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SAMMANFATTNING  
Syftet med den regionala handlingsplanen är att styra länsstyrelsens arbete med prioritering och 
urval av ansökningar för att bidra till EU 2020 - för en smart och hållbar ekonomi med hög 
sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning. Den regionala handlingsplanen 
är ett konkret verktyg för att genomförandet av landsbygdsprogrammets 6 prioriterade områden 
och de 18 mer detaljerade fokusområdena. Medlemsländerna har beslutat om en förlängning av 
programperioden till 2023 med nya medel 2021 inklusive tillskott från EU:s återhämtningsfond.  

Den landsbygd som kan få stöd definieras här i huvudsak av fyra huvuddelar; jordbruksföretag, 
mindre tätorter, regionala undantag samt leader. Ingen geografisk avgränsning görs för 
jordbruksföretag. I övriga åtgärder räknas hela länet som landsbygd utom tätorter med över  
3 000 invånare.  

För genomförandet i länet finns ett partnerskap, med medlemmar från det offentliga, privata 
näringslivet och ideella intresseorganisationer. De är delaktiga i utformningen, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av programmet för en hållbar tillväxt och utveckling.  

För att välja ut de ansökningar som bäst leder till programmets prioriteringar finns det gemen-
samma nationella urvalskriterier för hela landet och regionala urvalskriterierna som Länsstyrelsen 
har tagit fram med hjälp av partnerskapet och en SWOT-analys.  

Landsbygdsprogrammet ska i Kronobergs län bidra till att utveckla en modern och attraktiv 
landsbygd med lönsamma och livskraftiga företag och aktiva jordbrukare som ger oss öppna 
marker med betande djur. För att förverkliga detta har landsbygdsprogrammet verktyg som 
företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, kompensationsstöd och miljöersättningar. Genom 
hela programmet kommer också den första prioriteringen, främja kunskapsöverföring och 
innovation inom jordbruk och på landsbygden löpa som en röd tråd. Stöden och ersättningarna 
finansieras gemensamt av Sverige och EU.  

En jämställdhetsintegrerad kommunikationsplan finns också för att nå rätt målgrupper och 
kommunicera nyttan med programmen.  

För att vi ska nå målen i landsbygds- samt havs- och fiskeriprogrammen kommer de att styras 
och följas upp med hjälp av bl.a. prioriteringar, fokusområden och indikatorer. Det finns också 
ett antal fonder, planer och strategier som på olika sätt interagerar med landsbygdsprogrammet.   
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För att ytterligare stärka landsbygdsutvecklingen i länet, och få ut största möjliga effekt av 
pengarna, är det därför viktigt med samverkan med bl.a. lokalt ledd utveckling, regionalfonden 
och socialfonden.  

Handlingsplanen kommer att följas upp, revideras och utvecklas för att anpassas till förändringar 
under den sjuåriga programperioden.  
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1. SYFTET MED HANDLINGSPLANEN 
Den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet ska användas för att styra vårt arbete 
med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och samordning 
med andra fonder samt annan regional och lokal utveckling.  

Stöden till landsbygdsutveckling som finns i landsbygdsprogrammet regleras i första hand genom 
EU-förordningen[1], landsbygdsförordningen[2] och förskriften om företagsstöd, projektstöd och 
miljöinvesteringar[3]. Handlingsplanen är ett komplement till dessa bestämmelser och används för 
att vi ska kunna anpassa våra prioriteringar efter våra förutsättningar. I den regionala 
handlingsplanen ingår också att ange sådana uppgifter som vi har beslutat om för vissa stöd, som 
högsta stödbelopp, stödnivå och regionala urvalskriterier.  

Det är Jordbruksverket som godkänner handlingsplanen. Jordbruksverket är förvaltande 
myndighet för landsbygdsprogrammet. 

Den regionala handlingsplanen gäller även för havs- och fiskeriprogrammet. Men vi gör inte 
några egna prioriteringar för havs- och fiskeriprogrammet i handlingsplanen. Stöden i havs- och 
fiskeriprogrammet regleras i första hand genom EU-förordningen[4], fiskeförordningen[5] samt 
förskriften om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar. För havs- och fiskeriprogrammet 
finns en nationell handlingsplan. 

När vi fattar ett beslut om stöd, ska den handlingsplan som gällde när ansökan kom in ligga till 
grund för stödnivåer och högsta stödbelopp. I övriga fall ska den senast gällande handlingsplanen 
ligga till grund för beslutet.   

 
[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 
[2] Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder 
[3] Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar 
samt stöd för lokalt ledd utveckling 
[4] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om 
upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006, och (EG) nr 
791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 
[5] Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 
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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.  
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2.1 LANDSBYGDSPROGRAMMETS KOPPLING TILL  
FONDGEMENSAMMA MÅL OCH EU 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EU 2020 
Övergripande mål 

Fondgemensamma 
tematiska mål 

Unionens prioriteringar 
för landsbygdens 

utveckling 
1. Sysselsättning 
75 % av 20–64-åringar ska ha 
ett arbete 

2. FoU/Innovation 
3% av EU:s BNP (off. Och 
privata tillsammans) ska 
investeras i FoU/Innovation 

3. Klimatförändring/energi 

• Utsläppen av växthusgaser 
20 % lägre än 1990 

(eller 30 % om förutsätt-
ningarna är de rätta) 

• 20 % av energin från 
förnybara energikällor 

• 20 % ökning av 
energieffektiviteten 

 
4 Utbildning 

• minska avhopp från skolan 
till under 10 % 

• minst 40 % av 30–34-
åringar avslutad utbildning 
på högskolenivå 
 

5. Fattigdom/social utslagning 
minst 20 miljoner färre 

      
   

 

 

1. Stärka forskning, tekniska 
utveckling, innovation 

2. Öka tillgång till informations- 
och kommunikationsteknik 

3. Ökad konkurrenskraft i SME, 
jordbruk och fiske 

4. Stödja koldioxidsnål ekonomi 

5. Anpassning, riskförebyggande, 
riskhantering i samband med 
klimatförändringar 

6. Miljöskydd och resurs-
effektivitet 

7. Främja hållbara transporter 
och infrastruktur 

8. Främja sysselsättningar och 
arbetskraftens rörlighet 

9. Främja social utveckling och 
bekämpa fattigdom 

10. Investera i utbildning, 
kompetens och ett livslångt 
lärande 

11. Förbättra institutionella 
kapaciteten och effektiviteten i 
offentlig förvaltning 

1. Horisontell prioritering: Främja 
kunskapsöverföring och innovation 
inom jord- och skogsbruk samt på 

landsbygden 

2. Förbättra lönsamheten 
och konkurrenskraften i 
alla typer av 
jordbruksföretag och i alla 
regioner, samt främja 
innovativ jordbruksteknik 

   

3. Förbättra djurvälfärd, 
riskhantering i jordbruket 
och organisationen av 
livsmedelskedjan inklusive 
bearbetning och 
marknadsföring av 
jordbruksprodukter 

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

6. Främja social utveckling, 
bekämpa fattigdom och 
skapa ekonomisk 
utveckling på landsbygden 

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

Tekniskt stöd och förhandsvillkor 
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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 detaljerade 
fokusområden. Regeringen har beslutat hur programmets pengar ska fördelas på fokusområden 
och delåtgärder. Fokusområdena1abc ska genomsyra samtliga åtgärder och finns därför inte med 
i tabellen ”landsbygdsprogrammet 2014-2020”. 1 abc handlar om kunskapsöverföring och 
innovation.  
 
Följande prioriteringar och fokusområden används inom det svenska landsbygdsprogrammet: 

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

a) främja innovation, samarbete och kompetensutveckling på landsbygden 

b) stärka banden mellan jordbruk och livsmedelsproduktion samt forskning och innovation, 
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 
regioner, 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   

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

b) främja tillgången till och användningen av energi från förnybara källor och andra 
förnybara biologiska resurser som inte är avsedda till livsmedel. 

c) minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak 

6. Främja social utveckling och skapa ekonomisk utveckling på landsbygden 
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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 prioriteringar som finns i landsbygdsprogrammet och hur dessa ska bidra till olika 
fokusområden. Länsstyrelserna, Jordbruksverket, Samtinget, Samtinget, Skogsstyrelsen och 
Tillväxtverket är andra myndigheter som handlägger stöd och ersättningar i 
landsbygdsprogrammet. 

I handlingsplanens kapitel 5–10 finns de åtgärder som Länsstyrelsen i Kronobergs län handlägger.  

Kod för åtgärd och delåtgärd 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 
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 
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     
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Kod för åtgärd och delåtgärd Fokusområde                 
2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c 
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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           

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           
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  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 

x   x x x x       
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Kod för åtgärd och delåtgärd Fokusområde                 
2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c 
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innovationspartnerskapet, 
EIP 

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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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 
jordbruksföretag, jordbruksverksamhet, skogsbruksverksamhet, målen för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk eller för investeringar i bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter 
även om stödmottagaren är lokaliserad i en tätort. 

För övriga åtgärder, delåtgärder eller typer av insatser med undantag för lokalt ledd utveckling, 
definieras landsbygd som områden utanför tätorter med mer än 3 000 invånare enligt SCBs 
befolkningsstatistik för år 2015. I de fall där stödmottagaren (projektägaren) är lokaliserad till en 
tätort med mer än 3 000 invånare ska projektets mervärde och nytta tillfalla direkt 
landsbygdsområdet. Insatser ska kunna genomföras även i större tätorter om projektet tillför 
mervärden till landsbygdsområden. 

Förekomsten av tätorter i ett annars glest befolkat område kan vara viktiga stödjepunkter i 
genomförandet av programmet. Av denna anledning bör berörda myndigheter som handlägger 
stöd som riktas till de län där befolkningstätheten är lägre än medelvärdet för riket (22,9 invånare 
per kvadratkilometer) ges möjlighet att nyansera och utveckla den ovan bestämda huvudregeln. 
Detta kan göras genom att större tätorter räknas in i tillämpningsområdet för dessa län.  

2.3.1.1 LÄNSSTYRELSENS LANDSBYGDSDEFINITION FÖR KRONOBERGS LÄN 
Länsstyrelsen tillämpar den nationella landsbygdsdefinitionen, vilket innebär att programmet inte 
omfattar tätorterna Växjö, Alvesta, Ljungby, Markaryd, Älmhult och Tingsryd.  

2.3.2. LÄNSSTYRELSENS DEFINITION PÅ FÄBOD 
I Kronobergs län har vi inte några godkända fäbodar för miljöersättningen fäbod. 

2.4 ÅTGÄRDER OCH PRIORITERINGAR I HAVS- OCH 
FISKERIPROGRAMMET 
Det svenska havs- och fiskeriprogrammet är uppdelat i 6 prioriterade områden och 16 
fokusområden. Följande prioriteringar och fokusområden finns inom programmet.  
 
1. Främja ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och 
kunskapsbaserat fiske genom att sträva efter följande specifika mål:  

a) minskad påverkan av havsmiljön, bland annat genom att oönskade fångster så långt som 
möjligt undviks och minskas 

b)  skyddad och återställd biologisk mångfald i vattenmiljöer och i de akvatiska ekosystemen  

c) säkerställd balans mellan fiskekapaciteten och tillgängliga fiskemöjligheter 



 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 

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

e) stärkt teknisk utveckling och innovation, här ingår ökad energieffektivitet och 
kunskapsöverföring.  

f) utvecklad yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande.  

2. Främja ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och 
kunskapsbaserat vattenbruk genom att sträva efter följande specifika mål:  

a) stärkt teknisk utveckling, innovation och kunskapsöverföring  

b) stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet för vattenbruket, här ingår förbättrad säkerhet 
och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och medelstora företag  

c) skyddad och återställd biologisk mångfalden i vattenmiljöer samt förbättrade ekosystem 
som är anslutna till vattenbruket samt främja ett resurseffektivt vattenbruk 

d) ett vattenbruk som kan säkerställa en hög nivå av miljöskydd, främja djurhälsa och 
välbefinnande samt folkhälsa och allmän säkerhet  

e) utvecklad yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande.  

3. Främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken genom att sträva efter följande 
specifika mål:  

a) förbättrade vetenskapliga rön som fler kan ta del av samt förbättrad insamling och 
hantering av data  

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

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

• ekonomisk tillväxt 

• social delaktighet 

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

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

43.2 1a Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning 
till landningsskyldigheten 

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 

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden 
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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 
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Det är Jordbruksverket, länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten som handlägger de olika 
åtgärderna. Följande åtgärder handlägger länsstyrelsen: 

• investeringar inom fiske 

• investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk 

• fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur 

• fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till landningsskyldigheten 

• diversifiering inom fiske 

• produktiva investeringar i vattenbruk 

• miljöinvesteringar i vattenbruk 

• startstöd för hållbara vattenbruksföretag 

• beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter 

Det finns mer information om respektive åtgärd i den nationella handlingsplanen för havs- och 
fiskeriprogrammet. Här finns också information om budget. Handlingsplanen kommer att finnas 
på Jordbruksverkets webbplats. 
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3. PARTNERSKAPET 
Bakgrund 

Länsstyrelsen ansvarar för det regionala genomförandet av Landsbygdsprogrammet och fiskeri-
programmet 2014-2020. I samband med starten av programmen som omfattar perioden 2014-
2020 ska ett regionalt partnerskap formeras i Kronobergs län. Partnerskapet ska verka från 2014 
till och med 2020. Partnerskapet ska inbegripa följande deltagare: 

• Berörda offentliga aktörer inom landsbygdsutveckling 
• Näringslivet och arbetsmarknadens organisationer 
• Intresseorganisationer och paraplyorganisationer som företräder miljö- och klimatarbete samt 

de som arbetar för social delaktighet, jämställdhet och icke-diskriminering. 

Länsstyrelsen är sammankallande för partnerskapet och har i uppdrag från regeringen att arbeta 
med framtagandet av detta i samband med framtagandet av en regional handlingsplan för Lands-
bygdsprogrammet. Partnerskapet kommer att träffas ca två gånger årligen. Under partnerskaps-
möten kommer följande att avhandlas: 

• Landsbygdsprogrammets och fiskeriprogrammets inriktning och måluppfyllelse i länet: 
Partnerskapet spelar en viktig roll inför beslut om hur programmet ska inriktas för god 
måluppfyllelse. Partnerskapet har också deltagit aktivt i framtagandet av den SWOT-analys 
som föregick framtagandet av landsbygdsprogrammet. Programmens inriktning regleras i den 
regionala handlingsplanen för Kronobergs län. Det kommer att ske en årlig översyn av den 
regionala handlingsplanen vid vilken partnerskapets samverkan kommer vara viktig. 

• Omvärldsbevakning: Det är viktigt att de aktörer som deltar i partnerskapet genom kompe-
tens inom sitt sakområde delger kunskap och rapporterar händelser som sker i respektive 
organisations omvärld. Detta skapar goda möjligheter för kunskapsutbyte och en helhetsbild 
av utvecklingen i länet. 

• Uppföljning av resultat: Partnerskapet kommer kontinuerligt att diskutera information kring 
ansökningstryck, handläggningstider, budgetutnyttjande samt måluppfyllelse och effekter av 
programmet. 

Roller och ansvar 

Partnerskapet ska vara delaktigt under utformningen, genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av programmen. För ett framgångsrikt samarbete behöver alla parter stötta var-
andra och använda sina kontakter och nätverk aktivt. Det är också viktigt att varje aktör deltar 
utifrån sin kompetens inom sitt sakområde och bidrar till en helhetssyn för länet. 
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Varje deltagare i partnerskapet: 

• Sprider information om de två programmens möjligheter till sina nätverk. På detta sätt 
medverkar partnerskapets deltagare till att Landsbygdsprogrammets möjligheter når rätt 
målgrupper.  

• Har ett tydligt mandat från respektive organisation som deltar i partnerskapet att föra 
organisationens talan vid möten och även i övrigt företräda sin organisation i de frågor som 
behandlas i partnerskapet. 

• Bidrar med skriftliga synpunkter på förslag. Inför beslut om och ändringar i länets hand-
lingsplan är partnerskapets aktörers synpunkter viktiga.  

Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för beslut och andra åtgärder som följer av det regionala 
ansvaret för genomförandet av Landsbygdsprogrammet och fiskeriprogrammet 2014-2020. 

Mål med samarbetet 

Det övergripande målet med partnerskapet är att alla deltagare i partnerskapet ska bidra till en 
hållbar, smart och inkluderande tillväxt och utveckling av landsbygderna i Kronobergs län inom 
ramen för Landsbygdsprogrammet och fiskeriprogrammet. De nätverk som deltagare äger eller 
har tillgång till är avgörande för att information om Programmen ska nå de målgrupper som kan 
bidra till att uppfylla dess mål. Målen uppnås genom aktivt deltagande och ett löpande kunskaps-
utbyte. 

Partnerskapets sammansättning 

Ideella aktörer: Kronobergs Läns Fiskevattenägareförbund; Hela Sverige ska leva Kronoberg; 
Naturskyddsföreningen; Miljöresurs Linné; Smålandsidrotten, Hembygdsförbundet, Winnet.  

Offentliga aktörer: Region Kronoberg; Skogsstyrelsen; Leader Småland Sydost; Leader Linné; AB 
Destination Småland; Hushållningssällskapet; Linnéuniversitetet; Almi Kronoberg; Ljungby 
kommun; Lessebo kommun; Uppvidinge kommun; Älmhults kommun; Tingsryds kommun; 
Växjö kommun; Markaryds kommun; Alvesta kommun; Coompanion, Ryssbygymnasiet.  

Privat sektor: Företagarna; LRF Sydost (företräder även vattenbruk) och Småbrukarna. 

Länsstyrelsen menar att partnerskapet i länet, som är relativt stort, har bidraget till att ge pro-
grammet den förankring som eftersträvats och att programmet har kunnat marknadsföras på ett 
gott sätt i länet. Det är angeläget att de goda delarna i detta arbete kan föras vidare. I Kronobergs 
län sker skrivningen av handlingsplanen internt på länsstyrelsen. Ett utkast diskuteras i partner-
skapet varvid en skriftlig remiss följer.  
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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 
miljöinvesteringar som länsstyrelsen ska handlägga. Här visas också de regionala prioriteringar 
som görs utifrån den SWOT-analys som finns i bilaga 1.  

För att välja ut de ansökningar som effektivast leder till programmets prioriteringar finns det 
urvalskriterier. De nationella urvalskriterierna är samma i hela landet. De regionala urvals-
kriterierna har länsstyrelsen tagit fram med hjälp av sitt partnerskap. De speglar prioriteringarna i 
länet och bygger på SWOT-analysen. 

Det finns inte några urvalskriterier som utgår från diskrimineringsgrunderna kön, ålder, etnisk 
tillhörighet, funktionsnedsättning med mera. Det beror på att kriterier inom det här området 
riskerar att hamna i konflikt med lagstiftning och rättspraxis.  Vi kommer att ta hänsyn till 
jämställdhet genom att jämställdhetsintegrera handlingsplanen. Arbetet kommer att ske succesivt 
under perioden. 

I vissa fall går det att använda sig av åtskillnad mellan ansökningar för att öka jämställdheten och 
att motverka diskriminering. Det kan ske när två ansökningar har lika många poäng när de har 
gått igenom urvalskriterierna. Då kan vi använda oss av det som kallas för underrepresenterad 
grupp. Under rubrik 4.1.4 Rangordning av ansökningar med lika många poäng har vi skrivit in de 
insatsområden där vi ska använda oss av underrepresenterad grupp. 

4.1. URVALSKRITERIER 
Urvalskriterierna avgör hur en ansökan prioriteras. 

4.1.1. POÄNGSÄTTNING 
För varje urvalskriterium finns det poängsättningar. Om det står plustecken för poängsättningen 
betyder det att den poängsättningen kan räknas tillsammans med andra. Om det inte finns något 
plustecken räknas enbart den högsta poängnivån som uppfylls. Det totala antalet poäng är alltid 
mellan 0 och 5 poäng, vilket gör att eventuella poäng över 5 inte räknas. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i 
handlingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka 
grunder ansökan poängsätts. 
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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 gäller 
för insatsområdet. Det kan gälla både nationella och regionala urvalskriterier. 

• Ansökan måste få poäng i minst två av de angivna urvalskriterierna.  

Om båda av dessa krav uppfylls kommer ansökan att prioriteras på det sätt som anges i 
insatsområdet. 

4.1.4 RANGORDNING AV ANSÖKNINGAR  
MED LIKA MÅNGA POÄNG 
Detta gäller för insatsområden med beslutsomgångar (lantbrukets konkurrenskraft och 
bredband).  

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 vid underrepresenterad grupp 
Detta gäller följande insatsområde: Lantbrukets konkurrenskraft (4.1/2a) 

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

1. den som söker stöd tillhör en underrepresenterad grupp 

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

3. den ansökan som kom in först (kronologisk ordning) 
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4.1.4.2 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 
fördelningsnycklar som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 
Budget och mål.  

MILJÖINVESTERINGAR INOM DELÅTGÄRD 7.6 FOKUSOMRÅDE 4ABC 
I bilaga 2 har budget och målvärde för följande fyra miljöinvesteringar inom delåtgärd 7.6 
fokusområdena 4abc slagits samman, i en gemensam budget och ett gemensamt målvärde:  

• anlägga våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet 

• anlägga våtmarker och dammar för biologisk mångfald 

• miljöinvesteringar – förbättrad vattenkvalitet 

• anlägga tvåstegdiken  

INVESTERINGSSTÖD TILL GÖDSELBASERAD BIOGAS  
För investeringsstöd till gödselbaserad biogas har pengarna inte fördelats utan pengarna kan 
avropas från Jordbruksverket. Den totala budgeten för stödet är 217,3 miljoner kronor. Det finns 
två mål: ”Antal djurenheter”, med målvärde 46 000 stycken samt ”Total investering”, med 
målvärde 698,3 miljoner kronor. 

4.3 NÄR SISTA PENGARNA I BUDGETEN INTE RÄCKER TILL HELA SISTA 
ANSÖKAN. 
När budgeten för ett insatsområde är slut för alla åtgärderoch hela sista ärendet inte ryms sänks 
stödsatsen. Detta gäller det ärende som rangordnas högst av de ärenden som inte ryms inom 
budgeten. För alla åtgärdersänks stödsatsen till 20% som lägst.   
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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 åtgärder 
i landsbygdsprogrammet. I sin helhet ska de två åtgärderna bidra till en hållbar ekonomisk, 
ekologisk och social utveckling av landsbygden.   

Det finns flera myndigheter som handlägger stöd inom kompetensutveckling och rådgivning. Det 
är länsstyrelserna, Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket. Varje 
myndighet har sin egen handlingsplan. Jordbruksverket är den enda myndigheten som handlägger 
stöd inom kompetensutveckling och rådgivning inom följande områden: ökad konkurrenskraft, 
djurvälfärd samt kort livsmedelskedja och lokala marknader.  

5.1 STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING OCH RÅDGIVNING INOM  
MILJÖ OCH KLIMAT (DELÅTGÄRDERNA1.1, 1.2, 2.1  
INOM FOKUSOMRÅDENA 4ABC OCH 5CD) 

5.1.1.   ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Dessa stöd riktar sig till 
kompetensutveckling och rådgivning inom miljö och klimat (delåtgärderna 1.1, 1.2, 2.1 inom 
fokusområdena 4abc och 5cd) och syftar till att  

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

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

• förebygga markerosion och förbättra markskötseln (fokusområde 4c) 
• effektivisera energianvändningen inom jordbruk och livsmedelsförädling (fokusområde 

5b som enligt programmet generellt ingår i fokusområde 5c om förnybar energi) 
• minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak (fokusområde5d).  

5.1.2.   REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND  
Kronobergs län är ett län med småflikigt och relativt passivt åkerbruk på många håll i dess 
skogsbygder – men intensivt i dess inre mer djurtäta bygder. Också i skogsbygderna finns 
områden med mera intensivt åkerbruk. Näringsläckage uppkommer främst i djurtäta områden 
med intensivt åkerbruk med illa underhållen dränering. Det finns stora behov av täckdikning på 
åkermark i hela länet. Ett övergripande mål är att större arealer åkermark i skogsbygderna ska 
odlas professionellt och aktivt – på ett miljömässigt hållbart sätt. I de mest intensivt brukade 
områdena i länets inre delar finns i gengäld behov av rådgivning kring reducering av 
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näringsläckage syftande till bland annat miljöinvesteringar. En ojämn fördelning av betesdjur gör 
att odlingslandskapet växer igen i en del områden, främst i skogsbygden. Tillgång till rationella, 
djurvänliga byggnader är oerhört viktigt för att bevara det öppna landskapet. Många av 
betesmarkerna i länet hyser stora natur- och kulturvärden och dessa marker är också viktiga för 
det öppna landskapet. Kompetensutveckling, information och rådgivning om de metoder och 
innovationer som finns som kan åtgärda problemen behöver spridas. 

5.1.2.1.  ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP (FOKUSOMRÅDE 4A) 
 - Skötsel av betesmarker, - Vård och tillvaratagande av kulturarv på landsbygd, -
Bevarandevärda växtsorter (Budgetområde 1.1, 1.2, 2.1).  

Ett rikt odlingslandskap är ett prioriterat regionalt miljömål. I länet finns både skogsbygd och 
mellanbygd. Inventeringen av ängs- och betesmarker visar att länets största biologiska värden och 
kulturella värden finns i skogsbygden. Att ge kunskap till jordbrukare men också fler markägare 
och lokala entreprenörer och blivande entrerenörer om natur- och kulturvärden och dess skötsel 
är mycket angeläget. Kompetensutveckling, information och rådgivning om kulturarv och odlad 
mångfald kan också ingå, t.ex. med koppling till stödet hus med historia. 

