000 kronor. Beloppet kommer att betalas ut vid två tillfällen, den 

första utbetalningen är på 150 000 kronor och sker i samband med beslut om stöd. Ansökan om 

den andra utbetalningen ska ha kommit in senast 45 månader efter beslutet om stöd.  

8.2 Investeringsstöd till förnybar energi 
 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

8.2.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Investeringsstödet är till för att 

främja tillgång till och användningen av förnybar energi, samt öka användningen av 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). 

8.2.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Att ställa om till förnybart är viktigt för att nå uppsatta regionala och nationella mål kring mins-

kade utsläpp av växthusgaser. De regionala målen finns angivna i den regionala energi- och kli-

matstrategin och insatsprogram energi och klimat (inom RUP:en). Det omställningsarbete som 

krävs för att uppnå dessa mål ger goda möjligheter till affärer för landsbygdsföretag. Potentialen 
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för dessa verksamheter bedöms också vara goda i länet. Det gäller bland annat biobränslen från 

skog och åkermark, gödselbaserad biogas samt vind och solenergi. 

Förutom dessa fysiska resurser har länet andra viktiga strukturella förutsättningar som stort in-

tresse hos lantbrukarkåren, god kunskap hos konsulter och universitet samt ett omfattande 

samarbete mellan näringsliv och offentlig sektor inom exempelvis biogasområdet. En stor utma-

ning rör i dagsläget lönsamheten och därför krävs en rad olika insatser för att den önskvärda ut-

vecklingen ska ske. Innovationer, utveckling av affärsmodeller och samarbete är några viktiga 

områden att jobba vidare med. Därtill kommer företagsstödet inom landsbygdsprogrammet bli 

ett viktigt instrument för att bidra till lönsamma affärsverksamheter. 

8.2.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Den tilldelade budgeten i Östergötland för investeringsstöd till förnybar energi är slut.  

Om nya medel tillförs kommer det annonseras via länsstyrelsens webbsida, www.lansstyrel-

sen.se/ostergotland.  

8.2.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 6.4, fokusområde 5c) 

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

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Investeringen bidrar till att 

uppfylla specifika miljö- 

och klimatmål.  

3 poäng: Investeringen bidrar till att öka användningen av förnybar energi 

+2 poäng: Investeringen leder till en direkt ersättning av fossil energi 

40 

2. Insatsen bidrar till införan-

det av nya produkter, tjäns-

ter eller arbetsmetoder (in-

novation).  

+3 poäng: Bi- eller restprodukter används 

+2 poäng: Investeringen är ny för branschen eller i området 

+2 poäng: Investeringstypen förväntas få stor spridning 

+1 poäng: Investeringen är ny för företaget 

10 

3. Sökanden har kunskap, 

kompetens och genomfö-

randekapacitet för investe-

ringen. 

+2 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig erfarenhet av planerad verk-

samhet som anställd eller egen företagare 

+1 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 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning  

20 

4. Det finns ett identifierat be-

hov av investeringen. 

+3 poäng: Investeringen ökar lönsamheten i företaget 

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla andra mål  

30 

  

Summa viktning 
 

100 

 

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 di-

rekt bidrar till en ökad produktion, exempelvis pannrum, laddningsstationer för el- eller gas-

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
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drivna fordon, lagerbyggnader för flis och värmekulvertar. Det kan också handla om investe-

ringar som bidrar till en ökad produktion av förnybar energi, för egen förbrukning eller avsalu. 

Exempel på sådana är investeringar är vindkraft, vattenkraft, solenergi, jord- och bergvärme el-

ler 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 pro-

duktion av förnybar energi för eget bruk. 

+ 2 poäng: Investeringen leder till en direkt ersättning av fossil energi           

Poängen ges till investeringar som ger en faktisk direkt minskning av användningen av fossila 

bränslen. Investeringen ska ge en slutprodukt i form av en energibärare (exempelvis värme, el, 

drivmedel eller pellets) som kan användas av företaget eller säljas till annan användare. 

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovat-

ion) 

Investeringar som har en innovativ inriktning, det vill säga som bidrar till att ta fram eller an-

vända 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 tek-

nik. Det kan också vara investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av produkter.  

+3 poäng: Bi- eller restprodukter används  

Tre poäng ges om bi-eller restprodukter används i syfte att öka användningen av bi-och restpro-

dukter för energiändamål.  

+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.  

+1 poäng: Investeringen är ny för företaget 

En poäng ges om investeringen är helt ny för företaget 

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 genom-

föra investeringen 

+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 tillräcklig egen eller köpt kompetens för att genomföra in-

vesteringen 

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 kompe-

tens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. 
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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. Målbil-

den ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett fram-

gångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor be-

tydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar organi-

sationsöverskridande. 

4. Det finns ett identifierat behov av projektet 

Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala hand-

lingsplanerna. Därmed blir motsvarande regionalt kriterium avgörande för utslaget även i de 

nationella kriterierna.  

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla andra mål          

Två poäng ges om investeringen gynnar andra miljö-och samhällsmål utöver mål för energi och 

klimat. Till exempel om man byter ut fossila bränslen mot förnybara och genom det minskar ut-

släpp av kväveoxider och koldioxid. 

+3 poäng: Investeringen ökar lönsamheten i företaget         

Lönsamhet bedöms utifrån pay off-metoden, det vill säga hur lång återbetalningstiden är, och 

jämförs sedan med investeringsobjektets ekonomiska livslängd. Om återbetalningstiden är kor-

tare än dess ekonomiska livslängd så är investeringen lönsam. 

8.2.5 Investeringar som inte prioriteras regionalt 

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

• Vindkraftverk, eftersom det är en etablerad bransch vars investeringar finansieras på 

annat sätt. Om vi skulle bevilja stöd till denna typ av verksamhet är risken stor att alla 

medel snabbt skulle dräneras av ansökningar och att vi därigenom inte skulle ha möjlig-

het att stödja andra mindre etablerade energislag. 

8.2.6 Stödnivå 
Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta stödbelopp.  

I Östergötlands län är högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per stödmottagare. 

En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en pe-

riod av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först in-

komna ansökan.  

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse12. 

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 beskattningså-

ren. Begränsningen gäller per stödmottagare. 

 

12 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. 

8.3 Investeringsstöd till gödselbaserad biogas 
 

Stödet kommer vara öppet för ansökningar under 2023. 

8.3.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Investeringsstödet är till för att 

minska utsläppen av växthusgaser genom att investera i anläggningar för produktion av biogas, 

vilket exempelvis kan inkludera biogaspannor, uppgraderingar, lager för rötrester och rörled-

ningar (delåtgärd 6.4 fokusområde 5d). 

8.3.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Att ställa om till förnybart är viktigt för att nå uppsatta regionala och nationella mål kring mins-

kade utsläpp av växthusgaser och ammoniak. Utsläpp av växthusgaser på regional nivå bidrar 

till det globala problemet. Utsläpp av ammoniak på regional nivå är både ett regionalt och glo-

balt problem. 

De regionala målen finns angivna i den regionala energi- och klimatstrategin och insatsprogram 

energi och klimat (inom RUP:en). Det omställningsarbete som krävs för att uppnå dessa mål ger 

goda möjligheter till affärer för landsbygdsföretag. Potentialen för dessa verksamheter bedöms 

också vara goda i länet. Det gäller bland annat biobränslen från skog och åkermark, gödselbase-

rad biogas samt vind och solenergi. Förutom dessa fysiska resurser har länet andra viktiga 

strukturella förutsättningar som stort intresse hos lantbrukarkåren, god kunskap hos konsulter 

och universitet samt ett omfattande samarbete mellan näringsliv och offentlig sektor inom ex-

empelvis biogasområdet. 

En stor utmaning rör i dagsläget lönsamheten och därför krävs en rad olika insatser för att den 

önskvärda utvecklingen ska ske. Innovationer, utveckling av affärsmodeller och samarbete är 

några viktiga områden att jobba vidare med. Därtill kommer företagsstödet inom landsbygds-

programmet bli ett viktigt instrument för att bidra till lönsamma affärsverksamheter. 

8.3.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Länsstyrelsen hanterar inkomna ansökningar löpande. Ansökningar måste nå minst 200 poäng 

från de nationella urvalskriterierna för att bli föremål för prioritering. Ansökningar som inte 

uppnår 200 poäng avslås. Budgeten är nationell och avropas från Jordbruksverket. 

 

8.3.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 6.4, fokusområde 5d) 

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

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Investeringen bidrar till att 

uppfylla specifika miljö- 

och klimatmål. 

+2 poäng: Investeringen gynnar produktionen och/eller användningen av 

biogas 

+2 poäng: Investeringen inkluderar utrustning eller sköts med metoder som 

syftar till att minska möjliga metanläckage från anläggningen 

+2 poäng: Det finns avsättning för den rötrest som produceras 

+2 poäng: Investeringen syftar till att uppgradera biogasen till fordonsgas 

 

40 

2. Investeringen bidrar till in-

förandet av nya produkter, 

tjänster eller arbetsmetoder 

(innovation). 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver spridas mer 

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de 

första inom branschen 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning 

 

10 

3. Den som söker stöd har 

kunskap, kompetens och 

genomförande-kapacitet för 

investeringen. 

+3 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens för 

att genomföra investeringen 

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

+3 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

 

20 

4. Investeringen bidrar till att 

förbättra företagets konkur-

renskraft. 

 

5 poäng: Nuvärdet av investeringen med investeringsstöd är positivt 30 

Summa viktning 
 

100 

 

Regionala urvalskriterier 

För investeringsstöd till gödselbaserad biogas finns inte några regionala urvalskriterier. 

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 gyn-

nar produktionen av biogas, exempelvis rötrestlager. Om en jordbrukare ansöker om investe-

ringsstöd 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, uppgra-

deringar 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 åt-

gärd kan också handla om rutiner och kontrollprogram för regelbunden läcksökning och service 

av anläggningens olika delar enligt gödselgasstödets krav. Extrapoängen ges enbart till utrust-

ning som inte krävs för miljötillstånd. 

+2 poäng:  Det finns avsättning för den rötrest som produceras           

Poängen ges till investeringar där det är uppenbart att rötresten kommer till användning an-

tingen i det egna företaget eller i andra företag. Det kan vara gårdsanläggningar där man även 
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bedriver växtodling eller anläggningar som tar emot gödsel från djurgårdar som sedan tar till-

baka rötrest för användning i växtodling. Det kan även handla om förädling av rötresten för för-

säljning 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 biogasanlägg-

ningar.  

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 (innovat-

ion) 

Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram eller an-

vända 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 tek-

nik. Det kan också vara investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av jordbrukspro-

dukter.  

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 bi-

ogasen får poängen.  Ansökan bedöms utifrån aktuell kunskap inom området, utifrån hur inve-

steringen 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 ge-

nomföra investeringen 

+3 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens för att genomföra in-

vesteringen 

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 kompe-

tens, 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. Målbil-

den ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett fram-

gångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor be-

tydelse.   
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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 orga-

nisationsöverskridande.  

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 räk-

nar 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 beräk-

ningen. 

8.3.5 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 pe-

riod av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först in-

komna ansökan.  

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

utgifter. 

8.4 Investeringsstöd för att skapa nya jobb 
 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

8.4.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Investeringsstödet till annan verk-

samhet 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 arbetstill-

fällen på landsbygden (delåtgärd 6.4 fokusområde 6a). 

8.4.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

I SWOT-analysen framgår det att det finns en stark vilja hos många aktörer att stödja en levande 

skärgård och att det krävs långsiktiga lösningar för att skapa tillväxt och arbetstillfällen som inte 

enbart är beroende av besöksnäringen. I detta fokusområde kommer företag belägna på öar 

utan fast broförbindelse som utvecklar sin verksamhet att prioriteras. 

Landsbygdsprogrammet syftar bland annat till att minska avfolkningen på landsbygden och 

detta kan motverkas med att det skapas nya företag och att befintliga ökar sin verksamhet. Ett 

regionalt mål är att prioritera de satsningar som har hög sysselsättningsskapande effekt. 

Detta kan också motverkas genom att ge stöd till kvinnor och män att skapa nya företag och att 

de som redan är företagare med innovationsstöd kan ges möjlighet att öka sin verksamhet. Ett 
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regionalt mål är att prioritera de satsningar som har hög sysselsättnings-och integrationsskap-

ande effekt. 

Det finns en god potential för jordbruksföretag att diversifiera sin verksamhet genom att starta 

kompletterande verksamhet inom turism, friluftsliv och vidareförädling. Ett regionalt mål är att 

prioritera jordbruksföretag som diversifierar sin verksamhet. 

För 2022 har Länsstyrelsen tilldelats medel som är öronmärkta för investeringar som underlät-

tar vildsvinsköttets väg till konsument.  

8.4.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
För stöd till Skapa nya jobb kommer Länsstyrelsen under 2022 hantera inkomna ansökningar 

löpande tills budgeten tar slut. Ansökningar måste nå minst 200 poäng från de nationella ur-

valskriterierna för att bli föremål för prioritering. Ansökningar som inte uppnår 200 poäng av-

slås. 

För stöd till investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument kommer Länssty-

relsen under 2022 hantera inkomna ansökningar löpande tills budgeten tar slut. Ansökningar 

måste nå minst 200 poäng från de nationella urvalskriterierna för att bli föremål för priorite-

ring. Ansökningar som inte uppnår 200 poäng avslås 

I samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet kan 

Länsstyrelsen komma att lägga till särskilda utlysningar om behovet uppstår. En utlysning ses 

som en typ av beslutsomgång med särskilda avgränsningar av målgrupp och/eller särskilda ur-

valskriterier.  Samtliga beslutsomgångar och utlysningar kommer att annonseras via länsstyrel-

sens webbsida där även sista ansökningsdatum, budget och eventuella särskilda urvalskriterier 

kommer att framgå. 

8.4.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 6.4, fokusområde 6a) 

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

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Investeringen ger arbetstill-

fällen på landsbygden. 