Aktiviteterna inriktas på att vägleda lantbrukarna så de har god kunskap om villkoren i 
miljöersättningarna och investeringar inom miljö. Härigenom underlättas ansökningsförfarandet 
samtidigt som antalet fel och återkrav minskar. Råd om slåtterängsskötsel kommer även att rikta 
in sig på modern teknik med mål att uppmuntra till generationsväxling och entreprenörskap. Här 
kan också ingå kompetensutveckling, information och rådgivning om våtmarker, restaurering av 
betesmarker/slåtterängar, stängsel, kring rovdjursavvisande stängsel och rationella byggnader som 
ett led i att säkerställa tillgången på betande djur i landskapet. Insatserna kommer att ske inom 
ramen för Ett rikt odlingslandskap. 

Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder  
(fokusområde 4a) 

 Målet är att höja kunskapen om olika skötselmetoder i områden där brist på betesdjur är en 
sannolik orsak till att marker riskerar utebliven skötsel. För att kunna bevara och utveckla ängs- 
och betesmarker samtidigt som antalet betande djur minskar kan det krävas olika typer av 
skötselmetoder. Det kan handla om mer extensivt bete, att betesdjuren flyttas från vall till 
naturbete, kompletterande skötsel som bränning och slåtter, olika skötselmetoder över tid (till 
exempel att marken betas vartannat år och slås vartannat), alternativa metoder och teknik för 
slåtter med mera. I arbetet ingår även att skapa lokala nätverk mellan olika aktörer som kan ha 
nytta av att samarbeta med varandra, till exempel djurhållare, fastighetsägare utan djur och 
maskinringar. 
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5.1.2.2.  GREPPA NÄRINGEN (FOKUSOMRÅDENA 4BC OCH 5CD) 
Förbättra vattenförvaltningen, inklusive hanteringen av gödsel- och växtskyddsmedel 
(4b) (Budgetområde 1.1,1.2,2.1). 

- Minskat läckage av växtnäring  

Avseende fosfor och kväve är vissa vattendrag och sjöar med dålig status särskilt 
uppmärksammade inom de regionala miljömålen. Som en målsättning för kompetensutvecklingen 
finns även samverkan med åtgärdsprogrammet för att nå god status i våra sjöar och vattendrag. 
Rådgivning koncentreras i första hand till de områden som inte uppfyller god ekologisk och 
kemisk status. 

I Kronobergs län kommer även under denna programperiod Greppa näringen vara en viktig del i 
arbetet med minskad växtnäringsanvändning. Syftet är att använda Greppa näringen som ett 
bland flera verktyg för att nå flera av länets miljömål såsom” ingen övergödning”, ”giftfri miljö” 
och ”begränsad klimatpåverkan”. Målgruppen blir lite större lantbruksföretag, över 25 
djurenheter/50 ha.  

Länsstyrelsen planerar också information som ska vara öppna för alla jordbrukare, oavsett 
medlemskap i Greppa Näringen eller inte.  Exempel på utveckling som kan bli aktuella för 
informationsträffar/kurser är teknik för hantering och spridning av stallgödsel, hantering av 
växtskyddsmedel, dränering, markpackning, anläggning och skötsel av våtmarker. Insatserna 
kommer att ske inom ramen för Greppa Näringen. 

- Integrerat växtskydd  

Det finns inget specifikt regionalt miljömål avseende bekämpningsmedel, även om det är en 
utpekad indikator, eftersom användningen är relativt sett liten i länet och därför är området lägre 
prioriterat. Både jordbrukare och trädgårdsföretagare är viktiga målgrupper. Dagens producenter 
anlitar andra alltmer för sprutning och det är därför viktigt att även nå entreprenörer med 
information, rådgivning och kurser. Kunskaper i hantering av växtskyddsmedel och särskilt 
spridning inom känsliga och utsatta områden t.ex. vattenskyddsområden, strandnära zoner m.m. 
prioriteras. Insatserna kommer främst att ske inom ramen för Greppa Näringen.  

Förebygga markerosion och förbättra markskötseln (4c) 
(Budgetområde 1.1, 1.2, 2.1) 

- Markbördighet och markpackning  

Länets åkerarealer har ett mycket skiftande skick. Medan en kategori åkermark drivs mycket 
intensivt – hamnar stora arealer efter i sin grundläggande skötsel. Åtgärder som minskar 
markpackning, förbättrar bördighet och markstruktur är viktiga. Generellt är det nu åtskilliga 
decennier sedan täckdikning gjordes i större omfattning i länet och behovet av underhåll eller 
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täckdikning bedöms som omfattande. För att denna process ska komma igång är 
utbildningsinsatser nödvändiga. Insatserna kommer att ske inom ramen för Greppa Näringen. 

Effektiviserad energianvändning inom jordbruket och vid livsmedelsförädling (5c) 
(Budgetområde 1.1,1.2, 2.1) 

 - Energieffektivisering  

Länets lantbruk bedöms ha en god energieffektiviseringspotential och samhället behöver 
stimulera till energieffektivisering om målet att elanvändningen i länet ska minska med 20% från 
1990 till 2020 ska uppnås. När det gäller energieffektivisering inom lantbruket kommer 
kompetensutveckling, information och rådgivningen vara avgörande för möjligheterna att komma 
vidare mot målet. Utvecklingen kan bl.a. beröra energibalanser för energieffektivisering på 
gårdsnivå.  

Minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak (5d)  
(Budgetområde 1.1, 1,2, 2.1) 

- Minskad klimatpåverkan  

Kronobergs Län har ett miljömål om att 70 % av den energi som konsumeras ska komma från 
förnybara energikällor/biobränslen och år 2030 bli helt fossilbränslefritt. 2050 bör det i länet 
produceras mer energi än som konsumeras.  

Fortsatta investeringar krävs för att bidra till uppfyllandet av ett regionalt mål om avgång av 
maximalt 1400 ton ammoniak per år från länet. Här krävs kompetensutveckling, information och 
rådgivning över tid för att motivera och utbilda lantbrukarna om de åtgärder som är möjliga. På 
samma vis krävs uthållighet i att förmedla kunskap kring minimeringen av växtnäringsförluster till 
regionens vattendrag. Underhållet av åkermarkernas täckdikningssystem är eftersatt på många 
håll. Olika utbildningsinsatser är nödvändiga för att sprida kunskap.  Insatser som kan 
genomföras i detta fokusområde är till stor del samma som inom 4b, 4c och 5cd.  

5.1.2.3. EKOLOGISK PRODUKTION (FOKUSOMRÅDE 4C) 
4c (Budgetområde 1.1, 1.2, 2.1) 

- Ekologisk produktion  

Aktiviteterna inriktas på att ge god kunskap om villkoren i miljöersättningarna för ekologisk 
produktion. Då efterfrågan på ekologiska produkter har ökat bör olika aktiviteter inriktas på att 
också öka intresset och kunskaperna för att öka den ekologiska produktionen i länet. Målet är att 
den ekologiska produktionen i länet kan anpassa sig till efterfrågan. Något som också återspeglas i 
länets miljömål, där framtiden för ekologisk produktion är tydligt kopplat till möjligheterna i 
landsbygdsprogrammet 2014-2020. Målet är naturligtvis att fler lokalt ekologiska produkter 
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produceras och kommer ut på marknaden men också en god konkurrenskraft hos de företag som 
är ekologiska. Verksamheten riktar sig till primärproducenter inom jordbruks- och 
trädgårdssektorn.  

- Markbördighet och markpackning  

Länets åkerarealer har ett mycket skiftande skick. Medan en kategori åkermark drivs mycket 
intensivt – hamnar stora arealer efter i sin grundläggande skötsel. Åtgärder som minskar 
markpackning, förbättrar bördighet och markstruktur är viktiga. Generellt är det nu åtskilliga 
decennier sedan täckdikning gjordes i större omfattning i länet och behovet av underhåll eller 
täckdikning bedöms som omfattande. För att denna process ska komma igång är 
utbildningsinsatser nödvändiga. Detta gäller ju hela jordbrukssektorn och är lika viktigt på de 
gårdar som brukas ekologiskt. Insatserna kommer att ske inom ramen för Ekologisk produktion. 

5.1.3.   UPPHANDLING, UTLYSNING OCH LÄNSSTYRELSENS EGET ARBETE MED 
KOMPETENSUTVECKLING OCH RÅDGIVNING  
Upphandlingar under 2022 -  för ytterligare information om upphandlingar och utlysningar se 
Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

5.1.3.1. ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP (FOKUSOMRÅDE 4A) 

Upphandlingar under 2021 
Kompetensutveckling (1.1)                 

– Upphandla från externa aktörer: 

• Grupprådgivning 

• Experthjälp inklusive föreläsare som genomförs i länsstyrelsens regi 

• Kurser, fältvandringar 

För att exempelvis ha möjlighet att ge kunskap: 

• till jordbrukare men också fler markägare och blivande lokala entreprenörer om natur- 
och kulturvärden och dess skötsel.  

• om kulturarv och odlad mångfald, med koppling till stödet hus med historia. 
• för att vägleda lantbrukarna så de har god kunskap om villkoren i miljöersättningarna och 

investeringar inom miljö. Härigenom underlättas ansökningsförfarandet samtidigt som 
antalet fel och återkrav minskar.  

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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• råd om slåtterängsskötsel kommer även att rikta in sig på modern teknik med mål att 
uppmuntra till generationsväxling och entreprenörskap.  

• om våtmarker,  
• om restaurering av betesmarker/slåtterängar,  
• kring rovdjursavvisande stängsel  

Demonstrationer och information (1.2) 

– Upphandla från externa aktörer: 

• Informationstjänster 

För att exempelvis ha möjlighet att genom informationsmöten och nyhetsbrev ge kunskap: 

• till jordbrukare men också fler markägare och blivande lokala entreprenörer om natur- 
och kulturvärden och dess skötsel.  

• om kulturarv och odlad mångfald, t.ex. med koppling till stödet hus med historia. 
• för att vägleda lantbrukarna så de har god kunskap om villkoren i miljöersättningarna och 

investeringar inom miljö. Härigenom underlättas ansökningsförfarandet samtidigt som 
antalet fel och återkrav minskar.  

• Råd om slåtterängsskötsel kommer även att rikta in sig på modern teknik med mål att 
uppmuntra till generationsväxling och entreprenörskap.  

• om våtmarker,  
• om restaurering av betesmarker/slåtterängar,  
• kring rovdjursavvisande stängsel  

Rådgivning (2.1) 
–  Någon ny upphandling av rådgivning i betesmarker och ängar görs inte under 2022. Enskild 
rådgivning upphandlas endast för  

• Rovdjursavvisande stängsel 

• Våtmarksanläggning (eventuellt) 

Vid behov används i stället intern kompetens för att exempelvis ha möjlighet att ge kunskap: 

• till jordbrukare men också fler markägare och blivande lokala entreprenörer om natur- 
och kulturvärden och dess skötsel.  

• om kulturarv och odlad mångfald, t.ex. med koppling till stödet hus med historia. 
• för att vägleda lantbrukarna så de har god kunskap om villkoren i miljöersättningarna och 

investeringar inom miljö. Härigenom underlättas ansökningsförfarandet samtidigt som 
antalet fel och återkrav minskar.  
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• Råd om slåtterängsskötsel kommer även att rikta in sig på modern teknik med mål att 
uppmuntra till generationsväxling och entreprenörskap.  

• om restaurering av betesmarker/slåtterängar,  

Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder (medel slut i 
detta särskilda projekt) 
(fokusområde 4a) 

• Demonstrationer och information (1.2) 

Vi planerar att inte göra några större upphandlingar under 2022 men kan behöva upphandla 
bilar, lokaler, föreläsare m.m. kopplat till aktiviteter i egen regi. 

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  
(fokusområde 4a) 

Demonstrationer och information (1.2) 

Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2022. 

Länsstyrelsens eget arbete under 2022 
Kompetensutveckling (1.1) 

- Avses att genomföras i Länsstyrelsens egen regi: 

• Tillhandahållandet av kompetensutvecklingstjänster (projektledning, upphandling, 
rekvisitioner, projektutveckling, utvärdering m.m.) 

• Aktiviteter där länsstyrelsen har speciell kompetens, koppling till ersättningssystemen, 
samverkan mellan aktörer och speciella faktakunskaper  för att bl.a. underlätta 
ansökningsförfarandet, öka ansökningsgraden, samtidigt som antalet fel och återkrav 
minskar inom miljöersättningarna och investeringar inom miljö. 

• Aktiviteter av brådskande karaktär 
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Demonstrationer och information (1.2) 

- Avses att genomföras i Länsstyrelsens egen regi: 

• Tillhandahållandet av informationstjänster (projektledning, upphandling, rekvisitioner, 
projektutveckling, utvärdering, nyhetsbrev m.m.) 

• Aktiviteter där länsstyrelsen har speciell kompetens, koppling till ersättningssystemen, 
samverkan mellan aktörer och speciella faktakunskaper  för att genom informationsmöten 
och nyhetsbrev bl.a. underlätta ansökningsförfarandet öka ansökningsgraden,  samtidigt 
som antalet fel och återkrav minskar inom miljöersättningarna och investeringar inom 
miljö. 

• Aktiviteter av brådskande karaktär 

Rådgivning (2.1)  
- Avses att genomföras i Länsstyrelsens egen regi: 

• Tillhandahållandet av rådgivningstjänster (projektledning, upphandling, rekvisitioner, 
projektutveckling, utvärdering). 

• Aktiviteter där länsstyrelsen har speciell kompetens, koppling till ersättningssystemen, 
samverkan mellan aktörer och speciella faktakunskaper  för att bl.a. underlätta 
ansökningsförfarandet öka ansökningsgraden,  samtidigt som antalet fel och återkrav 
minskar inom miljöersättningarna och investeringar inom miljö..  

• Aktiviteter av brådskande karaktär 

Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder  
(fokusområde 4a) 

• Demonstrationer och information (1.2) 

Under 2022 planerar vi att fortsätta arbetet riktat mot målgrupperna, prioriterade områden och 
förutsättningar beträffande djurhållande lantbrukare, lämpliga maskiner etc. Vi kommer inte att 
göra några större upphandlingar eller utlysningar under 2022 men kan behöva upphandla bilar, 
lokaler, föreläsare m.m. kopplat till aktiviteter i egen regi. 

5.1.3.2.  GREPPA NÄRINGEN (FOKUSOMRÅDENA 4BC OCH 5CD) 

Upphandlingar under 2022 
Kompetensutveckling (1.1)                 
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Ramavtalsupphandling är gjord 2018 för åren 2019-2020, med möjlighet till förlängning 1+1 år. 
Förlängning är begärd under 2021 och även 2022.  En ny upphandling planeras under 2022. 

Genomförandet av Greppa näringen  
– Upphandla från externa aktörer: 

• Grupprådgivning. 

• Kurser, fältvandringar för att fånga upp efterfrågan som annars kan vara svår att förutse.  

För att exempelvis ha möjlighet att ge kunskap: 

• om förbättrad växtnäringsanvändning för att minska övergödning, bidra till en giftfri 
miljö och begränsa jordbrukets klimatpåverkan.  

• om teknik för hantering och spridning av stallgödsel,  
• om hantering av växtskyddsmedel, 
• om dränering och markpackning 
• om anläggning och skötsel av våtmarker.  
• om kunskaper i hantering av växtskyddsmedel och särskilt spridning inom känsliga och 

utsatta områden t.ex. vattenskyddsområden, strandnära zoner. 
• om täckdikning och underhåll av täckdikning.  
• om energibalanser för energieffektivisering på gårdsnivå.  

Demonstrationer och information (1.2) 

Ramavtalsupphandling är gjord  för åren 2019-2020, med möjlighet till förlängning 1+1 år. 
Förlängning är begärd under 2021 och även 2022.  En ny upphandling planeras under 2022. 

– Upphandla från externa aktörer: 

• Informationstjänster 

För att genom exempelvis informationsmöten och nyhetsbrev ha möjlighet att ge kunskap: 

• om förbättrad växtnäringsanvändning för att minska övergödning ,bidra till en giftfri 
miljö och begränsa jordbrukets klimatpåverkan.  

• om teknik för hantering och spridning av stallgödsel,  
• om hantering av växtskyddsmedel, 
• om dränering och markpackning 
• om anläggning och skötsel av våtmarker.  
• om kunskaper i hantering av växtskyddsmedel och särskilt spridning inom känsliga och 

utsatta områden t.ex. vattenskyddsområden, strandnära zoner. 
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• om täckdikning och underhåll av täckdikning.  
• om energibalanser för energieffektivisering på gårdsnivå.  

Rådgivning (2.1) 

Ramavtalsupphandling är gjord  för åren 2019-2020 med möjlighet till förlängning 1+1 år. 
Förlängning är begärd under 2021 och även 2022.  En ny upphandling planeras under 
2022.Genomförandet av Greppa näringen  
– Upphandla från externa aktörer: 

• Enskild rådgivning  

För att exempelvis ha möjlighet att ge kunskap (inom greppas moduler): 

• om förbättrad växtnäringsanvändning för att minska övergödning ,bidra till en giftfri 
miljö och begränsa jordbrukets klimatpåverkan.  

• om teknik för hantering och spridning av stallgödsel,  
• om hantering av växtskyddsmedel, 
• om dränering och markpackning 
• om anläggning och skötsel av våtmarker.  
• om kunskaper i hantering av växtskyddsmedel och särskilt spridning inom känsliga och 

utsatta områden t.ex. vattenskyddsområden, strandnära zoner. 
• om täckdikning och underhåll av täckdikning.  
• om energibalanser för energieffektivisering på gårdsnivå.  
• Startrådgivning 1Ah mfl till större hästföretag 

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. 
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Länsstyrelsens eget arbete under 2022 
Kompetensutveckling (1.1) 

- Avses att genomföras i Länsstyrelsens egen regi: 

• Tillhandahållandet av kompetensutvecklingstjänster (projektledning, upphandling, 
rekvisitioner, projektutveckling, utvärdering m.m.) 

• I vissa fall kan genomförande/deltagande i gruppaktiviteter också bli aktuell när 
Länsstyrelsen har särskild kompetens inom aktuellt område. För att bl.a. underlätta 
ansökningsförfarandet, öka anslutningsgraden i stöden och minska fel vid kontroller och 
tillsyn.  

Demonstrationer och information (1.2) 

- Avses att genomföras i Länsstyrelsens egen regi: 

• Tillhandahållandet av informationstjänster (projektledning, upphandling, rekvisitioner, 
projektutveckling, utvärdering, informationsbrev m.m.) 

• I vissa fall kan genomförande/deltagande i gruppaktiviteter också bli aktuell när 
Länsstyrelsen har särskild kompetens inom aktuellt område. för att bl.a. genom 
informationsmöten och nyhetsbrev underlätta ansökningsförfarandet, öka 
anslutningsgraden i stöden och minska fel vid kontroller och tillsyn.  

Rådgivning (2.1)  

- Avses att genomföras i Länsstyrelsens egen regi: 

• Tillhandahållandet av rådgivningstjänster (projektledning, upphandling, rekvisitioner, 
projektutveckling, utvärdering m.m.) 

• Enskild rådgivning inom de moduler där extern anbudsomfattning inte motsvarar 
efterfrågan/behov, och där Länsstyrelsen har aktuell kompetens. 
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5.1.3.3. EKOLOGISK PRODUKTION (FOKUSOMRÅDE 4C) 

Upphandlingar under 2021 
Kompetensutveckling (1.1)       

    

– Upphandla från externa aktörer: 

• Grupprådgivning 

• Experthjälp inklusive föreläsare som genomförs i länsstyrelsens regi 

• Kurser, fältvandringar 

För att exempelvis ha möjlighet att ge kunskap: 

• om villkoren i miljöersättningarna för ekologisk produktion.  
• om koppla det ökade intresset för att öka den ekologiska produktionen och kunskaperna i 

länet så att den ekologiska produktionen i länet kan anpassa sig till efterfrågan.  
•  om hur fler lokalt ekologiska produkter produceras och kommer ut på marknaden  
• om hur man skapar en god konkurrenskraft hos de företag som är ekologiska.  
• om åtgärder som minskar markpackning, förbättrar bördighet och markstruktur för 

lantbruk med ekologisk produktion.  
• om  täckdikning och behovet av underhåll av täckdikning för lantbruk med ekologisk 

produktion. 

Demonstrationer och information (1.2) 

– Upphandla från externa aktörer: 

• Informationstjänster 

För att exempelvis genom informationsmöten och nyhetsbrev ha möjlighet att ge kunskap: 

• om villkoren i miljöersättningarna för ekologisk produktion.  
• om den ekologiska produktionen i länet så att den kan anpassa sig till efterfrågan.  
•  om hur fler lokalt ekologiska produkter produceras och kommer ut på marknaden  
• om hur man skapar en god konkurrenskraft hos de företag som är ekologiska.  
• om åtgärder som minskar markpackning, förbättrar bördighet och markstruktur för 

lantbruk med ekologisk produktion.  
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• om  täckdikning och behovet av underhåll av täckdikning för lantbruk med ekologisk 
produktion. 

Rådgivning (2.1) 

Under 2020 gjordes en ramavtalsupphandling som gäller 2020 och 2021.  Denna kommer att 
förlängas under 2022.        

– Upphandla från externa aktörer: 

Enskild rådgivning   

För att exempelvis ha möjlighet att ge kunskap: 

• om villkoren i miljöersättningarna för ekologisk produktion.  
• om koppla det ökade intresset för att öka den ekologiska produktionen och kunskaperna i 

länet så att den ekologiska produktionen i länet kan anpassa sig till efterfrågan.  
•  om hur fler lokalt ekologiska produkter produceras och kommer ut på marknaden  
• om hur man skapar en god konkurrenskraft hos de företag som är ekologiska.  

• om åtgärder som minskar markpackning, förbättrar bördighet och markstruktur för 
lantbruk med ekologisk produktion.  

• om  täckdikning och behovet av underhåll av täckdikning för lantbruk med ekologisk 
produktion. 

 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 
Kompetensutveckling (1.1) 

- Avses att genomföras i Länsstyrelsens egen regi: 

• Tillhandahållandet av kompetensutvecklingstjänster (projektledning, upphandling, 
rekvisitioner, projektutveckling, utvärdering m.m.) 
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• Aktiviteter där länsstyrelsen har speciell kompetens, koppling till ersättningssystemen, 
samverkan mellan aktörer och speciella faktakunskaper  för att bl.a. underlätta 
ansökningsförfarandet samtidigt som antalet fel och återkrav minskar inom stöd till 
ekologisk produktion. 

• Aktiviteter där ingen extern aktör lämnar anbud  

• Aktiviteter av brådskande karaktär 

Demonstrationer och information (1.2) 

- Avses att genomföras i Länsstyrelsens egen regi: 

• Tillhandahållandet av informationstjänster (projektledning, upphandling, rekvisitioner, 
projektutveckling, utvärdering, nyhetsbrev m.m.) 

• Aktiviteter där länsstyrelsen har speciell kompetens, koppling till ersättningssystemen, 
samverkan mellan aktörer och speciella faktakunskaper.  för att bl.a. genom 
informationsmöten och nyhetsbrev underlätta ansökningsförfarandet samtidigt som 
antalet fel och återkrav minskar inom stöd till ekologisk produktion. 

• Aktiviteter där ingen extern aktör lämnar anbud  

• Aktiviteter av brådskande karaktär 

Rådgivning (2.1)  

- Avses att genomföras i Länsstyrelsens egen regi: 

• Tillhandahållandet av rådgivningstjänster (projektledning, upphandling, rekvisitioner, 
projektutveckling, utvärdering m.m.) 

• Aktiviteter där länsstyrelsen har speciell kompetens, koppling till ersättningssystemen, 
samverkan mellan aktörer och speciella faktakunskaper  för att bl.a. underlätta 
ansökningsförfarandet samtidigt som antalet fel och återkrav minskar inom stöd till 
ekologisk produktion. 

• Aktiviteter där ingen extern aktör lämnar anbud  

• Aktiviteter av brådskande karaktär 
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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. 
Mer information om bedömningsgrunder för urvalskriterierna finns i kapitel 14.3. 

Nationella urvalskriterier  

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 
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 
 

10 

2. Genomföraren har 
kunskap, 
kompetens och 
genomförande-
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 kanal till en större målgrupp  
4 poäng: Kunskapen sprids till en stor del av 
målgruppen via flera kanaler 
+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är 
innovativ 
 

25 
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4. Det finns ett 
identifierat behov 
av projektet. 

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

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. 

Bedömningsgrunder 

1. Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder 
(innovation) 
1 poäng: Kunskapen är inte ny i sig men har fått allt för liten spridning och tillämpning.  

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

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

+2 poäng: Kunskapen förväntas få stor tillämpning och spridning 

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

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

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

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

3. Projektets metod bidrar till kunskapsspridning 
1 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen 

2 poäng: Kunskapen når en större del av målgruppen 

3 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen men är av stor betydelse 
för den gruppen, gruppen utgör en del i ett större projekt eller är en kanal till en större 
målgrupp  

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

+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ 

Bedömning görs utifrån hur stor målgrupp som nås av kunskapen och vilka (hur många olika) 
kanaler som använts. Kunskapsspridning som sker på ett nytt innovativt sätt prioriteras.  
Exempel kan vara ogräsnyckel som en app i telefonen. Kvaliteteten på eller behovet och värdet 
av kunskapen som sprids ska inte vägas in här. Det är sättet och metoden som kunskapen sprids 
på som ska bedömas, vilket är skilt från kriteriet om behovet av projektet, som ska värdera 
behovet och värdet av kunskapen.  