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

3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget 

4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget 

+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 

 

30 

2. Investeringen bidrar till att 

uppfylla nationella miljö- 

och klimatmål. 

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljö-

kvalitetsmål 

+2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen  

+1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag 

 

10 

3. Investeringen bidrar till in-

förandet av nya produkter, 

tjänster eller arbetsmetoder 

(innovation). 

 

+3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas och/eller att nya 

tjänster erbjuds i området 

+2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning 

10 

4. Den som söker stöd har 

kunskap, kompetens och 

+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 

15 
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genomförande-kapacitet för 

investeringen. 

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

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

 

5. Företaget är i behov av stöd 

för att kunna genomföra in-

vesteringen. 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen i någon grad 

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av affärsverk-

samheten, 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 % 

 

10 

6. Det finns ett identifierat 

regionalt behov av investe-

ringen.  

 

Skapa nya jobb 

1-4 poäng: Investeringen bidrar till att skapa eller bevara arbetstillfällen 

+1 poäng: Investeringen bidrar till en diversifiering av företaget 

 

Vildsvin 

+5 poäng: Investeringen använder lokala naturresurser 

25 

 

Summa viktning 
 

100 

 

8.4.4.1 Bedömningsgrunder 

1. Investeringen ger arbetstillfällen på landsbygden 

Arbetstillfällen ska vara nyskapade och bestående räknat som årsarbetskrafter.  Bestående inne-

bär att arbetstillfället ska finnas kvar på längre sikt, inte bara under projekttiden. I detta inklud-

eras även "egenföretag" (alla företagsformer), där personen helt eller delvis övergår till att ar-

beta i sitt företag. Ideellt arbete räknas inte som arbetstillfällen. Arbetstillfällen genom underle-

verantörer med egen F-skattsedel räknas med om de skapats som en direkt följd av investe-

ringen. 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 el-

ler halvtid. Med halvtid avses minst 50 procent 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 tillex-

empel gälla satsningar inom turismsektorn som bidrar till öppna betesmarker, gynnar kultur-

miljön eller den biologiska mångfalden. Ett annat exempel är företag som driver restauranger 

eller säljer mathantverk där råvaran är ekologisk, lokalt producerad eller säsongsanpassad. Lo-

kalt producerat räknas som inom eget eller angränsande landskap. Företag som bedriver verk-

samheter 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 (innovat-

ion) 

• +3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas och/eller att nya tjänster er-

bjuds i området 

• +2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning 

 

+3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas eller att nya tjänster erbjuds i om-

rådet 

Tre poäng ges till investeringar som medför nya verksamheter i området. 

+2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning 

Två ges till investeringar som har ett koncept som visar potential att utveckla branschen eller 

området i en positiv riktning.  

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

• +1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra investeringen 

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

egen företagare 

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

• +1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

 

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra investeringen 

En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 
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kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har kompe-

tens, 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. Målbil-

den ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett fram-

gångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor be-

tydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar organi-

sationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och bättre 

marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning.  

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

• +1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  

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

ver investeringen 

• +1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 

• +1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än  

• +1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 

 

1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  

En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den som söker ha 

motiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan till exempel vara att risken 

är för hög för att satsa själv eller att avkastningen är för dålig. 

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av verksamheten, utöver investe-

ringen 

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 in-

vesteringar 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 kas-

salikviditet. 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. Po-

äng 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 ta-

git hänsyn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde.  

6. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen 

Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala hand-

lingsplanerna.  

Skapa nya jobb   

1-3 poäng: Investeringen bidrar till att skapa eller bevara arbetstillfällen 

Med ett nytt årsarbetstillfälle avses att befintligt eller nytt företag nyanställer en person på hel-

tid eller att ett nystartat företag ger ett årsarbetstillfälle för ägaren. 3 poäng ges om stödet upp-

går till 0–200 000 kr per nytt årsarbetstillfälle som investeringen leder till. 

2 poäng ges om stödet uppgår till 200 000-400 000 kr per nytt årsarbetstillfälle som investe-

ringen leder till. 

1 poäng ges om stödet uppgår till 400 000-600 000 kr per nytt årsarbetstillfälle som investe-

ringen leder till. 

+1 poäng: Investeringen bidrar till att skapa eller bevara arbetstillfällen 

Ett poäng ges om investeringen leder till skapat eller bevarat arbetstillfälle i skärgården. 

+1 poäng Investeringen bidrar till en diversifiering av företaget           

Ett poäng ges till jordbruksföretag som startar eller utvecklar annan verksamhet. 

Investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument 

+5 poäng Investeringar som använder lokala naturresurser           

Fem poäng ges till investeringar som berör vildsvin. 

8.4.5 Investeringar som inte prioriteras regionalt  

I Östergötlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

8.4.6 Stödnivå 
Skapa nya jobb 

Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta stödbelopp.  

I Östergötlands län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. 

En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en pe-

riod av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först in-

komna ansökan.  
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Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse13. 

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 beskattningså-

ren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

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

utgifter. 

Investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument 

Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta stödbelopp.  

I Östergötlands län är högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per stödmottagare. 

En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en pe-

riod av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först in-

komna ansökan.  

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse14. 

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 beskattningså-

ren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

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

utgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

14 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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9. Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd 
Den här rubriken gäller investeringar som med stor sannolikhet inte skulle genomföras utan 

stöd, men där den gemensamma nyttan är stor. 

Det krav på övrigt offentligt stöd som sedan tidigare finns hos varje handläggande stödmyndig-

het att dra in, ska vara uppfyllt innan kravet på medfinansiering försvinner. Kravet om offentlig 

medfinansiering kommer inte att utökas när de nya pengarna tillkommer.  

9.1 Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur 
Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget stöd till investeringar i småskalig infra-

struktur. Sametinget har egen handlingsplan.  

 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

9.1.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till investeringar i småskalig in-

frastruktur 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 för-

bättra 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 landsbygds-

programmet (fokusområde 6b). 

9.1.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
En god tillgång till service och infrastruktur är en förutsättning för lokal tillväxt. För att öka livs-

kvalitén för de boende på landsbygden samt att locka fler boenden krävs nya lösningar för att 

kunna upprätthålla grundläggande behov. 

Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur såsom belysning, mindre vägar, bryggor och 

broar samt pendelparkering och system för samåkning kan bidra till att implementera de strate-

gier som finns i Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland (RUP>2030):  

Stärka Östergötland som en flerkärnig stadsregion 

En funktionell infrastruktur och en väl fungerande kollektivtrafik är de enskilt viktigaste fak-

torerna för att binda samman regionens delar till en väl fungerande enhet. Att pendlingstiderna 

kan hållas inom rimliga gränser är en avgörande förutsättning för regionens tillväxt. En viktig 

del i detta är att tillgängliggöra kollektivtrafiken vilket kan säkerställas bland annat genom säkra 

gång- och cykelvägar till omstigningspunkter och resecentrum samt goda parkeringsmöjligheter 

för bil och cykel.  

 

Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar 

Kommunikationslösningar är avgörande för att uppnå sammanhållning mellan regioncentrum 

(Linköping och Norrköping) och de yttre delarna av länet. En välutvecklad kollektivtrafik är en 

viktig del i att möjliggöra arbetspendling liksom att underlätta inpendlingen till de mindre 

landsbygdskommunerna. 
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Tillvarata och utveckla Östergötlands attraktivitet 

Östergötlands naturmiljöer är en stor tillgång. Att långsiktigt värna regionens naturmiljöer ge-

nom att vårda, utveckla och tillgängliggöra dem är angeläget för att öka regionens attraktivitet. 

Även tilltalande landsbygdsmiljöer är viktiga för attraktiviteten.  

9.1.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Den tilldelade budgeten i Östergötland för stöd till investeringar i småskalig infrastruktur är 

slut.  

Om nya medel tillförs kommer det annonseras via länsstyrelsens webbsida, www.lansstyrel-

sen.se/ostergotland.  

9.1.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.2 fokusområde 6b) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansök-
ningar.  

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Investeringen att uppfylla 

nationella miljö- och kli-

matmål. 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt 

miljömål  

+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning  

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken  

25 

2. Den som söker har kun-

skap, kompetens och ge-

nomförandekapacitet för 

investeringen. 

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

investeringen avser 

+2 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens för att genomföra investe-

ringen 

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

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning  

30 

3. Det finns ett identifierat 

regionalt behov av investe-

ringen. 

3-5 poäng: Insatsen bidrar till att öka tillgänglighet och service för boende 

och besökare på landsbygden 

45 

Summa viktning 
 

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 inve-

steringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Det är framför allt mil-

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
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jökvalitetsmålet God bebyggd miljö som kommer vara viktigt vid bedömningar av ansökning-

arna 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 be-

byggelse 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 at-

traktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar,  

– det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyg-

gelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas, 

– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och 

trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur 

+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning                                                                      

Eftersom energieffektivisering är viktigt får de ansökningar som bidrar till energieffektiv drift 

ett extra poäng. 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen                                                          

Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå kulturmiljömålen. Se bilagan 

för miljö- och klimatmål för mer information och vägledning.  Lär mer om kulturmiljömål på  

https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-ut-

veckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken          

Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för friluftslivspolitiken. Se bilagan för 

miljö- och klimatmål för mer information och vägledning.  Läs mer om mål för friluftsliv på 

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/ 

2. 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 

Två poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 

http://www.miljomal.se/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo
https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo
http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/
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kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har kompe-

tens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. Investeringar kan ge påfrestningar på verk-

samheten, därför är det viktigt att den som söker har kapacitet att genomföra investeringen. 

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

En poäng ges om organisationen har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. 

Målbilden ska ge underlag för din bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på 

ett framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Organisationens kvaliteter och drivkrafter 

har här stor betydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

En poäng ges om man i projektet samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 

organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och 

bättre marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning. 

3. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen  

Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala hand-

lingsplanerna.  

3 poäng: Insatsen bidrar till att öka tillgänglighet och service för boende och besökare på lands-

bygden 

+2 poäng: Insatsen bidrar till att öka tillgänglighet och service för boende och besökare på 

landsbygden.               

Insatsen som gör att även personer med begränsad rörlighet eller andra hinder kan uppleva och 

ta del av destinationen. Till exempel informationsmaterial som broschyrer, webbplatser och 

skyltar på olika språk. 

9.1.5 Investeringar som inte prioriteras regionalt 
I Östergötlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

9.1.6 Stödnivå 
Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigade utgifter. Stöd ges till 90 pro-

cent av stödberättigande utgifter i övriga fall. 

Om offentlig aktör är sökande ska minst 30 procent av stödet vara övrigt nationellt offentligt 

stöd.  Om privat aktör är sökande ska minst 10 procent av stödet vara övrigt nationellt offentligt 

stöd 

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 betydelse15 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 föregå-

ende beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

 

15 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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9.2 Stöd till bredband 
 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

9.2.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till bredband ges för att öka till-

gången 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). 

9.2.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
I bredbandsstödet används bara gemensamma nationella prioriteringar. De projekt som beviljas 

stöd ska bidra till att uppfylla målen i den regionala bredbandsstrategin. I de fall det finns en 

kommunal bredbandsstrategi ska projektet även bidra till att uppfylla kommunens mål för bred-

bandsutbyggnad. 

Tillgång till bredband och Internet ses idag som lika nödvändig och självklar som tillgången till 

vägar och elektricitet och måste därför bedömas vara en nödvändig förutsättning för den ekono-

miska tillväxten nationellt såväl som regionalt/lokalt. Nya tjänster utvecklas och användnings-

områden ökar i snabb takt vilket ställer ökade krav på nätens kapacitet, tillgänglighet och säker-

het. När mer och mer information och service, även samhällsviktig sådan, förutsätter tillgång till 

en fungerande IT-infrastruktur är det viktigt att denna är öppen, robust och har så hög kapacitet 

att den i sig inte utgör några nyttjandebegränsningar. 

Sedan 2013 har Östergötland därför en regional bredbandsstrategi där mål och handlingsplan 

finns. Målgruppen för strategin är regionala och lokala aktörer som verkar för en väl utbyggd 

och robust IT-infrastruktur av hög kapacitet i Östergötlands län. Mer specifikt är detta länets 

kommuner, regionförbundet, landstinget, regionala och lokala marknadsaktörer samt privatper-

soner och föreningar på landsbygden. 

I dagsläget fokuserar utbyggnaden av bredband främst på fiber, då det är denna teknik som idag 

når upp till de nationella och regionala målen. Sedan 2009 har omfattande byggnation genom-

förts och på landsbygden har denna till stor del finansierats av landsbygdsprogrammet. Enligt 

Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning 2014 hade 57,72 procent av befolkningen i Ös-

tergötland tillgång till 100 Mbit/s. Men det finns fortfarande många områden på landsbygden 

som idag inte har tillgång till en IT-infrastruktur som uppfyller de målsättningar som finns. An-

delen av befolkningen på landsbygden som 2014 hade tillgång till 100 Mbit/s på var 14,64 pro-

cent. 

Den regionala bredbandsstrategin har framhållit att tillgången till stödmedel för utbyggnad på 

landsbygden är en kritisk framgångsfaktor för att nå täckningsmålen i Östergötland. När det 

gäller utbyggnad av bredband på landsbygden är byalagens engagemang, såväl ekonomiskt som 

ideellt, av största vikt. Deras insatser kommer stå för en betydande del av de medel som behövs 

för att förverkliga målen i strategin. De personer och föreningar som väljer att lägga ner mycket 

egen tid behöver få ett bra bemötande av nätägare, kommuner och länsstyrelsen. Ett fortsatt en-

gagemang, gällande hantering av byalag och stöd till dessa, av ovan nämnda aktörer är därför 

viktigt. 
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I Östergötland har för närvarande åtta av tretton kommuner en egen bredbandsstrategi eller 

motsvarande men i flera kommuner pågår ett arbete med att ta fram en sådan. 