Eftersom den poäng som tilldelas projektet är beroende av hur stor del av målgruppen som nås 
är det viktigt att definiera vad som avses med begreppet målgrupp. Målgruppsbegreppet 
återkommer dessutom i kriterium 4 där värdet för målgruppen bidrar till poängsättningen. 

En målgrupp kan anses vara den totala grupp företagare eller personer som är berörda av eller 
kan förväntas kunna dra nytta av den kunskap som förmedlas i projektet. För nationella projekt 
gäller hela landet som område och för regionala aktuell region. I vissa projekt kan det sannolikt 
vara av värde att målgruppen definieras men det bör inte i detta sammanhang vara möjligt att 
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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. 
Behovsanalysen är tillfredställande. 

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

+1 poäng. Stor ekonomisk nytta för målgruppen eller näringen 

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

Poäng baseras på hänsyn till behovet av det som projektet förväntas leverera samt hur behovet är 
analyserat, beskrivet och motiverat i ansökan.  

Ordet akut relaterar till att det i praktiken ofta har varit angelägenhetsgraden som varit avgörande 
för vilka projekt som prioriterats. Om projekt förväntas bidra till att skapa ett stort värde för 
målgrupp, näring, miljö, klimat eller djurvälfärd ges poäng. 

5. Projektet har tydliga mål 
1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte specificerat så att det går att 
följa upp 

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

+ 2 poäng: Effektmål finns beskrivna 

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

Utanför jordbruks- och skogsbrukssektorn begränsas stödbeloppet enligt kommissionens 
förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse2. Inom kompetensutveckling och 
rådgivning gäller inte begränsningen per stödmottagare, utan för den som deltar i 
kompetensutveckling eller rådgivning. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får 
överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två 
föregående beskattningsåren. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som man 
fått under den tiden räknas med. 

Schabloner och indirekta kostnader  

• mat i form av lunch och middag, ersätts med 90 kronor exklusive moms per måltid  
• årsarbetstid enligt kommissionen på 1 720 timmar 
• milersättning för resor, 30 kronor per mil  
• traktamente enligt Skatteverkets riktlinje 
• eget arbete, 220 kronor per redovisad timme. 

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver verksamhet som 
enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag 
är stödmottagare är också arbete som utförs av andra delägare eget arbete. Arbete som utförs av 
stödmottagare som är privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag och 
kommanditbolag betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget 
arbete” som utförs av personer som är 16 år eller äldre är stödberättigande. 

Schabloner används inom utlysning och även för uppdrag inom egen regi.  

Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna för de senaste 
tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter tas upp som övriga utgifter, 
men då måste utgifterna fördelas till projektet i förhållande till annan verksamhet.  

 
2 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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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 5c 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.   

5.2 STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING OCH RÅDGIVNING FÖR ATT 
SKAPA NYA JOBB  
(DELÅTGÄRDERNA1.1, 1.2, 2.1 INOM FOKUSOMRÅDE 6A) 

5.2.1.   ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta stöd riktar sig till 
kompetensutveckling och rådgivning för att skapa nya jobb (delåtgärderna 1.1, 1.2, 2.1 

inom fokusområden 6a) och syftar till att 

• utveckla småföretag och på så sätt få fler arbetstillfällen på landsbygden genom 
informationsinsatser och kurser inom andra näringar än jordbruk, men också genom att 
utveckla och ta tillvara kulturarv och traditionell kunskap 

• utveckla småföretag och på så sätt få fler arbetstillfällen på landsbygden genom 
rådgivning och företagsledningstjänster inom andra näringar än jordbruk. 
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5.2.2.   REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND 
Skapa nya jobb och diversifiera verksamhet (6a) (Budgetområde 1.1, 1.2, 2.1) 

- Företagsutveckling och företagsledning 

Kronobergs läns arbetsmarknad förändras över tid. Industrin har krympt och effektiviserats 
medan servicenäringar växer. I Kronobergs län främjas särskilt insatser som gynnar företag inom 
service, upplevelser och besöksnäringen, mat, samt tillverkningsindustrin på landsbygden, insatser 
som ger ökad medvetenhet kring de horisontella målen, innovationer samt ökad medvetenhet om 
hållbarhetsaspekterna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Länsstyrelsens insatser ska dels 
bidra till utveckling av de enskilda företagen men också till att utveckla samverkansformer mellan 
företagen. Ny kunskap, teknik och innovationer har en central betydelse för att utveckla 
näringslivet precis som marknadskunskap, ledarskapsutveckling, LEAN och kunskap kring 
ägarskifte. Därför är det viktigt att kompetensutveckling, information och rådgivning också ger 
inspiration och visioner. 

5.2.3.   UPPHANDLING, UTLYSNING OCH  EGET ARBETE  
MED KOMPETENSUTVECKLING OCH RÅDGIVNING  
Länsstyrelsen kommer att söka projekt med syftet att i första hand upphandla 
kompetensutveckling och rådgivning inom området. Genomförande i egen regi kan komma 
ifråga som komplement om upphandling inte är möjlig. Även när Länsstyrelsen upphandlat 
verksamhet finns det erfarenhetsmässigt ibland ett behov av deltagande av Länsstyrelsens egen 
personal i genomförandet. I Kronobergs län finns en lång tradition av den typen av samverkan 
där merparten av en kompetensutveckling upphandlas – ofta den efterfrågade kompetensen – 
medan Länsstyrelsens personal hjälper till med kringarrangemang. Även arbetet med 
Länsstyrelsens eget nyhetsbrev ”Landsbygd i Kronoberg” kommer att bedrivas i egen regi liksom 
vissa andra informationsinsatser som har stark koppling till landsbygds- och jordbrukarstöden. 
Utifrån detta planeras vissa delar därför att göras i egen regi när det bedöms som mer effektivt.    

Både upphandlad och i egen regi genomförd kompetensutveckling och rådgivning ska följa 
programmets villkor och det ska säkerställas att de nationella urvalskriterierna är uppfyllda. Under 
2022 har Länsstyrelsen inte för avsikt att göra några utlysningar inom åtgärd 1, vilket inte 
utesluter att det kan bli aktuellt senare under programperioden.  Anledningen till att inte utlysa 
under 2022 är  bristande resurser och att Länsstyrelsen fokuserar på arbetsformer som är kända 
sedan tidigare. För aktuell information se www.lansstyrelsen.se/kronoberg  
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5.2.3.1. Upphandlingar under 2022 
Kompetensutveckling (1.1)                 

– Upphandla från externa aktörer: 

• Grupprådgivning (kurser, workshops, coachning) 

• Experthjälp inklusive föreläsare som medverkar vid aktiviteter som genomförs i 
länsstyrelsens regi. 

Demonstrationer och information (1.2) 

– Upphandla från externa aktörer: 

• Informationstjänster 

Rådgivning (2.1) 

Insatsen är stängd. 

5.2.3.2. 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. 

5.2.3.3. EGET ARBETE UNDER 2022 
Kompetensutveckling (1.1) 
- Avses att genomföras i Länsstyrelsens egen regi: 

• Tillhandahållandet av kompetensutvecklingstjänster (projektledning, upphandling, 
rekvisitioner, projektutveckling, utvärdering m.m.) 

• Aktiviteter där länsstyrelsen har speciell kompetens, koppling till ersättningssystemen, 
samverkan mellan aktörer och speciella faktakunskaper  

• Aktiviteter där ingen extern aktör lämnar anbud  

• Aktiviteter av brådskande karaktär 

Demonstrationer och information (1.2) 



 
 
 
 
 
 
 
 

47 
 

- Avses att genomföras i Länsstyrelsens egen regi: 

• Tillhandahållandet av informationstjänster (projektledning, upphandling, rekvisitioner, 
projektutveckling, utvärdering, nyhetsbrev m.m.) 

• Aktiviteter där länsstyrelsen har speciell kompetens, koppling till ersättningssystemen, 
samverkan mellan aktörer och speciella faktakunskaper  

• Aktiviteter där ingen extern aktör lämnar anbud  

• Aktiviteter av brådskande karaktär 

Rådgivning (2.1)  
Insatsen är stängd. 
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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. 
Mer information om bedömningsgrunder för urvalskriterierna finns i kapitel 14.4. 

Nationella urvalskriterier 

Nationella 
urvalskriterier 

Poängsättning Viktning 

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 
 

10 

Genomföraren har 
kunskap, kompetens 
och genomförande-
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 

Projektets metod bidrar 
till kunskapsspridning. 

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

25 
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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 

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. 

Bedömningsgrunder 

1. Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder 
(innovation) 
1 poäng: Kunskapen är inte ny i sig men har fått allt för liten spridning och tillämpning.  

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

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

+2 poäng: Kunskapen förväntas få stor tillämpning och spridning 

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

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

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

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

3. Projektets metod bidrar till kunskapsspridning 
1 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen 

2 poäng: Kunskapen når en större del av målgruppen 

3 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen men är av stor betydelse 
för den gruppen, gruppen utgör en del i ett större projekt eller är en kanal till en större 
målgrupp  

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

+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ 

Bedömning görs utifrån hur stor målgrupp som nås av kunskapen och vilka (hur många olika) 
kanaler som använts. Kunskapsspridning som sker på ett nytt innovativt sätt prioriteras.  
Exempel kan vara ogräsnyckel som en app i telefonen. Kvaliteteten på eller behovet och värdet 
av kunskapen som sprids ska inte vägas in här. Det är sättet och metoden som kunskapen sprids 
på som ska bedömas, vilket är skilt från kriteriet om behovet av projektet, som ska värdera 
behovet och värdet av kunskapen.  

Eftersom den poäng som tilldelas projektet är beroende av hur stor del av målgruppen som nås 
är det viktigt att definiera vad som avses med begreppet målgrupp. Målgruppsbegreppet 
återkommer dessutom i kriterium 4 där värdet för målgruppen bidrar till poängsättningen. 

En målgrupp kan anses vara den totala grupp företagare eller personer som är berörda av eller 
kan förväntas kunna dra nytta av den kunskap som förmedlas i projektet. För nationella projekt 
gäller hela landet som område och för regionala aktuell region. I vissa projekt kan det sannolikt 
vara av värde att målgruppen definieras men det bör inte i detta sammanhang vara möjligt att 
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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. 
Behovsanalysen är tillfredställande. 

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

+1 poäng. Stor ekonomisk nytta för målgruppen eller näringen 

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

Poäng baseras på hänsyn till behovet av det som projektet förväntas leverera samt hur behovet är 
analyserat, beskrivet och motiverat i ansökan.  

Ordet akut relaterar till att det i praktiken ofta har varit angelägenhetsgraden som varit avgörande 
för vilka projekt som prioriterats. Om projekt förväntas bidra till att skapa ett stort värde för 
målgrupp, näring, miljö, klimat eller djurvälfärd ges poäng. 

5. Projektet har tydliga mål 
1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte specificerat så att det går att 
följa upp 

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

+ 2 poäng: Effektmål finns beskrivna 

De mål som finns formulerade för projektet måste vara i linje med och anpassade efter projektets 
syfte, innehåll och genomförande. Målen ska vara verifierbara. Målen kan t.ex. utgöras av antal 
kurstillfällen, antal deltagare, nöjdhetsgrad i en utvärdering eller liknande kopplade till det mer 
direkta genomförandet av projektet. Om effektmål finns beskrivna och de har en konkret 
koppling till projektets innehåll och dessutom är möjliga att bedöma ges poäng. Effektmål är vad 
ett projekt kan förväntas leda till för resultat på lång sikt. Det kan till exempel handla om 
förändrat beteende, tillämpning av ny teknik eller nytt arbetssätt eller effekter på miljö, 
lönsamhet, produktivitet eller djurvälfärd.  
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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 
förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse3. Inom kompetensutveckling och 
rådgivning gäller inte begränsningen per stödmottagare, utan för den som deltar i 
kompetensutveckling eller rådgivning. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får 
överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två 
föregående beskattningsåren. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som man 
fått under den tiden räknas med. 

Schabloner och indirekta kostnader  

• mat i form av lunch och middag, ersätts med 90 kronor exklusive moms per måltid  
• årsarbetstid enligt kommissionen på 1 720 timmar 
• milersättning för resor, 30 kronor per mil  
• traktamente enligt Skatteverkets riktlinje 
• eget arbete, 220 kronor per redovisad timme. 

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver verksamhet som 
enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag 
är stödmottagare är också arbete som utförs av andra delägare eget arbete. Arbete som utförs av 
stödmottagare som är privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag och 
kommanditbolag betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget 
arbete” som utförs av personer som är 16 år eller äldre är stödberättigande. 

Schabloner används inom utlysning och även för uppdrag inom egen regi.  

Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna för de senaste 
tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter tas upp som övriga utgifter, 
men då måste utgifterna fördelas till projektet i förhållande till annan verksamhet. 

 
3  Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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5.2.5.1AVGIFTER 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.  
 
Rådgivning (delåtgärd 2.1, fokusområde 6a) 

Inget villkor att ta ut deltagaravgift. 

5.3 STÖD TILL RÅDGIVNING FÖR KOMMERSIELL SERVICE 
(DELÅTGÄRD 2.1, INOM FOKUSOMRÅDE 6B) 

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, energikartläggning och 
energirådgivning hos företagare 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  
Kommersiell och viss offentlig service (6b) 
En god servicenivå är en viktig förutsättning för boende, företagande och besökare på 
landsbygden. Lönsamheten i företagen är inte sällan låg och det finns risk att utglesningen av 
service fortsätter. För att möta detta och för att vidmakthålla en rimlig servicestruktur krävs 
kompetenta företagare som förmår att driva verksamheten kostnadseffektivt samtidigt som man 
har förmåga att förnya och utveckla sitt företag för att kunna attrahera kunder dels lokalt men 
också från ett större omland för att öka underlaget. Analys av ekonomi och verksamhet är viktig 
för att skapa utveckling. Det handlar om att begränsa fasta kostnader genom exempelvis effektivt 
utnyttjande av lokaler och öka användningen av moderna energibesparande inventarier och 
utrustning. Det handlar också om att analysera olika kundgrupper för att hitta ett sortiment som 
är attraktivt och kanske hitta en nisch som gör att kunder från ett större område finner anledning 
att besöka företaget. Kompetens att planera sin butik och presentera sortimentet på attraktivt sätt 
är viktiga delar. 
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5.3.3 UPPHANDLING, UTLYSNING OCH LÄNENS EGET ARBETE MED 
KOMPETENSUTVECKLING OCH RÅDGIVNING  
Länsstyrelsen kommer att söka projekt med syftet att i första hand upphandla 
kompetensutveckling och rådgivning inom området. Genomförande i egen regi kan komma 
ifråga som komplement om upphandling inte är möjlig. Även när Länsstyrelsen upphandlat 
verksamhet finns det erfarenhetsmässigt ibland ett behov av deltagande av Länsstyrelsens egen 
personal i genomförandet. I Kronobergs län finns en lång tradition av den typen av samverkan 
där merparten av en kompetensutveckling upphandlas – ofta den efterfrågade kompetensen – 
medan Länsstyrelsens personal hjälper till med kringarrangemang. Även arbetet med 
Länsstyrelsens eget nyhetsbrev ”Landsbygd i Kronoberg” kommer att bedrivas i egen regi liksom 
vissa andra informationsinsatser som har stark koppling till landsbygds- och jordbrukarstöden. 
Utifrån detta planeras vissa delar därför att göras i egen regi när det bedöms som mer effektivt.    

Både upphandlad och i egen regi genomförd rådgivning ska följa programmets villkor och det ska 
säkerställas att de nationella urvalskriterierna är uppfyllda. Under 2020 har Länsstyrelsen inte för 
avsikt att göra några utlysningar inom åtgärd 1, vilket inte utesluter att det kan bli aktuellt senare 
under programperioden.  För aktuell information se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

5.3.3.1. Upphandlingar under 2022 
Rådgivning (2.1) 
Insatsområdet är stängt. 

5.3.3.2. Länsstyrelsens eget arbete under 2022 
Insatsområdet är stängt.   
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5.3.4 URVALSKRITERIER 
(Delåtgärder 2.1, fokusområde 6b) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 
Mer information om bedömningsgrunder för urvalskriterierna finns i kapitel 14.5. 

Nationella urvalskriterier 

Nationella 
urvalskriterier 

Poängsättning Viktning 

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 
 

10 

Genomföraren har 
kunskap, kompetens 
och genomförande-
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 

Projektets metod bidrar 
till kunskapsspridning. 

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

25 
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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 

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. 

Bedömningsgrunder 

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

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

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

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

+2 poäng: Kunskapen förväntas få stor tillämpning och spridning 

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

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

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

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

3. Projektets metod bidrar till kunskapsspridning 
1 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen 

2 poäng: Kunskapen når en större del av målgruppen 

3 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen men är av stor 
betydelse för den gruppen, gruppen utgör en del i ett större projekt eller är en kanal 
till en större målgrupp  

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

+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ 

Bedömning görs utifrån hur stor målgrupp som nås av kunskapen och vilka (hur många olika) 
kanaler som använts. Kunskapsspridning som sker på ett nytt innovativt sätt prioriteras.  
Exempel kan vara ogräsnyckel som en app i telefonen. Kvaliteteten på eller behovet och värdet 
av kunskapen som sprids ska inte vägas in här. Det är sättet och metoden som kunskapen sprids 
på som ska bedömas, vilket är skilt från kriteriet om behovet av projektet, som ska värdera 
behovet och värdet av kunskapen.  

Eftersom den poäng som tilldelas projektet är beroende av hur stor del av målgruppen som nås 
är det viktigt att definiera vad som avses med begreppet målgrupp. Målgruppsbegreppet 
återkommer dessutom i kriterium 4 där värdet för målgruppen bidrar till poängsättningen. 

En målgrupp kan anses vara den totala grupp företagare eller personer som är berörda av eller 
kan förväntas kunna dra nytta av den kunskap som förmedlas i projektet. För nationella projekt 
gäller hela landet som område och för regionala aktuell region. I vissa projekt kan det sannolikt 
vara av värde att målgruppen definieras men det bör inte i detta sammanhang vara möjligt att 
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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. 
Behovsanalysen är tillfredställande. 

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

+1 poäng. Stor ekonomisk nytta för målgruppen eller näringen 

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

Poäng baseras på hänsyn till behovet av det som projektet förväntas leverera samt hur behovet är 
analyserat, beskrivet och motiverat i ansökan.  

Ordet akut relaterar till att det i praktiken ofta har varit angelägenhetsgraden som varit avgörande 
för vilka projekt som prioriterats. Om projekt förväntas bidra till att skapa ett stort värde för 
målgrupp, näring, miljö, klimat eller djurvälfärd ges poäng. 

5. Projektet har tydliga mål 
1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte specificerat så att det 
går att följa upp 

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

+ 2 poäng: Effektmål finns beskrivna 

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

Utanför jordbruks- och skogsbrukssektorn begränsas stödbeloppet enligt kommissionens 
förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse4. Inom kompetensutveckling och 
rådgivning gäller inte begränsningen per stödmottagare, utan för den som deltar i 
kompetensutveckling eller rådgivning. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får 
överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två 
föregående beskattningsåren. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som man 
fått under den tiden räknas med. 

Schabloner och indirekta kostnader  

• mat i form av lunch och middag, ersätts med 90 kronor exklusive moms per måltid  
• årsarbetstid enligt kommissionen på 1 720 timmar 
• milersättning för resor, 30 kronor per mil  
• traktamente enligt Skatteverkets riktlinje 
• eget arbete, 220 kronor per redovisad timme. 

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver verksamhet som 
enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag 
är stödmottagare är också arbete som utförs av andra delägare eget arbete. Arbete som utförs av 
stödmottagare som är privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag och 
kommanditbolag betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget 
arbete” som utförs av personer som är 16 år eller äldre är stödberättigande. 

Schabloner används inom utlysning och även för uppdrag inom egen regi.  

Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna för de senaste 
tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter tas upp som övriga utgifter, 
men då måste utgifterna fördelas till projektet i förhållande till annan verksamhet. 

  

 
4  Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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5.3.5.1 Avgifter för rådgivning 
Mottagaren det vill säga den som deltar i rådgivningen ska betala en avgift. Avgiften ska framgå i 
upphandlingsunderlag, i information om utlysningar och i kursprogram.  

Rådgivning (delåtgärd 2.1, fokusområde 6b) 

Mottagaren av rådgivningen ska betala 30 procent av upphandlat pris eller av stödmyndighetens 
timkostnad för tjänsten. 
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6. INVESTERINGAR INOM JORDBRUK, TRÄDGÅRD 
OCH RENNÄRING 

Under den här rubriken finns investeringsstöd till företag inom jordbruk, trädgård och rennäring 
samt förädlingsstöd. Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget investeringsstöd för 
ökad konkurrenskraft samt förädlingsstöd med inriktning på rennäring. Sametinget har egen 
handlingsplan. 

6.1 INVESTERINGSSTÖD FÖR ÖKAD KONKURRENSKRAFT INOM 
JORDBRUKS-, TRÄDGÅRDS- OCH RENNÄRINGSFÖRETAG 
(DELÅTGÄRD 4.1 FOKUSOMRÅDE 2A) 

6.1.1 ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd riktar sig till 
jordbruk, trädgård och rennäring (delåtgärd 4.1). Syftet är stärka företagens konkurrenskraft och 
lönsamhet genom att anpassa företagens generella kapacitet och hållbarhet, samt att påskynda 
företagens möjligheter att anpassa sig till nya förutsättningar på marknaden. Det kan exempelvis 
vara att investera i rationella byggnader med god djuromsorg, effektiv och energisnål utrustning 
eller innovativa metoder (fokusområde 2a). 

6.1.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND 
Lantbruket är en grundläggande näringsverksamhet för Kronobergs län. Länets landskap och 
biologiska mångfald är starkt beroende av detta lantbruk som är en förutsättning för att bevara 
och utveckla en levande landsbygd. En betydelsefull del i detta är att lantbruket ligger i framkant 
och har en rimlig lönsamhet i hela länet. 

Mjölkproduktionen minskar för närvarande och koncentreras till länets inre delar. För den skull 
har länet en kategori mjölkföretag som investerat- och investerar för framtiden. Mjölkföretagen är 
alltjämt identifierade som ett viktigt nav i länets landsbygd. Stigande krav på säkerheter från 
bankerna har dock skapat problem för flera av dessa större lantbruksföretag och riskkapital har 
blivit en bristvara. Landsbygdsprogrammet är här en betydelsefull brygga för att föra affärer i 
hamn. Extensivare företag – i allmänhet köttdjursföretag - har betydligt mindre marginaler men 
paradoxalt nog i de flesta fall större möjligheter att skaffa kapital genom belåning med fastigheten 
som säkerhet. Företagsstödet har i dessa fall en avgörande roll att fylla för att göra investeringen 
realistisk ur företagets eget perspektiv. En kategori av intensivt drivna expanderande köttdjurs-
företag har bildats och utvecklas inte minst i vissa skogsbygder. I länet finns en växande ägg- och 
kycklingproduktion. 
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Enligt Jordbruksverkets statistikdatabas fanns 2 533 registrerade lantbrukare i länet 2010, en 
ökning med 125 företag sedan 2003. Antalet heltidsföretag hade dock minskat från 621 stycken 
2003 till 439 stycken 2010, dvs. med 30 %. Således har andelen deltidsföretag ökat med 307 
stycken över denna tid. 

Investeringen styr mot regionalt prioriterade miljö- och klimatmål 

Åkermarken är en viktig resurs som ökar i relevans för länets lantbruk efter decennier av stagna-
tion. De täckdikningsanläggningar som finns på vissa av länets åkermarker är åtskilliga decennier 
gamla och behöver på många håll förnyas. Länsstyrelsen prioriterar därför investeringsstöd till 
täckdikningsinsatser. Detta tydliggörs 2022 med utlysningar just för täckdikning och 
strukturkalkning.   

Trädgårdsodlingen i Kronobergs län är inte omfattande men det finns aktiva företag som 
värderas högt. Investeringar i trädgårdsföretag ges därför poäng under detta urvalskriterium. Inte 
minst nämns fruktodlingen i Urshult som har haft en tynande tillvaro under många år.  

Intresset för biodling har varit gott i länet de senaste åren. Biodlingen ger värdefulla förutsätt-
ningar för pollinering och bör därför tilldelas extra poäng i detta urvalskriterium.  

Insatser för att förebygga- eller anpassa branschen till klimatförändringar kommer vara priorite-
rade. Lantbruket i Kronobergs län har stor effektiviseringspotential för sin energikonsumtion. 
För en fortsatt positiv utveckling krävs såväl kompetensutveckling som investeringsstöd.  

Certifierad ekologisk odling bedöms vara angeläget att stötta i Kronobergs län. Dels sker driften i 
dessa företag på ett miljömässigt hållbart vis. Många av dessa lantbruk är också 
marknadsinriktade företag med lokal försäljning eller egna varumärken.  

Ett av de mest grundläggande målen för landsbygdsprogrammet i Kronobergs län är ett öppet 
odlingslandskap. Vid en diskussion i länets partnerskap uttrycktes detta mål just så och det är 
betesdriften som möjliggör detta. Det innebär att poäng ges till investeringar som möjliggör 
betesdrift.  