9.2.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Den tilldelade budgeten i Östergötland för stöd till bredband är slut.  

Om nya medel tillförs kommer det annonseras via länsstyrelsens webbsida, www.lansstyrel-

sen.se/ostergotland.  

9.2.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.3, fokusområde 6c) 

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

Det finns bara nationella urvalskriterier för bredband.  

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Projektet ger hög anslut-

ningsgrad till bredbandsnä-

tet. 

1 poäng: 50 - 74 procent anslutna inom avgränsat område för projektet 

3 poäng: 75 - 84 procent anslutna inom avgränsat område för projektet 

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

25 

2. Projektet har ett högt antal 

möjliga anslutningar till 

bredbandsnätet. 

2 poäng: 20 - 49 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet 

3 poäng: 50 - 99 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet 

4 poäng: 100 - 199 möjliga anslutningar inom avgränsat område för pro-

jektet 

5 poäng: Minst 200 möjliga anslutningar inom avgränsat område för pro-

jektet  

30 

3. Den som söker stöd har 

kunskap, kompetens och 

genomförandekapacitet för 

investeringen. 

+1 poäng: Likviditeten för projektets genomförande är trygga.  

+1 poäng: Det finns en projektledare utsedd för projektet 

+1 poäng: Det finns en ekonomiansvarig utsedd för projektet 

+1 poäng: Det finns en upphandlingskunnig utsedd för projektet 

+1 poäng: Det finns en person med relevant teknisk utbildning eller erfa-

renhet i projektet  

45 

Summa viktning 
 

100 

 

Regionala urvalskriterier 

För stöd till bredband finns inte några regionala urvalskriterier. 

9.2.4.1 Bedömningsgrunder 

1. Projektet ger hög anslutningsgrad till bredbandsnätet 

Syftet med prioriteringen är att öka kostnadseffektiviteten i projekten. I det här sammanhanget 

betyder det att bredbandsnätet blir billigare per anslutning om det är många som väljer att 

koppla upp sig. Genom att beräkna anslutningsgraden på hushåll (= permanentbostäder) styr 

också urvalskriteriet på ett tydligt sätt mot indikatorn för delåtgärden som är antal personer 

som får tillgång till bredband.  

Så här beräknas anslutningsgraden: 

Beräknat antal anslutna hushåll/totalt antal hushåll inom avgränsat område för projektet  

* 100 = anslutningsgrad i procent 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
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Hushåll = permanentboende = hushåll med folkbokförda 

2. Projektet har ett högre antal möjliga anslutningar till bredbandsnätet 

Syftet med prioriteringen är att få projekt som omfattar ett lite större område. Det är bra ur 

kostnadseffektivitetssynpunkt om projekten inte blir alltför små och syftar också till att områ-

den avgränsas på ett klokt sätt så att inte ”vita fläckar” uppstår mellan områdena. 

Som möjlig anslutning räknas hushåll det vill säga permanentbostäder med folkbokförda. I ett 

flerbostadshus räknas varje lägenhet som en anslutning.  

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

Prioriteringen syftar till att få projekt som kommit långt i sin planering. Projektet har samlat 

personer med den kompetens som behövs för att kunna genomföra projektet. En säkrad finan-

siering av projektet minskar risken för problem med likviditeten som kan leda till stopp i arbe-

tet.  

Den kompetens som krävs kan komma från utbildning eller att personen har jobbat med lik-

nande arbetsuppgifter. Personerna ska vara namngivna i ansökan. 

Likviditeten är tryggad om det finns ett: 

• Lånelöfte om det är en förening eller organisation (som inte är företag eller myndighet) 

som genomför projektet. 

• Lånelöfte om det är ett företag som genomför projektet. Om företaget har likviditet att 

genomföra projektet utan externa lån kan lånelöftet ersättas av ett intyg från företaget. 

• Om det är en kommun eller annan myndighet som genomför projektet behövs inget in-

tyg eller lånelöfte. En kommun eller myndighet får alltid ett poäng.  

 

Den som genomför projektet är den som är projektägare och alltså står som sökande. 

Kompetensen ska styrkas med: 

Oavsett vem som står som genomför projektet, står som sökande, ska de personerna vara namn-

givna i ansökan. Kompetensen beskrivs i kort förklaring för varje person. Kompetensen kan be-

stå av utbildning, arbetslivserfarenhet eller erfarenhet från föreningsarbete. Kompetensen behö-

ver inte styrkas av underlag som t ex arbetsgivarintyg eller utbildningsintyg. 

9.2.5 Investeringar som inte prioriteras regionalt  
Det finns inte några regionala prioriteringar inom bredband. 

9.2.6 Stödnivå 
Stödnivån i länet är anpassad till de regionala förutsättningarna utifrån gemensamma riktlinjer 

som tagits fram av Jordbruksverket. Samma stödnivå används för alla projekt som beviljas stöd 

inom länet. 

Följande faktorer har vägts samman: 

• bredbandsnätens storlek, som utgår från antal personer per kvadratkilometer i länets 

olika kommuner 
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• markförhållanden, som speglas av andelen åkermark, betesmark, skog inklusive berg, 

myrar, mossar och liknande svåra marker samt andelen sjöar och vattendrag i länet. 

• historiska kostnader för bredbandsinvesteringar under åren 2010-2013 hämtade från 

bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet 2007-2013. Riktlinjen syftar till att den pri-

vata insatsen i genomsnitt ska vara likvärdig kostnaden för en uppkoppling i tätort. 

• tillgång till marknadsaktörer i länet och vilka affärsmodeller de erbjuder. Brist på aktiva 

marknadsaktörer kan motivera en högre stödnivå. 

• I Östergötlands län får de som investerar i bredband 60 procent stöd av de stödberätti-

gande utgifterna, se bilaga 35. 

Befolkningstätheten i länets kommuner varierar kraftigt, från strax över 5 inv./km2 till över 100 

inv./km2, med en koncentration mot de centrala delarna. I de mindre tätbefolkade delarna ten-

derar också markförhållandena vara mindre gynnsamma för grävning. I dess delar finns även 

minst andel åkermark. Skärgården, som idag har en låg andel av befolkningen som är anslutna 

till NGA-nät, har också svåra markförhållanden med långt mellan öar och låg befolkningstäthet.  

Den kommun som har högst invånartäthet (Linköping) har även flest personer som är anslutna 

till NGA-nät på landsbygden. Kustkommunerna Norrköping och Valdemarsvik, som saknar för-

delen av ett stort stadsnät, har väldigt få som idag är anslutna till dessa nät. Sammantaget är det 

så att det i stort är de områden utan större stadsnät, med låg befolkningstäthet som också har en 

låg andel anslutna till NGA-näten på landsbygden. 

Under föregående programperiod tenderade även projekten att bli större och/eller mer kost-

samma vilket gjorde att den dåvarande maxgränsen på 50 procent ibland, främst i skärgården, 

verkade hämmande. Det i kombination med att offentlig medfinansiering nu inte kan ingå i pro-

jekt kan leda till att föreningar behöver anlägga längre nätstrukturer, i de fall någon annan aktör 

inte gör detta, för att nå anslutningspunkter motiverar en högre stödprocent än tidigare (60 pro-

cent). 

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

utgifter. Högsta stödbelopp är 10 miljoner euro per projekt. 

9.3 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 hand-

lingsplan.  

 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

9.3.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till investeringar i service och 

fritid ges till investeringar där den gemensamma nyttan är stor men det inte finns några incita-

ment 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 ser-

vice, 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). 
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9.3.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Servicen på landsbygden har länge varit på tillbakagång på grund av den strukturomvandling 

som har pågått och fortfarande pågår i livsmedels- och drivmedelsbranschen. Även avfolkning 

och ändrade pendlingsmönster slår hårt mot den kommersiella servicen. I dagsläget finns en rad 

åtgärder för att bevara och utveckla service i gles- och landsbygder och de olika insatserna ska så 

långt som möjligt komplettera varandra. För att skapa en god miljö med hög attraktivitet för bo-

ende och företag är insatser som bidrar till en god servicenivå viktiga. 

Det regionala serviceprogrammet som gäller för perioden 2014-2020 ger underlag för priorite-

ring av stöd till kommersiell service. Det övergripande syftet med det regionala serviceprogram-

met för Östergötland är att bidra till att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell och offent-

lig service för medborgare och näringsliv i gles- och landsbygd. 

Även ett aktivt kultur- och föreningsliv bidrar till ökad gemenskap och social tillvaro på lands-

bygden. Lokala utvecklingsgrupper, byalag, hembygds- och bygdegårdsföreningar, idrotts- och 

kulturföreningar med flera gör betydande insatser för landsbygdens utveckling och överlevnad. 

Lokalt engagemang och arbete kombinerat med ett visst ekonomiskt stöd från samhället kan ge 

väl fungerande verksamhet med mycket god kvalitet för både boende och samhället i stort. Sam-

hället måste bli ännu bättre på att se landsbygden som en resurs och ta vara på den utvecklings-

kraft som finns. 

Stöd ges till de dagligvarubutiker och drivmedelstationer i gles- och landsbygdsområden som är 

öppna året om och där butiken är den sista på orten. Det bör även vara ett visst avstånd till 

närmaste butik/drivmedelstation och butiker med förhållandevis hög omsättning är inte före-

mål för stöd. Om det finns särskilda skäl kan även företagare som har en fackhandelsbutik få 

stöd. 

Stöd kan även utgå till fler aktörer som t.ex. kommuner eller föreningar om dessa syftar till att 

stärka befintlig service eller skapa nya serviceinrättningar och mötespunkter som bidrar till 

ökad gemenskap och social tillvaro på landsbygden. 

9.3.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
 För stöd till kommersiell service kommer Länsstyrelsen tillämpa beslutsomgångar. Länsstyrel-

sen har för detta insatsområde en låst budget och alla ansökningar måste nå minst 200 poäng 

för de nationella urvalskriterierna för att bli föremål för prioritering. Ansökningar som inte 

uppnår 200 poäng avslås. Datum för och information om ansökningsperioder och beslutsom-

gångar kommer att finnas på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/ostergotland. 

Efter beslutsomgången som stänger för ansökningar 31 mars 2022 kommer Länsstyrelsen han-

tera inkomna ansökningar löpande tills budgeten tar slut. Ansökningar måste nå minst 200 po-

äng från de nationella urvalskriterierna för att bli föremål för prioritering. Ansökningar som inte 

uppnår 200 poäng avslås. 

För stöd till fritids- och samlingslokaler kommer Länsstyrelsen hantera inkomna ansökningar 

löpande. Ansökningar måste nå minst 200 poäng från de nationella urvalskriterierna för att bli 

föremål för prioritering. Ansökningar som inte uppnår 200 poäng avslås. 

I samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet kan 

länsstyrelsen komma att lägga till särskilda utlysningar om behovet uppstår. En utlysning ses 

som en typ av beslutsomgång med särskilda avgränsningar av målgrupp och/eller särskilda ur-

valskriterier. Särskilda utlysningar kommer att annonseras via länsstyrelsens webbsida, 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1d1SDJ-0005GZ-3I&i=57e1b682&c=EsxRHYG88l5a-sLuR500QQW8YFiZrzMwfrHpgjH_fYprFRXtWO6D2fcFEJRTo4fyAVG2ccLzqhU3WiQ75PefcpE8wNrRVsHzXqUlsp2dccQ_vCnpIvp2dDQEAWS9uo5JY5GsEk7UwcC418flLeFBov8UCASNELNZs3R4qkMkDYBmeqLxTZd2cnubtzRqfl8W-d_haTSNzM_Ve-dWFcA_lKQo3dgJTQHgoqfB9ZEn9Y7ZE8Q5SshHau3O34pVjaey
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www.lansstyrelsen.se/ostergotland, där sista ansökningsdatum, budget och eventuella särskilda 

urvalskriterier framgår. 

9.3.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.4, fokusområde 6b) 

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

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder 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 in-

förandet 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 kun-

skap, kompetens och ge-

nomförandekapacitet för 

investeringen.  

2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap som är rele-

vant 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 investe-

ringen 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

20 

4. Det finns ett identifierat 

regionalt behov av investe-

ringen. 

Lokal service 

+1-3 Investeringen bidrar till målen i det regionala serviceprogrammet   

+3 poäng: Investeringen gynnar prioriterade områden 

+2 poäng: Investeringen bidrar till en energieffektivisering 

 

 Idrotts- och fritidsanläggningar 

+1 poäng: Investeringen bidrar till att flera verksamheter kan samnyttja lo-

kalen 

+4 poäng: Investeringen har minst 40 % i övrigt offentligt stöd 

 

40 

  

5. Investeringen har tydliga 

mål.  

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning där tydliga 

mål med investeringen finns angivna 

5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning och tydliga mål 

också har effektmål beskrivna  

15 

Summa viktning 
 

100 

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 inve-

steringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Det är framför allt mil-

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
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jökvalitetsmålet God bebyggd miljö som kommer vara viktigt vid bedömningar av ansökning-

arna 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 be-

byggelse 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-ut-

veckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken           

Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för friluftslivspolitiken. Se bilagan för 

miljö och klimatmål för mer information och vägledning.  Läs mer om mål för friluftsliv på 

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/ 

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

• 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. Be-

dömning görs också baserat på hur relevant kunskapen är för målgruppen, dvs. alla som är be-

rörda 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 innova-

tiv inriktning som behöver spridas. Det kan vara servicelösningar som har innovativa funkt-

ioner, till exempel provtagningsverksamheter eller servicelösningar för posthantering eller bre-

dare aktivitetsutbud.   

http://www.miljomal.se/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo
https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo
http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/
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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 relevant för den sökta in-

vesteringen 

• 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 ak-

tör 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 lik-

nande verksamhet som är relevant för den sökta investeringen        

Fyra poäng ges till den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat 

från liknande verksamhet som är relevant för den sökta investeringen. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

En poäng ges om man i projektet samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 

organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och 

bättre marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning. 

4. Det finns ett identifierat behov av projektet 

Stöd ges till de investeringar i service utifrån behov och prioriteringar som finns i det regionala 

serviceprogrammet.   Därmed blir motsvarande regionalt poängbeskrivningar avgörande för ut-

slaget även i de nationella kriterierna.  

Lokal service 

+1-3 poäng: Investeringen bidrar till målen i det regionala serviceprogrammet            

1-3 poäng ges för varje indikator som antingen påverkas positivt eller som minskar risken för-

sämring. I det regionala serviceprogrammet finns följande, för insatsen relevanta, indikatorer: 

• +1 poäng: Tillgänglighet till dagligvaror (andelen av befolkningen med över 20 minuters 

färdväg till en dagligvarubutik).  
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• +1 poäng: Tillgänglighet till drivmedel (andelen av befolkningen med över 20 minuters 

färdväg till en drivmedelsstation).  

• +1 poäng: Tillgång till grundläggande betaltjänster (antal områden med mer än 3 mil 

enkel resa till dagskassedeponering).  

+3 poäng: Investeringen gynnar prioriterade områden           

Tre poäng ges till prioriterad ort i det regionala service programmet. 

+2 poäng: Investeringen bidrar till en energieffektivisering           

Ett poäng ges om investeringen bidrar till energieffektivisering. På vilket sätt den bidrar ska 

vara väl beskrivet i ansökan. 

Idrotts- och fritidsanläggningar 

+1 poäng: Investeringen bidrar till att flera verksamheter kan samnyttja lokalen 

Investeringen bidrar till att flera olika aktiviteter kan samnyttja anläggningen, t.ex. flera olika 

idrottsgenrer, fritidsaktiviteter eller möten. Det ger möjlighet till ett högre utnyttjande.  

+4 poäng: Investeringen har minst 40 % i övrigt offentligt stöd 

Investeringen har offentlig medfinansiering med minst 40 % av det totala offentliga stödet. 

Stöd ges till de investeringar i service utifrån behov och prioriteringar som finns i det regionala 

serviceprogrammet. Därmed blir motsvarande regionalt poängbeskrivningar avgörande för ut-

slaget även i de nationella kriterierna. 

5. Projektet har tydliga mål 

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

finns angivna 

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

beskrivna 

De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i linje med dess syfte, innehåll och 

upplägg. Kostnad, mål och innehåll (verksamhet) måste hänga ihop. 

9.3.5 Investeringar som inte prioriteras regionalt 
I Östergötlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

9.3.6 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 det finns särskilda skäl enligt någon 

av punkterna nedan. Stöd beviljas inte till dessa ansökningar om stöd om de stödberättigande 

utgifterna är mindre än 30 000 kronor.        

• investeringar i förbättrad tillgänglighet 

• investering vid uppstart av nedlagd butik  

• investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis energieffektivisering 
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• investeringar för att komplettera ett försäljningsställe med andra grundläggande ser-

vicefunktioner som exempelvis olika typer av ombudsverksamheter så som post- och pa-

kethantering eller apotek 

• försäljningsstället ryms inom prioriterat område i länsstyrelsens handlingsplan utifrån 

de regionala serviceprogrammen. 

Förersättningsinvesteringar kan ges 90 procent i stöd om den kan motiveras utifrån någon av 

punkterna 1-4 ovan. 

I Östergötlands län är högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per stödmottagare. För stödmotta-

gare som driver flera dagligvarubutiker gäller istället 1 000 000 kronor per butik som högsta 

stödbelopp. 

En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en pe-

riod av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först in-

komna ansökan.  

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 över-

stiga 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 pro-

cent 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.  

Om offentlig aktör är sökande ska minst 40 procent av stödet vara övrigt nationellt offentligt 

stöd.  

I Östergötlands län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare.  

En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en pe-

riod av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först in-

komna ansökan.  

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse17 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 över-

stiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 

beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

9.4 Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och tur-
ism samt för turistinformation  
Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget stöd till investeringar i infrastruktur för re-

kreation och turism samt för turistinformation. Sametinget har egen handlingsplan.  

 

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

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



130 

 

 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

9.4.1 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till investeringar ges där den 

gemensamma nyttan är stor men det inte finns några incitament för att någon enskild skulle fi-

nansiera investeringen (delåtgärd 7.5). Syftet med stödet är att utifrån landsbygdens resurser 

skapa möjligheter för rekreation för allmänheten och förbättra möjligheterna till turism (fokus-

område 6b). 

9.4.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
En god tillgång till service och infrastruktur är en förutsättning för lokal tillväxt. För att öka livs-

kvalitén för de boende på landsbygden samt att locka fler boenden krävs nya lösningar för att 

kunna upprätthålla grundläggande behov. 

Exempel på investeringar i infrastruktur för rekreation och för turistinformation är investe-

ringar i badplatser, lekplatser, leder för vandring, cykel och kanot samt turistbroschyrer, webb-

platser och informationsskyltar. Sådana investeringar kan bidra till att implementera de strate-

gier som finns i Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland (RUP>2030):  

• Tillvarata och utveckla Östergötlands attraktivitet 

• Att verka för en växande besöksnäring är strategiskt angeläget för den regionala utveckl-

ingen. Besökare i regionen som får positiva upplevelser bidrar till att sprida bilden av en 

attraktiv region.  

• Östergötlands naturmiljöer är en stor tillgång. Att långsiktigt värna regionens naturmil-

jöer genom att vårda, utveckla och tillgängliggöra dem är angeläget för att öka regionens 

attraktivitet. 

9.4.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Den tilldelade budgeten i Östergötland för stöd till investeringar för rekreation och turism samt 

för turistinformation är slut. 

9.4.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.5, fokusområde 6b) 

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

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

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 

 

10 

2. Investeringen bidrar till in-

förandet av nya produkter, 

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 

15 
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tjänster eller arbetsmetoder 

(innovation). 

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning 

3. Den som söker har kun-

skap, kompetens och ge-

nomförandekapacitet för 

investeringen.  

2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap som är rele-

vant 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 investe-

ringen. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning  

20 

4. Det finns ett identifierat 

regionalt behov av investe-

ringen.  

3-5 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet 40 

  

5. Investeringen har tydliga 

mål. 

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning där tydliga 

mål med investeringen finns angivna 

5 poäng; Sökande som utöver en relevant målbeskrivning och tydliga mål 

också har effektmål beskrivna  

15 

Summa viktning 
 

100 

 

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 inve-

steringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Nedan beskrivs de mil-

jökvalitetsmål som är vanligast vid bedömningar av ansökningarna i insatsområdet. Men natur-

ligtvis kan även andra miljökvalitetsmål och preciseringar komma ifråga. Varje miljökvalitets-

mål beskrivs av de preciseringar som regeringen beslutade 2012. Preciseringarna finns i sin hel-

het 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 mini-

merad 

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 

http://www.miljomal.se/
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Storslagen fjällmiljö 

– fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är mini-

merad 

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 at-

traktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar, 

– det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och 

tillgänglighet, 

– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och 

trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur. 

 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 

Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå kulturmiljömålen. Se bilagan 

för miljö och klimatmål för mer information och vägledning.  Lär mer om kulturmiljömål på 

https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-ut-

veckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken          

Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för friluftslivspolitiken. Se bilagan för 

miljö och klimatmål för mer information och vägledning.  Läs mer om mål för friluftsliv på 

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/ 

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

• 2 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver spridas mer 

• 4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom bran-

schen 

• +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 be-

höva 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 

https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo
https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo
http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/
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• 2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap  

• 4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från 

liknande verksamhet 

• +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 ak-

tör 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 lik-

nande 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 

3 poäng: Insatsen bidrar till ökad tillgänglighet 

Till exempel informationsmaterial som broschyrer, webbplatser och skyltar på olika språk, eller 

implementering av WCAG 2.0 principerna för tillgänglighet på webben (ej fysisk tillgänglighet). 

 

5 poäng: Insatsen bidrar till ökad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning 

Insatser som gör att även personer med funktionsnedsättning kan uppleva och ta del av desti-

nationen. 

 

 5. Projektet har tydliga mål 

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

finns angivna 

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

beskrivna 

De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i linje med dess syfte, innehåll och 

upplägg. Kostnad, mål och innehåll (verksamhet) måste hänga ihop. 

9.4.5 Investeringar som inte prioriteras regionalt 

I Östergötlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

9.4.6 Stödnivå 
Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigade utgifter. Stöd ges till 90 pro-

cent av stödberättigande utgifter i övriga fall.  
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Om offentlig aktör är sökande ska minst 40 procent av stödet vara övrigt nationellt offentligt 

stöd.  Om privat aktör är sökande ska minst 40 procent av stödet vara övrigt nationellt offentligt 

stöd.  

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 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 över-

stiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 

beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

Stöd till stigar och leder genom skog och mark ges i form av enhetskostnad: 

 

Ersättningsnivå 

950 kronor per 100 meter i skog 

600 kronor per 100 meter i öppen mark som behöver röjas 

100 kronor per 100 meter i mark som inte behöver röjas, som betesmark och väg 

 
9.5 Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö 
Det finns flera myndigheter som handlägger stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö. Det är 

länsstyrelserna, Sametinget och Jordbruksverket. Varje myndighet har sin egen handlingsplan.  

 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

9.5.1 Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd ges till investeringar där den 

gemensamma nyttan är stor men det inte finns några incitament för att någon enskild skulle fi-

nansiera investeringen (delåtgärd 7.6). Syftet med stödet är att bevara och utveckla de värden 

som är förknippade med olika geografiska områdens attraktivitet. Eftersom stödet bidrar både 

till lokal utveckling och att nå nationella miljökvalitetsmål bidrar åtgärden också till kollektiva 

nyttigheter (fokusområde 6b). 

I delåtgärd 7.6 finns också 4 miljöinvesteringar. Du hittar dem i kapitel 7. Det beror på att det 

finns miljöinvesteringar även i delåtgärd 4.4 och vi har valt att samla alla miljöinvesteringar i 

samma kapitel. 

 

18 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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9.5.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Östergötland har brukats sedan yngre stenålder, något som speglas genom länets kulturmiljö-

rikedom. Genom långvarig hävd har det även skapats särskilt värdefulla odlingslandskap i 

eklandskapet och skärgården. Länet har ett stort ansvar att bevara dessa miljöer och de arter 

som är knutna till dessa. 

En stor andel av riksintressen för kulturmiljö ligger på landsbygden och har värden som förut-

sätter att miljön vårdas, marken brukas och att bebyggelsen har en funktion. Många kulturmil-

jöer är attraktiva och trivsamma livsmiljöer som har goda förutsättningar att utveckla turism 

och/eller besöksnäring med kulturarvet som grund. Genom att bruka kulturarvet som resurs för 

hållbar utveckling och tillväxt kan värden göras tillgängliga och bli en angelägenhet som berör 

många. 

Eklandskap är kulturlandskap där natur- och kulturvärdena till stor del skapats genom mång-

hundraårig hävd. Ekmiljöerna har stora värden för rekreation och friluftsliv. Östergötlands skär-

gård rymmer ett myller av öar, vikar och skär. Här har ett unikt kulturlandskap med betesmar-

ker, slåtterängar, skogsbeten och små åkerlyckor omgärdade av stenmurar, trägärdesgårdar och 

många odlingsrösen som formats genom lång tradition av brukande och djurhållning. 

Arbetet med utredning och restaurering av natur- och kulturmiljöer i länet kommer i första 

hand att riktas till områden med höga natur- och/eller kulturvärden kopplade till odlingsland-

skapet samt geografiskt utpekade områden som eklandskapet och miljöer med kulturvärden av 

riksintresse. 

9.5.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar  
Den tilldelade budgeten i Östergötland för stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö är slut. 

9.5.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.6, fokusområde 6b) 

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

 

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Investeringen/åtgärden bidrar 

till att uppfylla nationella 

miljö- och klimatmål. 

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

miljömål 

+1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning 

+2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 

+1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken  

25 

2. Investeringen/åtgärden bidrar 

till införandet av nya produk-

ter, tjänster eller arbetsme-

toder (innovation). 

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 

10 

3. Den som söker har kunskap, 

kompetens och genomföran-

dekapacitet för investe-

ringen/åtgärden.  

2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap som är re-

levant 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 in-

vesteringen 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

15 
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4. Det finns ett identifierat reg-

ionalt behov av investeringen. 

Natur- och kulturmiljö 

3 poäng: Investeringen gynnar och genomförs i prioriterade geografiska 

områden 

+2 poäng: Investeringen gynnar och genomförs i prioriterade geografiska 

områden 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 

+1 poäng: Investeringen bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla 

natur- eller kulturmiljöer 

+1 poäng: Investeringen tillvaratar eller utvecklar traditionell och lokal 

kunskap 

+1 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet 

 

 

 

Kulturhistoriska byggnader 

+1 poäng: Investeringen gynnar och genomförs i prioriterade geografiska 

områden 

+1 poäng: Investeringen bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla 

natur- eller kulturmiljöer 

+3 poäng: Investeringen bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla 

natur- eller kulturmiljöer 

+2 poäng: Investeringen bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

+3 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

  

40 

  

5. Investeringen/åtgärden har 

tydliga mål. 

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning där tydliga 

mål med investeringen finns angivna 

5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning och tydliga 

mål också har effektmål beskrivna  

10 

Summa viktning 
 

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 inve-

steringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Nedan beskrivs de mil-

jökvalitetsmål som är vanligast vid bedömningar av ansökningarna i insatsområdet. Men natur-

ligtvis kan även andra miljökvalitetsmål och preciseringar komma ifråga. Varje miljökvalitets-

mål beskrivs av de preciseringar som regeringen beslutade 2012. Preciseringarna finns i sin hel-

het på miljömålsportalen, www.miljomal.se.  

Levande sjöar och vattendrag 

– sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningarna för fort-

satt 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. 

http://www.miljomal.se/
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Hav i balans samt levande kust och skärgård 

– havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade och förutsätt-

ningar 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 förutsätt-

ningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, 

– våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är mini-

merad 

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 infra-

struktur,  

– natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt beva-

rande 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 naturbetes-

marker och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, bland annat som en del i en grön infra-

struktur som erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter,  

– biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom långva-

rig traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade,  

– kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar för fortsatt 

bevarande och utveckling av värdena finns,  

– odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt tillgängliga för 

människor 

Storslagen fjällmiljö 

– fjällmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar för fort-

satt bevarande och utveckling av värdena finns, 

– fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är mini-

merad 

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 bebyg-

gelsemiljöer 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 mångfal-

den 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. 
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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-ut-

veckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken          

Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för friluftslivspolitiken. Se bilagan för 

miljö och klimatmål för mer information och vägledning. Läs mer om mål för friluftsliv på 

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/ 

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

(innovation) 

En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan i vid bemärkelse betraktas som en innovation så länge 

den inte används i den omfattning den borde.  

• 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 aktivite-

ter och upplevelser skapas prioriteras.  

Två poäng ges om konceptet är nytt för området. Det kan vara t.ex. historiska byggnader som 

inte varit i bruk alls eller att man startar upp nya verksamheter som inte tidigare finns i bygden. 

Det kan också vara insatser inom natur- och kulturmiljöer som bidrar till att förutsättningarna 

för t.ex. turism eller rekreationsmiljöer förbättras påtagligt i området.  

Fyra poäng ges om konceptet är unikt i ett bredare perspektiv. Till exempel nya koncept för att 

använda hembygdsgårdar eller natur- eller kulturmiljöer som används i sociala sammanhang.  

2 poäng: Investeringen/åtgärden har ett koncept som är nytt för området          

Två poäng ges för investeringar och åtgärder som innebär en nyhet för området och som ger ny 

livskraft till landsbygden.  

4 poäng: Investeringen/åtgärden har ett unikt koncept          

Fyra poäng ges för investeringar/åtgärder som kan betraktas som unika i ett större perspektiv. 

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning            

En poäng ges om investeringen tillsammans med andra lokala investeringar går mot samma 

mål. Det kan vara till exempel företag som gör paketlösningar tillsammans med andra företag 

eller organisationer. 

3. Den som söker har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investeringen/åtgär-

den 

• 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.              

https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo
https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo
http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/
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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 ak-

tör 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 lik-

nande 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 

Stöd ges till de investeringar i utifrån behov och prioriteringar som finns i handlingsplanerna.  

Natur- och kulturmiljö 

3 poäng: Investeringen bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla natur- eller kulturmil-

jöer 

Exempel på områden kan vara en nyckelbiotop, områden med tidigare dokumenterade särskilda 

värden, områden som ingår i de kommunala naturvårdsprogrammen och de kommunala kul-

turmiljövårdsprogrammen, sammanhängande kultur- och fornlämningsmiljöer. 

+2 poäng: Investeringen gynnar och genomförs i prioriterade geografiska områden           

De prioriterade områdena är eklandskap (värdetrakterna), skärgård (alla öar samt kuststräckan 

300 m upp på fastlandet), sandvärdetrakter enligt traktanalys på NVE, Natura 2000-områden, 

områden för hotade arter enligt åtgärdsprogrammen eller miljöer med kulturvärden av riksin-

tresse. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning          

Med detta menas att till exempel intresseorganisationer eller markägare kommer att vara invol-

verade i hela eller delar av miljöinvesteringen. 

+1 poäng: Investeringen bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla natur- eller kulturmil-

jöer              

Exempel på åtgärd som har stor betydelse för grön infrastruktur är en restaurering av ett om-

råde som ligger mellan två områden av likartad naturtyp och därmed bidrar till arters spridning 

i landskapet. Exempel på åtgärd som har stor betydelse för ekosystemtjänster är sådana åtgär-

der som gynnar vilda bin och därmed pollineringen i ett område. 

+1 poäng: Investeringen tillvaratar eller utvecklar traditionell och lokal kunskap         

Exempel på åtgärder är restaurering av överloppsbyggnader, byggande av trägärdesgårdar, fri-

huggning av kultur- och fornlämningsobjekt och kulturhistoriska utredningar. 

+1 poäng Investering leder till ökad tillgänglighet 

Kulturhistoriska byggnader 

+1 poäng: Investeringen bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla natur- eller kulturmil-

jöer 

Skötseln av odlingslandskapet är beroende av lantbruk. Östergötland har ett variationsrikt och 

för människor attraktivt landskap. Skötseln av odlingslandskapets kultur- och naturmiljöer kan 
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vara kostsam men samhällsnyttan och den kollektiva nyttan är hög. Det finns även ett behov att 

göra landskapet ”öppet och inbjudande” för det rörliga friluftslivet. Stöd ges till restaurering av, 

betesmarker, slåtterängar, landskapselement, fornlämningsmiljöer, överloppsbyggnader och 

andra småbiotoper. 

+2 poäng: Investeringen bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla kulturhistoriskt vär-

defulla byggnader 

I Östergötland har man under flera år genomfört särskilda satsningar för att jordbrukets och 

landsbygdens mindre överloppsbyggnader ska restaureras och bevaras. Stöden har varit mycket 

uppskattade och intresset är fortsatt mycket stort. (Stöd ges enligt tidigare kriterier LBU 2007-

2013.) 

+3 poäng: Investeringen bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla natur- eller kulturmil-

jöer              

Tre poäng ges till investeringar för restaurering eller vårdinsatser och förutsättningar för lång-

siktig skötsel av kulturhistoriskt värdefulla miljöer (bedömningsgrund).  

+3 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning.          

Vårt län är attraktivt för turism med en varierad natur och ett välhävdats kulturlandskap med 

tillgängliga natur- och kulturreservat. Turism kan vara en inkomstkälla för landsbygdsföretag 

och lokala intresseorganisationer. Olika intressenter samverkar och tar fram förslag på natur- 

och kulturturism aktiviteter där man använder bygdens landskap, landsbygdsföretag, hem-

bygdsgårdar och andra platser. Att lokalt gemensamt samverka om att ta fram leder av olika 

slag, för till exempel vandring, ridning, och cykling. Samverka med lokala boende- och upplevel-

seföretag. Kombinera kreativa näringen och lokalt hantverk. Jordbrukets roll för det attraktiva 

landskapet, hänsyn mm. Storytelling. 

Närproducerat och lokal förädling gynnas och möjligheten till diversifiering och samverkan 

skapas. Maten är en del av det lokal och traditionella kulturarvet. Den lokala maten har en bety-

delsefull roll för en bygd och kan skapa förstärknings upplevelser för besökande. Åtgärden bi-

drar till att sprida kunskap om lokal matkultur och att skapa nya marknader/mötesplatser. 

+1 poäng: Investeringen gynnar och genomförs i prioriterade geografiska områden 

Med geografiskt prioriterat område med dokumenterade höga natur- och kulturvärden menas 

här Riksintresse för natur- och kulturmiljövården, kommunala kulturmiljös- och naturvårdspro-

gram, statliga och eventuellt framtida kommunala kulturreservat, statliga och kommunala na-

turreservat, Natura 2000-områden, sammanhängande kultur och fornlämningsmiljöer, sär-

präglade och unika fornlämningar, områden längs nationellt värdefulla vattendrag för kultur-

miljön.  

5. Projektet har tydliga mål 

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

finns angivna 

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

beskrivna 

De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i linje med dess syfte, innehåll och 

upplägg. Kostnad, mål och innehåll (verksamhet) måste hänga ihop. 

9.5.5 Investeringar som inte prioriteras regionalt 
I Östergötlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 
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9.5.6 Stödnivå 
Utveckling av natur- och kulturmiljöer 

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande.  

Om offentlig aktör är sökande ska minst 30 procent av stödet vara övrigt nationellt offentligt 

stöd. 

Om privat aktör är sökande ska minst 10 procent av stödet vara övrigt nationellt offentligt stöd.  

Om sökanden är ett företag som äger fastigheten där insatsen görs krävs inget övrigt nationellt 

offentligt stöd.  

Stöd ges till 50 procent av stödberättigande utgifter om sökanden är ett företag som äger fastig-

heten där insatsen görs.  

Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall.  

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 över-

stiga 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 ut-

gifter. 

 

 
Utveckling av kulturhistoriska byggnader 

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande. Om of-

fentlig aktör är sökande ska minst 30 procent av stödet vara övrigt nationellt offentligt stöd.   

Om privat aktör är sökande ska minst 10 procent av stödet  vara övrigt nationellt offentligt stöd.  

Om sökanden är ett företag som äger fastigheten där insatsen görs krävs inget övrigt nationellt 

offentligt stöd 

Stöd ges till 50 procent av stödberättigande utgifter om sökanden är ett företag som äger fastig-

heten där insatsen görs.  

Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall.  

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse20 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 över-

stiga 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. 

 

  

 

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

20 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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10. Samarbete 
Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett 

samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att 

kunna finansiera ett utvecklingsarbete. Samarbete är en viktig del i att stärka en hållbar utveckl-

ing över längre tid på en landsbygd som präglas av problem som är en följd av glesa strukturer. 

Landsbygden kan inte erbjuda samma stödjande förutsättningar till företag och befolkning som 

i mer tätbefolkade områden. Syftet är också att samarbeta transnationellt, inte minst i projekt 

enligt Europaparlamentets och rådets förordning21 och Östersjöstrategin. Projekten ska genom-

föras som helt nya samarbetsprojekt eller genom att pågående projekt samordnas för att nå sy-

nergieffekter. Det finns också samarbetsprojekt som är kopplade till det europeiska innovations-

partnerskapet, EIP.  

Det krav på övrigt offentligt stöd som sedan tidigare finns kvar för varje handläggande stödmyn-

dighet att dra in, ska vara uppfyllt innan kravet på medfinansiering försvinner. Kravet om of-

fentlig medfinansiering 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 

 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

10.1.1 Övergripande prioriteringar 
• Samarbete diversifiering nya jobb  

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta stöd är till för att utveckla pro-

dukter, metoder, processer och tekniker och sedan sprida resultatet. Stöden är till för samar-

beten och pilotprojekt för att utveckla näringslivet utanför jordbrukssektorn. Det finns möjlig-

het för jordbruksföretag att genom samarbete leverera samhällsnytta och samtidigt ge möjlig-

heter till inkomster och att bredda sin verksamhet. Syftet är att nya små företag startar, att före-

tag utvecklas och att fler arbetstillfällen på landsbygden skapas (delåtgärd 16.2, 16.9 fokusom-

råde 6a).  

• Regionala och lokala insatser för livsmedelsstrategin 

Samarbete och pilotprojekt för att stärka landsbygdens näringsliv och skapa tillväxt i hela livs-

medelskedjan. 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, in-

klusive länsövergripande samverkan. Med berörda aktörer avses både offentliga och privata ak-

törer. Samverkan mellan länsstyrelser och aktörer med regionalt utvecklingsansvar ska särskilt 

uppmärksammas.  

• Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin 

 

21 Artikel 89 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1303/2013 
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Stöd kan beviljas till projekt som bidrar till att uppnå målen i livsmedelsstrategin om en konkur-

renskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar. 

Stöd kan beviljas till samarbeten och pilotprojekt som bidrar till att stärka landsbygdens nä-

ringsliv, som projekt för hållbar mat, projekt för att utveckla förädlingsmetoder, nya produkter, 

arbetsprocesser och verktyg för att hitta nya marknadskanaler och nya marknader. Stöd kan be-

viljas till utveckling av produkter, processer och tekniker som syftar till att stärka konkurrens-

kraften för de små företagen i livsmedelsbranschen samt till projekt som kan bidra till tillväxt i 

hela livsmedelskedjan och på så sätt skapa fler arbetstillfällen. 

• Samarbetsprojekt vildsvin 

Under 2022 har Länsstyrelsen tilldelats medel till samarbetsprojekt för vildsvin. Stöd kan bland 

annat beviljas till samarbetsprojekt för att skapa förutsättningar för effektiv vildsvinsförvalt-

ning. 

 

• Främja ekologisk produktion och efterfrågan 

Under 2022 har Länsstyrelsen tilldelats medel till samarbetsprojekt för att främja ekologisk pro-

duktion och efterfrågan. 

10.1.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

Samarbete diversifiering nya jobb 

Jord- och skogsbruk är viktiga näringsgrenar på landsbygden i Östergötland och ett aktivt jord- 

och skogsbruk skapar förutsättningar även för andra typer av företag att vara verksamma på 

landsbygden. Näringslivet på den östgötska landsbygden kännetecknas av många småföretag 

inom olika branscher.  

Det finns en stark vilja från många aktörer i regionen att samverka för en positiv utveckling av 

landsbygden. God samverkan är en förutsättning för att kunna ta tillvara den tillväxtpotential 

och utvecklingskraft som finns. 

Östergötland kommer att vara beroende av en innovativ utveckling inom alla näringsgrenar. För 

de små företagen på landsbygden är det ofta nödvändigt att hitta olika lösningar att samverka 

med andra företag. Innovation, företagsamhet och samverkan mellan olika typer av företag 

skapar goda möjligheter till nya jobb på landsbygden i Östergötland. Sedan 2012 finns en Reg-

ional innovationsstrategi för Östergötland för att stimulera till ett framgångsrikt innovationsar-

bete som stärker den östgötska konkurrenskraften. Utmaningen för idéer eller produkter, som i 

sig är innovativa, är ofta hur de ska komma ut på en marknad och få genomslag där. Hur mark-

nadsföring sker kan vara avgörande för om det blir en framgångsrik innovation. 

I Östergötland prioriteras innovativa samverkanslösningar som utvecklar och stärker företagen 

samt skapar synergieffekter och därmed har positiv effekt på sysselsättningen i länet. 

Regionala och lokala insatser för livsmedelsstrategin 

I Östergötland finns goda förutsättningar för matproduktion och förädling av mat. Konkurrens-

kraften i hela värdekedjan behöver dock stärkas eftersom lantbruket och livsmedelsindustrin är 

viktiga för Östergötlands utveckling, tillväxt och sysselsättning. Maten från Östergötland är håll-

bart producerad på ett sätt som är både för folk- och djurhälsa, aspekter som blir allt viktigare.  

Samarbeten och projekt som bidrar till att uppnå målen såväl i den nationella som regionala 

livsmedelsstrategin kommer särskilt uppmärksammas. Östergötland livsmedelsstrategi har fyra 

fokusområden: kund och konsument, konkurrenskraft, offentlig upphandling samt trygghet. 

 

Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin 
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Den globala utvecklingen ställer allt högre krav på hållbar livsmedelsproduktion vilket innebär 

nya affärsmöjligheter för landsbygdens företag. Ökad efterfrågan på lokalproducerad mat, lokalt 

hantverk och måltidsupplevelser leder till att nya marknadsmöjligheter växer fram för landsbyg-

dens entreprenörer.  

 

Samarbetsprojekt vildsvin 

Inga regionala prioriteringar har ännu fastställts. 

 

Främja ekologisk produktion och efterfrågan 

Inga regionala prioriteringar har ännu fastställts. 

 

10.1.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar  

Samarbete diversifiering nya jobb   

Länsstyrelsen i Östergötland kommer genomföra egna projekt inom samarbete diversifiering 

nya jobb. 

 

Regionala och lokala insatser för livsmedelsstrategin 

Länsstyrelsen i Östergötland kommer genomföra egna projekt inom regionala och lokala insat-

ser för livsmedelsstrategin. 

 

Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin 

Länsstyrelsen i Östergötland kommer genomföra egna projekt inom generella samarbetsinsatser 

för livsmedelsstrategin. 

 

Samarbetsprojekt vildsvin 

Länsstyrelsen i Östergötland kommer genomföra egna projekt inom samarbetsprojekt vildsvin. 

 

Främja ekologisk produktion och efterfrågan 

Länsstyrelsen i Östergötland kommer genomföra egna projekt inom främja ekologisk produkt-

ion och efterfrågan. 

 

I samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet kan 

länsstyrelsen komma att lägga till särskilda utlysningar om behovet uppstår. En utlysning ses 

som en typ av beslutsomgång med särskilda avgränsningar av målgrupp och/eller särskilda ur-

valskriterier. Särskilda utlysningar kommer att annonseras via länsstyrelsens webbsida, 

www.lansstyrelsen.se/ostergotland, där sista ansökningsdatum, budget och eventuella särskilda 

urvalskriterier framgår. 

10.1.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärderna 16.2, 16.9, fokusområde 6a) 

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

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Projektet har en bra sam-

mansättning. 

 

+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   

30 
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+1 poäng: Samarbetsprojektet kommer att etablera nya former av samar-

beten 

+1 poäng: Projektets deltagare har relevant kunskap och erfarenhet 

 

2. Projektet uppfyller identifi-

erade behov. 

2 poäng: Ansökan är förenlig med det identifierade behovet i utlysningen   

1 poäng: Ett behov av projektet är beskrivet och behovsanalysen i ansökan 

är tillfredställande 

+1 poäng: Projektet utvecklar ny teknik eller nya metoder 

+1 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgruppen eller näringen 

+1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmål 

 

40 

3. Projektet skapar nytta ge-

nom resultatspridning. 

1 poäng: Projektets resultat når endast en begränsad del av målgruppen 

2 poäng: Projektets resultat når en större del av målgruppen 

3 poäng: Projektets resultat når endast en begränsad del av målgruppen 

men är av stor betydelse för den gruppen, gruppen utgör en del i ett större 

projekt eller är en kanal till en större målgrupp  

4 poäng: Projektets resultat sprids till en stor del av målgruppen via flera 

kanaler 

+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ 

 

20 

4. Projektet har tydliga mål. 1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte specificerat så 

att det går att följa upp 

3 poäng: En relevant målbeskrivning finns med tydliga mål som går att 

följa upp 

+ 2 poäng: Förväntad effekt av projektet på lång sikt finns beskrivet 

 

 

10 

Summa viktning 
 

100 

 

Regionala urvalskriterier 

Det finns inte några regionala urvalskriterier. 

10.1.1.1 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 posi-

tivt.  

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 ut-

förs 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 
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• 2 poäng: Ansökan är förenlig med det identifierade behovet i utlysningen  

• 1 poäng: Ett behov av projektet är beskrivet och behovsanalysen i ansökan är tillfreds-

ställande.  

• +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 utlys-

ningen.  

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 genom-

föra projektet. Det ska finnas en kort redogörelse för vad som är gjort inom området och hur ut-

vecklingen 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. Pro-

jekt 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. Där-

för 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 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 
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De mål som finns formulerade för projektet måste vara i linje med projektets syfte, innehåll och 

upplägg.  

10.1.5 Stödnivå 
Inom delåtgärd 16.2 fokusområde 6a gäller följande: 

Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigade utgifter. Stöd ges till 90 pro-

cent 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 fokus-

område 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 an-

sökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse22 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 över-

stiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 

beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

 

Schabloner och indirekta kostnader  

• mat i form av lunch och middag, ersätts med 90 kronor exklusive moms per måltid 

• årsarbetstid enligt kommissionen på 1 720 timmar 

• milersättning för resor, 30 kronor per mil  

• traktamente enligt Skatteverkets riktlinje 

• eget arbete, 220 kronor per redovisad timme. 

 

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver verksamhet som en-

skild 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 kom-

manditbolag betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget ar-

bete” 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 sen-

aste 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.  

 

 

22 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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10.2 Stöd till samarbeten mellan aktörer inom jordbruk samt 
inom livsmedelskedjan  
 

Stödet går inte längre att söka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i och med att programperi-

oden har upphört. 

10.2.1 Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Syftet med stödet är att genom sam-

arbete korta kedjan mellan jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag och konsument och att 

också kunna sälja fler livsmedelsprodukter på den lokala marknaden (delåtgärd 16.4 fokusom-

råde 3a). 

10.2.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund  
Arbetet med den regionala livsmedelsstrategin inleddes 2015.De övergripande målen är ökad 

livsmedelsproduktion, ökad tillväxt och sysselsättning i livsmedelssektorn samt ökat engage-

mang kring livsmedelsfrågan. Hela värdekedjan inkluderas i strategiarbetet. Intresset för pro-

duktion av livsmedel med hög kvalitet och lokal förädling av lokalt producerade råvaror är väx-

ande. Samarbete mellan aktörer inom jordbruk och inom livsmedelskedjan kan bidra till att 

uppfylla den regionala livsmedelsstrategins mål. I Östergötland kommer samarbetsprojekt som 

är kopplade till den regionala livsmedelsstrategin att prioriteras. 

10.2.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar  
Inom stödet till samarbeten mellan aktörer inom jordbruk samt inom livsmedelskedjan kommer 

Länsstyrelsen att tillämpa utlysningar. Utlysningarna kommer att äga rum vidflertal tillfällen 

under programperioden, till dess att budgeten tar slut. Ansökningar kommer att ställas i kon-

kurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och måluppfyllelse i denna åtgärd.  

Utlysningen annonseras på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/ostergotland. Ansö-

kan ska nå minst 200 poäng i urvalskriterierna för att kunna beviljas stöd. Ju högre summa po-

äng, desto högre möjlighet till stöd. De ansökningarna med högst poäng i urvalskriterierna kom-

mer att ges stöd utifrån avsatt budget. Ansökningar som inte når miniminivån 200 poäng kom-

mer att avslås. Budgeten för utlysningen avgör hur många ansökningar som kan beviljas stöd. 

10.2.4 Urvalskriterier 

(Delåtgärden 16.4, fokusområde 3a) 

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

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrunder Viktning 

1. Projektet har kunskap, 

kompetens och genomfö-

rande-kapacitet. 

1 poäng: 3-5 jordbruksföretag ingår i samarbetet 

2 poäng: 6-10 jordbruksföretag ingår i samarbetet 

3 poäng: fler än 10 jordbruksföretag ingår i samarbetet 

+1 poäng: Samarbete inom transnationella projekt   

+1 poäng: Samarbetsprojektet kommer att etablera nya former av samar-

beten 

30 
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+1 poäng: Det finns lämplig kompetens i projektet 

 

2. Projektet uppfyller identifi-

erade behov. 

1 poäng: Projektet bidrar till att främja primärproducenternas möjligheter 

att utvecklas inom livsmedelskedjan 

3 poäng: Projektet bidrar i hög grad till att främja primärproducenternas 

möjligheter att utvecklas inom livsmedelskedjan 

5 poäng: Projektet bidrar i mycket hög grad till att främja primärproducen-

ternas möjligheter att utvecklas inom livsmedelskedjan 

 

40 

3. Det finns en tydlig och re-

levant målgrupp för pro-

jektet. 

+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 kli-

matmål 

 

20 

4. Projektet har tydliga mål 1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte specificerat så 

att det går att följa upp 

3 poäng: En relevant målbeskrivning finns med tydliga mål som går att 

följa upp 

+ 2 poäng: Förväntad effekt av projektet på lång sikt finns beskrivet 

 

10 

Summa viktning 
 

100 

 

Regionala urvalskriterier 

Det finns inte några regionala urvalskriterier. 

10.1.1.2 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 ut-

förs 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 kompe-

tens utifrån erfarenhet och utbildning eller så finns kompetensen i projektet på annat sätt, ex-

empelvis köpt. 

2. Det finns ett identifierat behov av projektet 

• 1 poäng: Projektet bidrar till att främja primärproducenternas möjligheter att utvecklas 

inom livsmedelskedjan 
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• 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 möjlig-

heter 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 primärproducen-

ternas 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 priorite-

ringarna i den regionala handlingsplanen.   

3. Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet 

• +1 poäng: Resultaten kommer att spridas till relevant målgrupp 

• +2 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgrupp eller näring 

• +1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmål 

• +1 poäng: Projektet bidrar både till ekonomisk nytta och till miljö- och klimatmål 

 

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 före-

tag 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 kli-

matmål 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. 

10.2.5 Stödnivå 
Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter.  

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

utgifter. Undantaget är stöd till enbart transnationellt samarbete, där stöd inte kan ges till an-

sökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.  

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse23 där det 

är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har 

 

23 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får över-

stiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 

beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

Schabloner och indirekta kostnader  

• mat i form av lunch och middag, ersätts med 90 kronor exklusive moms per måltid 

• årsarbetstid enligt kommissionen på 1 720 timmar 

• milersättning för resor, 30 kronor per mil  

• traktamente enligt Skatteverkets riktlinje 

• eget arbete, 220 kronor per redovisad timme. 

 

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver verksamhet som en-

skild 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 kom-

manditbolag betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget ar-

bete” 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 sen-

aste 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.  

 

 

 

 

 

 

 
 



152 

 

11. Kommunikation 

11.1 Kommunikationsplan 

11.1.1 Kommunikationsmål 
Personer söker stöd och ersättningar i programmen och genom sitt handlande bi-

drar de till utveckling av lantbruket- och landsbygden, fisket- och vattenbruket 

samt miljönyttor i regionen. 

Målen uppfylls genom att målgruppen: 

• Känner till stöd och ersättningar som finns och ser de möjligheter som programmen er-

bjuder för den egna verksamheten och för samhället. 

• Lätt hittar information om stöd och ersättningar. 

• Lämnar in kompletta ansökningar i tid. 

• Känner till målen med programmen och EU:s roll för dessa. 

 

Vidare förmedlare och samarbetspartner bidrar till uppfyllelse av programmålen 

genom att utbyta erfarenheter, lära sig av varandra, hålla varandra informerade 

samt sprida information i egna nätverk. 

Målen uppfylls genom att målgruppen: 

• Känner till stöd och ersättningar som finns och ser de möjligheter som programmen er-

bjuder för den egna verksamheten och för samhället. 

• Lätt hittar information om stöd och ersättningar. 

• Lämnar in kompletta ansökningar i tid. 

• Känner till målen med programmen och EU:s roll för dessa. 

 

Allmänheten känner till målen och syftet med landsbygdsprogrammet och havs- 

och fiskeriprogrammet samt har förståelse för EU:s roll i programmen.  

Målen uppfylls genom att målgruppen: 

• Känner till stöd och ersättningar som finns. 

• Känner till resultatet av programmen och är medveten om sambandet mellan stöden 

och till vilka samhällsnyttor de bidrar. 

• Känner till målen med programmen och EU:s roll för dessa. 

 

11.1.2 Målgrupper och prioriterade målgrupper 
Landsbygdsprogrammets huvudsakliga målgrupper är lantbrukare, landsbygdsföretagare och 

andra aktörer på landsbygden. Havs- och fiskeriprogrammets huvudsakliga målgrupper är yr-

kesfiskare, vattenbruksföretagare, företrädare för beredningsindustrin samt producentorgani-

sationer. 
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Kommunikation kommer att ske med både externa målgrupper som personer som söker stöd 

och ersättningar, vidareförmedlare, samarbetspartner, allmänheten samt interna målgrupper 

som medarbetare på länsstyrelsen.  

Vi har identifierat följande målgrupper: 

Personer som söker stöd 

• Heltids- och deltidslantbrukare  

• Blivande och unga lantbrukare 

• Trägårdsföretagare, biodlingsföretagare, livsmedelföretagare 

• Yrkes- och fritidsfiskare 

• Landsbygdsföretagare i allmänt 

Samarbetspartner/ vidareförmedlare 

• Regionalt tillväxtansvariga 

• EU:s strukturfonder 

• Rådgivare 

• Kommuner och landsbygdsutvecklare 

• Länsbygderåd 

• LAG 

• Intresseorganisationer och producentorganisationer 

Allmänhet 

• Media 

• Personer som kan vara intresserade av att flytta till landsbygden 

• Vattenbruksföretagare 

• Unga personer med naturbruksutbildning 

• Föreningar i alla dess former (idrottsföreningar, hembygdsföreningar, bylaga, bred-

bandsföreningar, skärgårdsföreningar) 

• Aktörer knutna till fisketurism och fiskenäring 

• Medarbetare på länsstyrelsen 

Prioriterade målgrupper 

• Aktiva lantbrukare  

• Lantbrukare som arbetar deltid är också en prioriterad målgrupp för att bevara länets 

betesmarker öppna.  

• Kvinnor, unga kvinnor och män liksom kvinnor och män med utländsk bakgrund. Dessa 

grupper är inga separata målgrupper utan ingår i de målgrupper som beskrivs ovan.  
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11.1.3 Budskap 
Budskapen om landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet kommer att anpassas 

efter våra målgrupper för att nå ut med informationen och få till stånd en fungerande kommuni-

kation. 

Budskap till personer som söker stöd 

• Du bidrar till en hållbar lantbruks- och landsbygdsutveckling alternativt en hållbar ut-

veckling av fiskenäringen och levande kustsamhälle. 

Budskap till vidareförmedlare 

• Vi jobbar tillsammans och lär oss av varandra för att bidra till en hållbar lantbruks- och 

landsbygdsutveckling alternativt en hållbar utveckling av fiskenäringen och levande 

kustsamhälle. 

Budskap till samarbetspartner 

• Vi jobbar tillsammans och lär oss av varandra för att bidra till en hållbar lantbruks- och 

landsbygdsutveckling alternativt en hållbar utveckling av fiskenäringen och levande 

kustsamhälle. 

• Tillsammans gör vi det enklare för landsbygdsprogrammets alternativt havs- och fiske-

programmets målgrupper. 

Budskap till allmänheten 

• Landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet bidrar till en hållbar sam-

hällsutveckling. 

11.1.4 Kanaler för kommunikation 
Val av kommunikationskanal kommer att variera beroende på vilka kanaler våra målgrupper 

använder. För att säkerställa att information nås av en så bred målgrupp som möjligt kommer 

flera kanaler användas samtidigt. Länsstyrelsens sakkunnig i jämställdhet kommer att vara del-

aktig i framtagandet av kommunikationsplanen för att säkerställa att det material som fram-

ställs anpassas för att nå såväl kvinnor som män, samt unga och personer med utländsk bak-

grund. För jämställd kommunikation kan följande verktyg användas: 4R-metoden, könskonse-

kvensanalys, genusmedveten bildkommunikation, normkritik eller jämställt språk. 

Webben 

Länsstyrelsens webbplats kommer att vara den huvudsakliga informationskanalen där informat-

ion till och kommunikation mellan aktörer publiceras. Informationen ska vara aktuell, tydlig 

och lättillgänglig för samtliga målgrupper. På webben kommer det att finnas länkar till Jord-

bruksverket och andra webbplatser som kan ha relevans i spridningen av information och kun-

skap om programmen.  

 

Tidskrift Grödan 

Grödan är redan en känd och inarbetad informationskanal för spridning av information om pro-

grammens stödmöjligheter. Annonsering av aktiviteter och kurser bidrar ytterligare till att det 

sker en aktiv dialog med målgrupper som bidrar till landsbygdsutveckling och miljönyttor. 

 

Digitalt nyhetsbrev 

Det digitalanyhetsbrevet används för spridning av information om programmens stödmöjlig-

heter. Annonsering av aktiviteter och kurser bidrar ytterligare till att det sker en aktiv dialog 
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med målgrupper som bidrar till landsbygdsutveckling och miljönyttor.  

                                                    

Media 

Artiklar som publiceras i tidningar eller inslag i radio och TV är viktiga informationskällor. Det 

är inte enbart ett sätt att kommunicera med de som söker stöd och ersättningar utan kan även 

bidra till spridning goda exempel på satsningar som beviljats stöd från programmen. Når ut till 

samtliga målgrupper.  

 

Sociala medier 

Det finns en stor utvecklingspotential i användandet av sociala medier i syftet att nå en bred 

målgrupp på ett effektivt sätt. Pressmeddelanden, nyheter samt tips om aktiviteter kan publice-

ras på Instagram, Twitter, Youtube och Facebook.  

 

Nätverk och mötesplatser 

Vidareförmedlare och samarbetspartner har en viktig roll i informationsspridning till våra ge-

mensamma målgrupper. Mötesplatser och etablerade nätverk kommer att användas för att nå ut 

till de som söker stöd och ersättningar. 

11.1.5 Löpande aktivitetsplanering 

Aktivitetsplanen kommer utifrån programmens implementeringsfas att fördjupas och upp-

dateras löpande.  

Mål Kommunika-

tionsmål 

Målgrupp Aktivitet Tidsperiod Ansvarig  

Informera om stöd  Redogöra för 

möjligheter i 

stöden 

Lantbru-

kare, lands-

bygdsföreta-

gare, yrkes-

fiskare, för-

eningar 

Information per 

telefon och e-

post samt besök 

Löpande Handläggargrup-

pen 

Informera om stöd Målgruppen 

känner till de 

förutsättningar 

och möjlig-

heter som 

finns 

Lantbru-

kare, lands-

bygdsföreta-

gare, yrkes-

fiskare, för-

eningar 

Information via 

webben, nyhets-

blad, nyhetsbrev 

Livskraftig lant-

bruk, Grödan  

2020 Susanne Boe 

Skåmedal 

Handläggargrup-

pen 

      

Informera om 

landsbygdspro-

grammet 

 

Målgruppen 

känner till de 

förutsättningar 

som finns och 

förankrar in-

formationen 

externt 

 

LBP Part-

nerskap 

Landsbygds-

programmets 

Partnerskaps 

möten 

4 tillfällen 

per år 2020 

Susanne Boe 

Skåmedal  

Maria Leclercq 

 

   

 

11.1.6 Samarbeten 

Det regionala partnerskapet har en viktig roll att bidra med kunskap samt att sprida information 

om programmet i sina respektive organisationer.  

Partnerskapet har en rådgivande roll under utformning, genomförande, uppföljning och utvär-

dering av programmen. Det gör att såväl vidareförmedlares som samarbetspartners funktion 

uppfylls. Partnerskapet ska med sitt aktiva deltagande föra fram de behov som landsbygdens 
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olika aktörer har och därigenom hjälpa till att nå ut med information om programmen till de 

som söker stöd och ersättningar. Även samarbetspartners från andra fonder som bidrar till 

landsbygdsutvecklingen är viktiga att samarbeta med för informationsspridning. 

11.1.7 Uppföljning och utvärdering 

Aktivitetsplanen kommer att vara grunden till arbetet med kommunikationsstrategin. För att på 

bästa möjliga sätt utvärdera hur kommunikationen har fungerat ska uppföljningen ske regel-

bundet. Resultaten av kommunikationsinsatsen kan exempelvis följas upp genom att ta reda på 

hur personer som söker stöd har fått informationen om detta. Länsstyrelsen kommer utifrån ut-

värderingar justera kommunikationsstrategin.  

Även det regionala partnerskapet har en viktig roll i kommunikationen om vad som har fungerat 

väl och vad som behöver förändras för att kunna nå våra gemensamma målgrupper.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



157 

 

12. Arbete med andra mål och lokal utveckling 
I Östergötland finns en rad strategier, planer och program som har tagits fram för länet. Då de 

berör länets utveckling anknyter de flesta till Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeripro-

grammet. Det är därför viktigt att åtgärder inom respektive program samordnas i så stor ut-

sträckning som möjligt. 

12.1 Synergier med fonder och planer som ska bidra till samma 
mål 
Det finns ett flertal beröringspunkter mellan olika fonder, strategier och program.  

Beröringspunkter för Sveriges prioriteringar inom ramen för de Europeiska struktur- och inve-

steringsfonderna är konkurrenskraft, hållbart och effektivt nyttjande av resurser samt syssel-

sättning.  

I utarbetandet av föreliggande handlingsplan ska det Regionala Utvecklingsprogrammet för Ös-

tergötland (RUP 2030) beaktas samt övriga relaterade insatsprogram, handlingsplaner och mål-

dokument. Även de nationella jämställdhetspolitiska målen ska tas i beaktning liksom länssty-

relsens egna krav på jämställdhetsintegrering. I det regionala och lokala utvecklingsarbete som 

länsstyrelsen utför kommer de nationella jämställdhetspolitiska målen och egna krav på jäm-

ställdhetsintegrering att genomsyra verksamheten. I länsstyrelseinstruktionen ställs krav om att 

länsstyrelsen ska verka för att de nationella målen skalas ned till regional nivå. 

De mål som, i det Regionala Utvecklingsprogrammet, lyfts fram för länet är; goda livsvillkor för 

regionens invånare, ett starkt näringsliv och hög sysselsättning samt ett hållbart nyttjande av 

naturens resurser. För att uppnå mål i RUP är åtgärderna i flera fall viktiga verktyg för att bidra 

till måluppfyllelse. Socialfonden, med koppling till jämställdhet, mångfald och innovation, kny-

ter an till den sociala hållbarhetsfrågan som är viktig för landsbygden i länet. Detta återfinns 

också i RUP och inom Landsbygdsprogrammet, bland annat inom service, lokal samverkan, kul-

turlivet, natur- och kulturturism och integration som resurs. Former för samarbete utarbetas 

när den regionala handlingsplanen för socialfonden har fastslagits. Samverkan med regionalfon-

den och socialfonden sker främst genom representanter i partnerskapet. Då deras partnerskap 

griper över flera län har vi i dock inte ett gemensamt partnerskap. En utmaning inför den nya 

programperioden är att arbeta strategiskt, smart och samordnat för att nå mer bestående effek-

ter. Detta ställer höga krav på utvecklat samarbete och dialog mellan aktörer, program och fon-

der. Kontakter mellan berörda parter i Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala och Ös-

tergötlands län har inletts och samverkan pågår mellan Landsbygds-, Fiske-, Regional- samt So-

cialfond inom Östra Mellansverige. 

I RUP betonas också samordningsarbetet med regional inriktning och fokus på att nå synergief-

fekter mellan olika insatser.  

I Bredbandsstrategin för Östergötland 2013-2020 har ett antal mål när det gäller bredbandsut-

byggnaden bestämts och som bidrar till de nationella beslutade målen. Det finns också en Digi-

tal agenda för Östergötland 2014-2020. Den regionala digitala agendan har fem fokusområden 

vilka är; Bredbandsinfrastruktur, Digital kompetens och delaktighet, Digitala tjänster för all-

mänheten, Digitalt stöd inom offentlig verksamhet och IT för företagande och entreprenörskap. 

Inom det Regionala serviceprogrammet är lokala varuförsörjningsplaner, etablering av service-

punkter, energieffektivisering, lokal upphandling och samordningslösningar exempel på viktiga 

områden i linje med landsbygdsprogrammet.  
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Den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 har även kopp-

lingar till landsbygdsprogrammet genom, bioenergi, innovation, företagande och entreprenör-

skap bredband, service, turism, rekreation och tillgången till kultur och fritid på landsbygden.  

Samordningsarbetet i länet kommer att bevakas av Partnerskapet för Landsbygdsprogrammet 

samt Havs- och fiskeriprogrammet för att säkerställa att genomförandet av programmen sker i 

god samordning med andra insatser som görs för landsbygdens utveckling inom regionen. Goda 

samarbetsmöjligheter finns inom de olika regionala sektorprogrammen olika strategier som kli-

mat- och energistrategi, miljömålsprogrammet samt kommande livsmedelsstrategi m.m. Det 

kan också finnas goda möjligheter till samarbete med fokus på landsbygdsutveckling i ett inter-

nationellt sammanhang via EU:s territoriella program (Östersjöprogrammet och Central Baltic).  

Även externa arbetsgrupper med sakkunskap kan komma att knytas till partnerskapet vid be-

hov. Handlingsplanen skickas på en intern och extern remiss i syfte att underlätta och bidra till 

styrningen av regionens samordning mellan olika fonder, strategier och program. 

12.2 Arbete med lokal utveckling 
Länsstyrelsen har under programperioden 2014-2020 ingen fastslagen roll inom lokalt ledd ut-

veckling. Omfattningen av arbetet kommer att bli mindre än tidigare eftersom projektstöd inom 

lokalt ledd utveckling inte handläggs och beslutas av länsstyrelsen. 

Det finns tydliga kopplingar mellan regional och lokal utveckling för att nå framgångsrik ut-

veckling av lantbruket, landsbygden, fisket och vattenbruket i regionen.  

Länsstyrelsen planerar även att fortsätta det nära samarbetet och den nära dialog med lokala 

aktörer vad gäller bredbandsutbyggnad i länet. Bredbandsstrategin samt den Digitala Agendan 

för Östergötland 2014-2020 är ett fortsatt viktigt verktyg för samverkan mellan det regionala 

och lokala utvecklingsarbetet.  

Länsstyrelsens tidigare arbete med stöd till kommersiell service på landsbygden har en stark 

koppling till det lokala utvecklingsarbetet eftersom en fungerande kommersiell service är helt 

avgörande för landsbygdens varande och blivande. Genom den nyordning som är följden av reg-

ionkommunbildning 2015 krävs ett gott samarbete mellan Region Östergötland och berörda ak-

törer för att bibehålla den starka kopplingen. 

Genom att etablera och upprätthålla ett brett kontaktnät med landsbygdens befolkning och vara 

så öppen som möjligt i kommunikation och informationsutbyte med allmänheten försöker läns-

styrelsen ta tillvara på engagemanget för lokal utveckling. 
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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 partner-

skapet. Länsstyrelsen lämnar in förslaget på ny handlingsplan till Jordbruksverket. Därefter 

lämnas förändringarna i urvalskriterierna till övervakningskommittén för yttrande. Jordbruks-

verket godkänner den reviderade handlingsplanen som kan börja gälla den 1 januari.  

Handlingsplanen kommer att revideras utifrån nationella och regionala behov. Skäl för revide-

ring kan vara exempelvis om målen uppnås, behov och prioriteringar förändras eller om föränd-

ringar sker i arbetssättet. Länsstyrelsen kommer att ha en årlig översyn av handlingsplanen och 

i samråd med partnerskapet ta fram förslag på eventuella justeringar av de regionala urvalskri-

terierna. Representanter från andra fonder och regionala program ingår i partnerskapet och 

därmed säkerställs samordning med andra fonder. En uppdaterad version av handlingsplanen 

kommer att publiceras på länsstyrelsens webbsida. 
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14. Bilagor 

14.1 Bilaga 1: SWOT-analys och identifiering av regionala be-
hov 
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14.2 Bilaga 2: Budget och mål  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I tabellen framgår fördelad budget programperioden 2014-2020, inklusive förlängningsåren 

2021-2022.  

14.3 Bilaga 3: Miljö 

Miljömålstabell för Investeringsstöd för konkurrenskraft inom jordbruks-, träd-

gårds- och rennäringsföretag 4.1/2a 

I tabellen finns exempel på investeringar som bidrar till de nationella miljö- och klimatmålen. 

Vissa av de som nämns finns med som en del av ”all inclusive” investeringar, det vill säga ett till-

lägg till en huvudinvestering, till exempel i och med en investering i ett kostall.  
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I vissa fall kan energieffektivisering och förnybar energi ingå i investeringar inom det här inve-

steringsstödet. Det är till exempel när ett nytt djurstall byggs med energieffektiva lösningar som 

återvinning av värme från mjölk eller att gödselvården är klimatanpassad. Då måste en bedöm-

ning göras om investeringen passar övervägande i ett annat stöd så ska den dit. Ibland kan en 

ansökan delas upp i flera ansökningar som ska hanteras som olika stöd.  

Den här listan inkluderar enbart sådant som är stödberättigat i detta stöd, det vill säga att inve-

steringar som till exempel värmepannor finns i andra stöd. Allting nedan som står som en del i 

en ny investering kan även sökas separat. 

 

 

Miljömål Önskad positiv effekt Exempel på investeringar som kan ge positiv ef-

fekt  

Begränsad klimat-

påverkan 

Ökad effektivitet i kväveanvänd-

ning 

Minskad växthusgasavgång från 

hantering av stallgödsel 

Produktion av förnybar energi 

Energibesparing/ -effektivisering 

Omställning från fossila bränslen 

till förnybar energi 

• Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar 

med flytgödselhantering, vilket kan inne-

bära investeringar i lagringsbehållare, om-

rörare och en gödseltankvagn eller ett ma-

tarslangsystem med tillhörande sprid-

ningsaggregat  

• Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar 

med lagringskapacitet över lagkrav för 

stallgödsel  

• Ett nytt stall med tak över gödselbrunn 

• N-sensor  

• Strukturkalkning  

• Dränering 

Bara naturlig för-

surning 

Minskad ammoniakavgång • Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar 

med tak över gödselbrunn  

• Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar 

med flytgödselhantering, vilket kan inne-

bära investeringar i lagringsbehållare, om-

rörare och en gödseltankvagn eller ett ma-

tarslangsystem med tillhörande sprid-

ningsaggregat  

• Rening av frånluft  

Giftfri miljö Minskad risk för utsläpp av skad-

liga ämnen till mark, luft och vat-

ten. Minskad risk för hälsa och 

miljö vid användning av växt-

skyddsmedel  

• Tunnelodling  

• System för cirkulerande vatten och rening i 

växthus  

• Investeringar i företag med ekologisk pro-

duktion 

• Investeringar som är en del i omställning 

till ekologisk produktion 

• Utrustning och installationer som minskar 

risk för oavsiktlig spridning av växt-

skyddsmedel (exempelvis hårdgjord yta 

med uppsamlingstank, preparatpåfyllare 

och sköljvattentank till spruta) 

Ingen övergöd-

ning 

Minskad ammoniakavgång, Mins-

kat kväve- och/eller fosforläckage 
• Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar 

med flytgödselhantering, vilket kan inne-

bära investeringar i lagringsbehållare, om-

rörare och en gödseltankvagn eller ett ma-

tarslangsystem med tillhörande sprid-

ningsaggregat  

• Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar 

med tak över gödselbrunn  

• N-sensor  
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• System för vattenrecirkulering och rening i 

växthus 

• Strukturkalkning  

• Dränering  

Ett rikt odlings-

landskap 

Ökad areal betesmarker som betas. 

Bevara och förstärka flora och 

fauna. Bevarad kulturmiljö 

• Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar 

avsedda för djur som kommer att hållas på 

bete  

• Investeringar för biodling  

• Särskilt anpassad utformning av nya bygg-

nader med hänsyn till kulturmiljön 

• GPS-övervakning av betesdjur på svårtill-

gängliga platser  

Bidrar till energi-

effektivitet 

Energibesparing • Energikartläggning eller motsvarande har 

gjorts  

• Investeringar i byggnader, anläggningar 

och maskiner med fokus på energieffekti-

vitet  

• Ett nytt växthus eller stall med isolering 

t.ex. energivävar i växthus  

• Ett nytt växthus eller stall med värmeväx-

lare t.ex. luftvärmepump, värmeåtervin-

ning, frikyla 

Bidrar till djurväl-

färd 

Minskad skaderisk och  

ökat välbefinnande för djuren 
• Ny skonsammare golvbeläggning i befint-

liga djurstallar  

• Ny inredning/utrustning i djurstallar med 

fokus på djurvälfärd (utöver lagkrav)  

 

Miljö-, kultur- och friluftsmål för stöd till service och fritid på landsbygden 7.4/6b  

Detta används som ett vägledningsdokument bedömningen av kriterierna för miljö-, kultur- och 

frilufsmålen i insatsområdet 7.4/6b.  

Målen för kulturmiljöarbetet  

Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja: 

• ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och ut-

vecklas  

• människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 

kulturmiljön 

• ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning 

och upplevelser 

• en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 

samhällsutvecklingen 

https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-ut-

veckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo 

Mål för friluftslivet 

Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att med bland annat allemansrätten som 

grund stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. 

1. Tillgänglig natur för alla 

Naturen ska vara tillgänglig för alla. Det innebär att möjligheten att vistas i och njuta av natur- 

och kulturlandskapet är stor och människors olika behov är tillgodosedda. Områden med god 

tillgänglighet finns utpekade, är kända och uppskattade och förvaltas långsiktigt. Tillgänglighet 

https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo
https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo
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har hög prioritet inom planering, information och förvaltning av natur- och kulturlandskapet 

samt andra områden av betydelse för friluftslivet. 

 

2. Starkt engagemang och samverkan 

Ett starkt engagemang och samverkan där personligt och ideellt engagemang står i centrum. Or-

ganisationerna bör i högre grad än i dag samverka. Ökad samverkan kan bidra till att fler män-

niskor ägnar sig oftare åt friluftsliv. Det bör även finnas etablerade strukturer för dialog och 

samordning av friluftslivet lokalt, regionalt och nationellt. 

 

3. Allemansrätten 

Allemansrätten är grunden för friluftslivet. Det innebär att allemansrätten värnas och allmän-

het, markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten. 

 

4. Tillgång till natur för friluftsliv 

Det finns tillgång till natur för friluftslivet. Det innebär att samhällsplanering och markanvänd-

ning tar hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap. 

 

5. Attraktiv tätortsnära natur 

Det finns attraktiv tätortsnära natur för friluftslivet. Det innebär att befolkningen har tillgång 

till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. 

 

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

Att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet. Detta 

bör innebära att friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till att stärka den lokala och reg-

ionala attraktiviteten och medverkar till en stark och hållbar utveckling och regional tillväxt. 

Natur- och kulturturism bör uppmärksammas och prioriteras som strategiska verksamheter 

inom besöksnäringen. Upplevelserna bör kännetecknas av hållbarhet, kvalitet, värdeskapande, 

tillgänglighet och säkerhet. 

 

 

 

 

 

7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet 

Att skyddade områden är en resurs för friluftslivet. Det innebär att skyddade områden med vär-

den för friluftslivet skapar goda förutsättningar för utevistelse genom förvaltning och skötsel 

som främjar friluftsliv och rekreation. 

 

8. Ett rikt friluftsliv i skolan 

Ett rikt friluftsliv i skolan. Det innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och motsva-

rande skolformer samt fritidshem bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om förut-

sättningar för en god miljö och hållbar utveckling i enlighet med verksamheternas styrdoku-

ment. Barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus. 

 

9. Friluftsliv för god folkhälsa 

Att skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och 

kulturlandskapet. Det innebär att evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar förutsätt-

ningar för friluftsliv och främjar hälsa sammanställs och sprids till kommuner, landsting, ideella 

organisationer och andra berörda aktörer. 

 



165 

 

10. God kunskap om friluftslivet 

Det finns god kunskap om friluftslivet. Det innebär att det finns etablerad forskning och sta-

tistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga ka-

raktär, är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets aktörer. Myndigheter, 

organisationer, kommuner, markägare och företag bör ha god kunskap och kompetens i frågor 

om friluftsliv, landskapets utformning, hållbart nyttjande och natur- och kulturturism. 

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/ 

 

 

14.4 Bilaga 4: Stödprocent för bredband 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

686 788 65%

Om andel skog > 80 % bör stödprocenten vara 70-90 %                                                                                         

Om andel skog 70-80 % bör stödprocenten vara 50-70 %                                                                

Om andel skog < 70 % bör stödprocenten vara 20-50 %

50 1.1 32

Andel åkermark 

203 400 19%

Om andel  > 30 % bör stödprocenten vara 20-50 %                                          

Om andel åkermark 10-30 % bör stödprocenten vara 50-70 %                                        

Om andel åkermark < 10 % bör stödprocenten vara 70-90 %

60 1.2 12

Andel vatten (inkluderar större vattendrag och sjöar)

167 918 16%

Om andel vatten > 7 % bör stödprocenten vara 60-80 %                                                

Om andel vatten 5-7 % bör stödprocenten vara 50-60 %                                                              

Om andel vatten < 5 % bör stödprocenten vara 20-50 %

80 1.3 13

Summa
1 058 106 Sammanlagd, viktad % 57

Andel (%)

Andel betesmark av total jordbruksmark (ange % i blå ruta)

_ 17

Om andel betesmark > 40 % bör stödprocenten vara 60-80 %                                        

Om andel betesmark 20-40 % bör stödprocenten vara 40-60 %                                        

Om andel betesmark < 20 % bör stödprocenten vara 20-40 %

40 1.4 40

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

Andel av länets kommuner där det bor < 5 personer per km2

0 0%

Om andel > 70 % bör stödprocenten vara 70-90 %                                                   

Om andel 30-70 % bör stödprocenten vara 50-70 %                                                              

Om andel < 30 % bör stödprocenten vara 20-50 %

0 2.1 0

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

5 38%

Om andel > 70 % bör stödprocenten vara 80-90 %                                                   

Om andel 30-70 % bör stödprocenten vara 60-80 %                                                               

Om andel < 30 % bör stödprocenten vara 40-60 %

80 2.2 31

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

8 62%

Om andel > 70 % bör stödprocenten vara 20-50 %                                                   

Om andel 30-70 % bör stödprocenten vara 50-70 %                                                              

Om andel < 30 % bör stödprocenten vara 70-80 %

70 2.3 43

Summa
13 Sammanlagd, viktad % 74

3. Sammanvägning

1. Markförhållanden 57 Hänvisning till kommentar

Betesmark 40

2. Nätets storlek 74 Länets stödandel avrundat till närmaste hela tiotal: 60 3.3

Sammanvägd procent (medel) 57

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/
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Nr Motivering

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

Befolkningstätheten i länets kommuner varierar kraftigt, från strax över 5 inv./km2 till över 100 inv./km2, med en koncentration mot de 

centrala delarna. I de mindre tätbefolkade delarna tenderar också markförhållandena vara mindre gynnsamma för grävning. I dess delar 

finns även minst andel åkermark. Skärgården, som idag har en låg andel av befolkningen som är anslutna till NGA-nät, har också svåra 

markförhållanden med långt mellan öar och låg befolkningstäthet. 

2.3

Den kommun som har högst invånartäthet (Linköping) har även flest personer som är anslutna till NGA-nät på landsbygden. 

Kustkommunerna Norrköping och Valdemarsvik, som saknar fördelen av ett stort stadsnät, har väldigt få som idag är anslutna till dessa 

nät. Sammantaget är det så att det i stort är de områden utan större stadsnät, med låg befolkningstäthet som också har en låg andel 

anslutna till NGA-näten på landsbygden.

Sammanfattande kommentar för slutligt vald stödprocent

3.3

I vårt regionala forum för IT-infrastrukturfrågor har vi diskuterat olika stödnivåer samt konsekvenserna av dessa. I stort råder en 

konsensus om att olika stödnivåer på projektnivå borde vara att föredra och att en stödprocent för hela länet inte är önskvärt. Detta för 

att både invånartäthet samt geografiska förutsättningar skiljer sig så markant mellan olika delar av länet. Under föregående 

programperiod tenderade även projekten att bli större och/eller mer kostsamma vilket gjorde att den dåvarande maxgränsen på 50 

procent ibland, främst i skärgården, verkade hämmande. Det i kombination med att offentlig medfinansiering nu inte kan ingå i projekt 

kan leda till att föreningar behöver anlägga längre nätstrukturer, i de fall någon annan aktör inte gör detta, för att nå anslutningspunkter 

motiverar en högre stödprocent än tidigare (60 procent). Vi hade önskat att kunna sätta en maxnivå om 60 procent, men med möjlighet 

till lägre stöd för de projekt som inte "behöver" 60 procent.  Tidigare har vi t.ex. givit kommuner stöd för att komma ut med nät närmre 

byarna. Detta motiverar en högre stödprocent för föreningarna. 