Tillgången till bioenergi, främst flis från gårdarnas skogar, ger en tydlig fördel för 
fjäderfäproducenter, trädgårdsföretag och svinproducenter. Det tillsammans med lågt smittryck 
(för fjäderfän, men också andra branscher) i det inre av Småland och rimliga avstånd till slakterier 
har visat sig vara fördelar att bygga vidare på. Därför premieras detta också om det är en del av 
en sammanhållen investering för lantbrukets rationalisering. Observera: I detta insatsområde är 
energiinvesteringar endast stödberättigade som en del av en helhetsinvestering. 
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Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster, arbetsmetoder (innovation) eller bättre arbetsmiljö. 
Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft. 

Lantbruksföretag med primärproduktion under egna varumärken ger här poäng. Dessa företag 
möter marknaden direkt och behöver anstränga sig för att såväl förädla som förpacka sina 
livsmedel. Företagen behöver också marknadsföra dessa aktivt. I Länets SWOT-analys pekas 
också dessa företag ut som särskilt eftersträvansvärda.  

Att etablera sig på en ny produktionsplats kräver nästan alltid mycket kapital och investeringar. 
Partnerskapet pekar särskilt ut sådana etableringar och dess behov. 

Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft 

Det finns områden i länet med svaga lantbruksföretag eller som rentav har uppenbar brist på 
aktiva lantbruksföretag. Det kan handla om att byggnader eller infrastruktur är omodern eller 
utrangerad, att markerna är alltför svaga efter eftersatt grundgödsling och underhåll. Det finns ett 
tydligt hot mot hela socknar eller delar av socknar där markägare väljer avveckling, eller där av-
vecklingen varit slutförd sedan länge. Dessa områdens biologiska mångfald och kulturella värden 
minskar i snabb takt och här är attraktiviteten i boende eller friluftsliv begränsad.  I den första 
delen av stödperioden gavs regionala poäng till företag som låg i länets yttre delar (mindre 
gynnade områden, stödområde 5 a enligt SFS 2007:481)  

Länsstyrelsen lyfter fram lönsamhet i den regionala poängsättningen. Lantbruket i länet har under 
tidigare decennier genomgått en kostnads- och lönsamhetskris. Det har varit- och är viktigt att 
lägga vikt vid lönsamhet i de satsningar som sker.  

Ökad produktion i företagen är väsentligen faktorn till ökad lönsamhet. Därför ges poäng för 
ökad produktion i samband med investeringen.  

Investeringen bidrar till att förbättrad sysselsättning 

Framåtsyftande investeringar som förenar produktivitetsutveckling med expansion ger här extra 
poäng. Lantbruket är en viktig del av den totala näringslivsstrukturen i länet och sysselsättnings-
aspekten är inte oväsentlig.  

Såväl SWOT-analys som partnerskap understryker behovet av att hjälpa fram ägarskiften i 
lantbruksföretag. Därför prioriteras detta i länets handlingsplan.  
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6.1.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR 
Ansökningstrycket för insatsområdet beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver 
användas. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. 
Ansökningar som får mindre än 200 poäng totalt avslås. Ansökningar som får mindre än 200 
poäng i nationella urvalskriterierna eller mindre än 100 poäng för regionala kriterier avslås. 
Omprövat beslut om lägsta poängnivå för stöd annonseras på länsstyrelsens webbplats, 
www.lansstyrelsen.se/kronoberg . Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan 
ska kunna prioriteras.  

När Länsstyrelsens budget för insatsområdet tar slut kommer Länsstyrelsen överväga möjligheten 
att lägga kvarvarande ansökningar öppna i väntan på eventuella nya medel. Dels bevakas 
möjligheter till återflöden, dels eventuella möjligheter till centrala avrop eller eventuella 
tillkommande medel på andra sätt. Bedöms det inte finnas möjligheter till finansiering inom 
rimlig tid kommer Länsstyrelsen att avslå ansökningar på grund av medelsbrist. 

6.1.4 URVALSKRITERIER 
(Delåtgärd 4.1, fokusområde 2a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 
Mer information om bedömningsgrunder för urvalskriterierna finns i kapitel 14.6. 

2022 kommer det att göras särskilda utlysningar för täckdikning och strukturkalkning. I dessa 
utlysningar kommer endast nationella urvalskriterier att användas.  

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 

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

+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 

20 

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

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 
3 poäng: Investeringen har en innovativ 
inriktning och är bland de första inom länet 
4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ 
inriktning och är bland de första inom 
branschen 

10  

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Karlson Johan
Texrt om täckdikning som jag tycker borde finnas med.
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5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller 
ingår i en testanläggning 

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

+1 poäng: Lämplig kompetens finns inom 
företaget för det område investeringen avser, 
eller för nyföretagare lämplig utbildning eller 
erfarenhet 
+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt 
kompetens finns för att genomföra 
investeringen 
+2 poäng: Den som söker stöd deltar i 
produktionsuppföljningsprogram eller 
motsvarande 
+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig 
och relevant målbild 

15  

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

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte 
investeringen  
+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta 
utvecklingen av affärsverksamheten, utöver 
investeringen 
+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen 
är mindre än 1 
+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre 
än 1 
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 

15  

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 
+1 poäng: Investeringen bidrar till ökad 
marknadsanpassning 
+1 poäng: Investeringen är en nybyggnation  

40  

Summa viktning  100 
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Regionala urvalskriterier 

Regionala 
urvalskriterier 

Poängsättning Viktning 
 

 

Investeringen styr 
mot regionalt 
prioriterade miljö- 
och klimatmål 

5 poäng Investeringar som förbättrar odlings-
systems infiltrationskapacitet, 
vattenhushållning och reduktion av närsalter 

5 poäng Investeringen gynnar trädgård och 
biodling     

+3 poäng Investeringar som gynnar betes-
driften i landskapet 

+3 poäng Investeringen bidrar till ett extra 
energieffektivt företag 

+3 poäng Investeringar som bidrar till att för-
nybar energi produceras  

+2 poäng Investeringen görs i- eller för om 
läggning till ekologisk produktion  

20 

Investeringen bidrar 
till införandet av nya 
produkter, tjänster, 
arbetsmetoder (inno-
vation) eller bättre 
arbetsmiljö. 

5 poäng Investeringen bidrar till nyetablering 
på produktionsplatsen  

3 poäng Investeringen möjliggör försäljning 
under eget varumärke/särskilt koncept eller 
möjliggör förlängd försäljningssäsong 

20 

Investeringen bidrar 
till att förbättra före-
tagets konkurrens-
kraft. 

3 poäng poäng Investeringen ökar 
lönsamheten i företaget  

2 poäng Investeringen leder till utökad 
produktionskapacitet 

30 

Investeringen bidrar 
till att förbättra 
sysselsättningen 

+3 poäng Investeringen görs i samband med 
ägarbyte 

+2 poäng Investering leder till skapat 
arbetstillfälle 

30 
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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 
+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.  
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2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder 
(innovation) 
Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram eller använda 
nya idéer.  Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det gäller bland annat 
för utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på ansökningar som kan få 
stöd är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom modern teknik. Det kan också vara 
investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av jordbruksprodukter.  

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 
Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget. Det kan till exempel vara ny 
driftsinriktning eller ny inredning som tidigare inte har använts.  

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de första inom länet 
Tre poäng ges till investeringar som har en innovativ inriktning och som bidrar till att införa nya 
produkter, tjänster eller arbetsmetoder. En förutsättning är att det inom länet ska finnas 
begränsade erfarenheter från liknande verksamhet. Det vill säga att den som söker arbetar inom 
ett nytt eller för länet okänt område. Ansökan bedöms dels utifrån de uppgifter som finns i 
ansökan och utifrån den kunskap som finns inom det aktuella området.  

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom 
branschen 
Ansökan får fyra poäng när investeringen är bland de första inom sin bransch. 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning 
Fem poäng ges om investeringen är ett pilotprojekt eller en testanläggning för en ny produkt. 
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3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för 
investeringen 
Här prioriteras ansökningar där det inom företaget finns kompetens som bidrar till att 
investeringen ger resultat. 

+1 poäng: Lämplig kompetens finns inom företaget för det område investeringen avser, 
eller för nyföretagare lämplig utbildning eller erfarenhet 
En poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den investering som 
företaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte kommer 
att ge förväntat resultat. Om det är ett nystartat företag får ansökan poäng när den som söker har 
uppfyllt minimikraven på utbildning för startstöd. 

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra investeringen 
En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 
kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har 
kompetens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. Investeringar kan ge påfrestningar på 
den produktion som eventuellt finns därför är det viktigt att den som söker har kapacitet att 
genomföra investeringen. 

+2 poäng: Den som söker stöd deltar i produktionsuppföljningsprogram eller 
motsvarande 
En poäng ges om den som söker stöd deltar i produktionsuppföljningsprogram. De som inte 
deltar i ett produktionsuppföljningsprogram kan få poäng genom att visa att de följer upp sin 
produktion på annat bra sätt som motsvarar ett produktionsuppföljningsprogram. 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 
En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. 
Målbilden ska ge underlag för din bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett 
framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor 
betydelse.   
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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  
En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den som söker ha 
motiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan till exempel vara att risken 
är för hög för att satsa själv eller att avkastningen är för dålig. 

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av verksamheten, utöver 
investeringen 
En poäng ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att genomföra när 
den som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel vara om andra planerade 
investeringar kommer att påverkas negativt av att den här investeringen inte blir av. 

Följande 3 poängsättningar räknas ut av IT-systemet 
Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan för att 
beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa nyckeltal visar om företaget är i 
behov av stöd för att genomföra investeringen.  

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1 
En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett centralt mått är 
kassalikviditet. Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan investeringsstöd är mindre än 1 
ges 1 extra poäng.  

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet av stöd. 
Poäng ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar och resultat är mindre 
än 1.  

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 
Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. Om företaget 
har en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges en extra poäng. Då har vi tagit 
hänsyn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde.  

5. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft 
Konkurrenskraftiga investeringar prioriteras. Det kan vara företag som ökar sin lönsamhet. 

+1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt 

Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan och 
räknar ut nuvärdet av investeringen. Är nuvärdet med stöd positivt ges ett poäng extra.  

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

+1 poäng: Investeringen leder till en minskad sårbarhet 
En poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet för företaget. Ett exempel kan vara 
diversifiering. 

+1 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning. 
En poäng får också ansökan om investeringen innebär att den som söker stödet anpassar sig till 
marknaden. Det kan till exempel vara om investeringen ingår i en marknadsstrategi för försäljning 
av företagets produkter eller om den på annat sätt bidrar till en ökad marknadsanpassning.  

+1 poäng: Investeringen är en nybyggnation 
En poäng ges till investeringar som är nybyggnationer. En nybyggnation kan ge bättre 
förutsättningar för skötsel och tillsynsrutiner samt ett effektivt arbete med bra logistik för 
transport av djur, gödsel och foder med mera. En nybyggnation av djurstallar leder ofta till en 
bättre miljö för djurens hälsa och för produktionsresultaten. Nybyggnation kan därför ses som en 
långsiktig investering för bra konkurrenskraft.  

Regionala bedömningsgrunder  

6. Investeringen styr mot regionalt prioriterade miljö- och klimatmål:  
5 poäng: Investeringar som förbättrar odlingssystems infiltrationskapacitet, vatten-
hushållning och reduktion av närsalter 

Täckdikning, investering i byggnader på lantbruk eller trädgårdsföretag som har särskilt 
framåtsyftande inslag med avseende på reduktion av klimatpåverkande gaser eller reducerat 
läckage av närsalter. Det kan vara system för vattenrecirkulering i växthus eller liknande.  

5 poäng: Investeringen gynnar trädgård och biodling  

Investeringar gynnar yrkesmässig trädgårdsverksamhet (primärproduktion) eller yrkesmässig 
biodling. 

+3 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag 

Poängen avser en större investering med inslag som påtagligt effektiviserar energianvändningen i 
gårdens primärproduktion. Det kan exempelvis vara investeringar i byggnader och anläggningar 
som har särskilt framåtsyftande inslag av energieffektivitet. Effektiviseringen bör ligga på minst 
20% per producerad enhet beräknat på el- eller fossilbränslebehov. 
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+3 poäng: Investeringar som gynnar betesdriften i landskapet  

Investering i helt nya stallplatser för betande djur. Platserna ska vara förprövade eller, om 
förprövning ej krävs, uppfylla gällande lagstiftning.   

+3 poäng: Investeringar som bidrar till att förnyelsebar energi produceras 

Investering i förnyelsebar energiproduktion som ska täcka en stor del av gårdens energibehov. 
Det handlar här om en större investering där bioenergipanna är en del av investeringen. Genom 
insatsen bör minst en tredjedel av lantbrukets eller trädgårdsföretagets energibehov också 
produceras på gården. 

+2 poäng: Investeringen görs i- eller för om läggning till ekologisk produktion 

Investeringen görs i- eller för omläggning till certifierad ekologisk produktion. 

7. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster, arbetsmetoder 
(innovation) eller bättre arbetsmiljö  
5 poäng: Investeringen bidrar till nyetablering på produktionsplatsen 

Nyetablering av mjölkproduktion eller smågris/integrerad grisproduktion  

3 poäng: Investeringen möjliggör försäljning under eget varumärke/särskilt koncept eller 
möjliggör förlängd försäljningssäsong 

Förutsätter att en relativt omfattande volym del av produktionen säljs/planeras säljas genom 
dessa kanaler. Företaget ska ge försörjning till minst halvtid.  

8. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft. 
+3 poäng: Investeringen ökar lönsamheten i företaget 

Nuvärdet av investeringen ska vara positivt. För poäng ska timlönen öka och efter investeringen 
ligga på minst 140 kronor per timma.  

+2 poäng: Investeringen leder till utökad produktionskapacitet  

Företag som utökar sin produktion, t.ex. genom utökat antal djur, får extra poäng, eftersom detta 
bedöms öka deras livskraft på sikt. För poäng ska timlönen efter investeringen öka och ligga på 
minst 140 kronor per timma.  

9. Investeringen bidrar till att förbättra sysselsättningen 
+3 poäng: Investeringen görs i samband med ägarbyte  

Ägarskiftet ska vara genomfört under de senaste två åren. Gäller övertagen produktion.  
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+2 poäng: Investering leder till skapat arbetstillfälle 

I de fall som investeringen faktiskt leder till högre sysselsättning. För poäng ska timlönen efter 
investeringen öka och ligga på minst 140 kronor per timma. Arbetsinsatsen i företaget ska vara 
heltid, dvs minst 1720 timmar per år. 

6.1.4.1 Prioritering av underrepresenterad grupp 
I Kronoberg är kvinnor underrepresenterade i lantbruksnäringen, framför allt i ledande ställning 
och som ägare i företagen. Statistik från Jordbruksstatistisk årsbok 2014 visar att det finns 2687 
förvärvsvarbetande män inom lantbruksnäringen i länet och 772 kvinnor, vilket alltså indikerar en 
obalans.  Investeringar som bidrar till bättre jämställdhet i jordbruksnäringen ger vägledning i fall 
där två eller flera ansökningar landar på samma poäng och budgeten inte räcker för dem alla. 
Samma resonemang gäller företagare yngre än 40 år. Här kan vi av statistik från 
Jordbruksstatistisk årsbok för Götalands skogsbygder dra slutsatsen att det finns en tydlig obalans 
bland lantbrukarna med tyngdpunkt mot brukare över 65 år. SWOT-analysen pekar tydligt på 
behovet av föryngring bland lantbrukarna och partnerskapet understryker i sin syn på 
handlingsplanen detta behov. Yngre aktiva är i likhet med kvinnor i för liten omfattning i ledande 
position i företagen och företagsöverlåtelserna riskerar alltjämt att genomföras i ett läge då 
företaget i sig under flera år har stagnerat i sin utveckling. 

6.1.5 INVESTERINGAR SOM INTE PRIORITERAS REGIONALT 
I Kronobergs län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

6.1.6 STÖDBELOPP 
Stödnivån ska vara 40% av stödberättigade utgifter upp till högsta stödbelopp. För stöd till 
uppförande av ny anläggning för dränering är istället stödnivån 30 procent av de stödberättigande 
utgifterna upp till högsta stödbelopp. Stöd som avser investeringar kopplade till ett 
innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet ska höjas med 
ytterligare 10 procent. 

I Kronobergs län är högsta stödbelopp 1 200 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare 
kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta 
gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan. Stöd 
beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. 
Stöd till strukturkalkning beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i 
stödberättigande utgifter 
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Enhetskostnader används för stöd till nybyggnation av vissa typer stallar enligt nedan.  

 Djurkategori Enhetskostnad per 
förprövad plats 

Enhetskostnad 
per kvadratmeter 
stallyta  

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 oavsett 
inhysningssystem.  

De redovisade kostnaderna är inklusive allt såsom mark, byggnad, inredning, el, VA, utfodring, 
gödsellagring samt projekteringskostnad. Vid nybyggnation av stallarna i tabellen ovan går det 
därför inte att få något stöd utifrån faktiska utgifter.  

Stödet beräknas utifrån ovanstående kostnad och aktuell stödnivå, 30-60 procent.  

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

• Stödbelopp om schablonen utgår ifrån enhetskostnad per kvadratmeter stallyta = 
stödnivå x enhetskostnad per kvadratmeter stallyta x antalet kvadratmeter stall, yttermått. 
Detta gäller upp till maximalt stödbelopp 

6.2 INVESTERINGSSTÖD FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING SAMT 
ENERGIGRÖDOR INOM JORDBRUKS-, OCH TRÄDGÅRDSFÖRETAG 
(DELÅTGÄRD 4.1 FOKUSOMRÅDE 5BC) 

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 
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energieffektiva företag samt att underlätta tillgången till och användningen av fleråriga 
energigrödor (fokusområde 5bc). 

6.2.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND 
Länsstyrelsen pekade i SWOT-analysen ut en god effektiviseringspotential i länets aktiva lantbruk. 
Energibehovet är idag omfattande och en stor del av produktionens kostnader vilket också gör 
produktionen utsatt för stora ekonomiska risker vid eventuella prishopp uppåt för såväl fossil 
diesel som elektricitet.  

Svårare – men väl så viktigt är investeringar i energieffektivisering. Här kan det exempelvis handla 
om investeringar i varvtalsstyrda motorer, vakuumpumpar eller motorer, om byte av 
belysningssystem eller värmeväxling i samband med kylning av mjölk eller gödsel. Länsstyrelsen 
menar att utmaningarna och därmed behoven är störst kring just energieffektivisering och 
prioriterar därmed detta högst. 

6.2.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR  
Ansökningstrycket för insatsen beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver användas. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. 
Miniminivån för bifall är 200 poäng i de nationella urvalskriterierna. Omprövat beslut om lägsta 
poängnivå för stöd annonseras på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/kronoberg . 
Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras.  

När Länsstyrelsens budget för insatsområdet tar slut kommer Länsstyrelsen överväga möjligheten 
att lägga kvarvarande ansökningar öppna i väntan på eventuella nya medel. Dels bevakas 
möjligheter till återflöden, dels eventuella möjligheter till centrala avrop eller eventuella 
tillkommande medel på andra sätt. Bedöms det inte finnas möjligheter till finansiering inom 
rimlig tid kommer Länsstyrelsen att avslå ansökningar på grund av medelsbrist. 
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6.2.4 URVALSKRITERIER 
(Delåtgärd 4.1, fokusområde 5bc) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 
Mer information om bedömningsgrunder för urvalskriterierna finns i kapitel 14.7. 

Nationella och 
regionala urvalskriterier 

Poängsättning Viktning 

1. Investeringen 
bidrar till att 
uppfylla 
specifika miljö- 
och klimatmål. 

3 poäng: Investeringen bidrar till stor 
energieffektivisering  
 
5 poäng: Investeringen bidrar till mycket stor 
energieffektivisering 
 
eller 
 
3 poäng: Investeringen bedöms bidra till en god 
produktion av biomassa för energiändamål  
 
+2 poäng: Det finns en marknad för den 
producerade biomassan  
 
+2 poäng: Investeringen gynnar andra miljömål 
utöver energiomställing  
 

50 

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

5 poäng: Energikartläggning eller motsvarande har 
gjorts 
 
eller 
 
+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen 
eller köpt kompetens för att genomföra 
investeringen 
 
+2 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig 
erfarenhet av planerad verksamhet som anställd 
eller egen företagare 
 
+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och 
relevant målbild 
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en 
samverkanslösning 

20 
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3. Det finns ett 
identifierat 
behov av 
investeringen. 

5 poäng Investeringen bidrar till energiomställning 
3 poäng Investeringen bidrar till energiomställning 
2 poäng Investeringen bidrar till energiomställning 
+3 poäng: Investeringen är en tydlig del av ett 
kretslopp 

30 
 

  100 

Bedömningsgrunder 

1. Investeringen bidrar till att uppfylla specifika nationella miljö- och klimatmål.  
Om ansökan gäller energieffektivisering 
För att avgöra om en ansökan ger mycket stor eller stor energieffektivisering kan frågorna i tabell 
1 besvaras.  

Tabell 1. Frågor som kan användas för att bedöma om en investering ger stor eller mycket stor 
energieffektivisering. 
 

Poäng 
Ersätts direktverkande eluppvärmning med icke 
fossilt bränsle eller värmepump? 

+3 poäng 

Minskar elförbrukningen? +1 poäng 
Ersätts en förbränningsmotor med en elmotor? +3 poäng 
Minskar energiförluster till omgivning (spillvärme)? +1 poäng 
Utnyttjas spillvärme genom återvinning och/eller 
utnyttjas frikyla? 

+2 poäng 

Sker kapacitetsreglering med frekvensreglering eller 
liknande styrsystem? 

+3 poäng 

 

Den fjärde frågan, som handlar om minskade energiförluster, kan ge en ansökan poäng för 
exempelvis isolering eller byte till LED-belysning (som avger mindre värme än övriga ljuskällor).  

Den femte frågan, som handlar om utnyttjande av spillvärme eller frikyla, kan ge en ansökan 
poäng om den spillvärme som uppstår nyttjas eller om kallvatten eller kalluft används för kylning 
istället för en kylkompressor. Exempelvis kan mjölk förkylas med kallvatten. 

Den sjätte frågan handlar om frekvensreglering eller liknande system. Frekvensstyrningen justerar 
kapaciteten (mängd luft/vatten som flyttas). Om den aktuella fläkten/pumpen måste eller bör 
regleras på något sätt kan detta annars göras med olika typer av strypspjäll och ventiler, vilket 
innebär energiförluster och bör undvikas. Alla pumpar och fläktar kan i princip frekvensstyras. 
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3 poäng Investeringen bidrar till stor energieffektivisering 
Tre poäng ges när en  investering anses bidra till stor energieffektivisering. Då ska svaren på 
frågorna i tabell 1 leda till att ansökan sammanlagt får två eller tre poäng.  

5 poäng Investeringen bidrar till mycket stor energieffektivisering 
Fem poäng ges när en investering anses bidra till mycket stor energieffektivisering. Då ska 
svaren på frågorna i tabell 1 leda till ansökan sammanlagt får fyra poäng eller mer.  

eller 

Om ansökan gäller energiskog 

3 poäng: Investeringen bedöms bidra till en god produktion av biomassa för 
energiändamål  
En ansökan tilldelas tre poäng om förutsättningarna är sådana att investeringen kan förväntas 
leda ge en energiskog med god tillväxt och hög produktion av biomassa för energiändamål. Det 
kan exempelvis handla om iordningställande av mark som inte använts på länge men som kan 
vara lämplig förodling av energiskog. Det kan också handla om investeringar i plantor och 
plantering av plantor som är lämpliga för de lokala förhållandena. I områden där vilttrycket är 
högt kan stöd också beviljas till stängsling av energiskogsodlingar.  

+2 poäng: Det finns en marknad för den producerade biomassan  
En poäng ges till investeringar som bedöms möta en befintlig efterfrågan. Förhållandena varierar 
mycket mellan olika delar av Sverige. I ett område kanske exempelvis värmeverken efterfrågar 
biomassa från jordbruket medan det i ett annat område inte finns någon efterfrågan. Denna 
poäng möjliggör således en regional anpassning. 

+2 poäng: Investeringen gynnar andra miljömål utöver energiomställning 
två poäng ges om investeringen bidrar till andra miljömål, exempelvis minskat näringsläckage i 
områden där det finns ett behov av att förbättra vattenmiljön, ökad biodiversitet i områden där 
det finns brist på lövskog eller odling för att sluta kretslopp (slam- eller avloppsvatten) eller 
rening av mark.  

2. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för  
investeringen. 
Om ansökan gäller energieffektivisering 
5 poäng: Energirådgivning eller motsvarande har gjorts. 
Åtgärder som valts ut till följd av att en energirådgivning gjorts prioriteras och ges fem poäng, 
eftersom en energirådgivning borgar för att företagaren vet var i företaget energianvändningen är 
störst och var åtgärder kan vidtas. Annan förkunskap som motsvarar energirådgivning, och också 
ger ansökan fem poäng,  är 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.   
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eller 

Om ansökan gäller energiskog 
+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens finns för att 
genomföra investeringen 
En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 
kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har 
kompetens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. Om investeringen är av en sådan typ 
att den sökande inte anses behöva någon särskild kompetens kan ansökan tilldelas denna poäng 
utan någon mer noggrann kontroll.  
 
+2 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig erfarenhet av planerad verksamhet som 
anställd eller egen företagare 
Två poäng ges när det finns erfarenhet eller kunskap inom företaget om hur driften eller 
underhållet av investeringen ska göras. Om företaget har god kompetens om investeringen ökar 
chanserna att den blir hållbar och ger förväntat resultat. Om investeringen är av en sådan typ att 
den sökande inte anses behöva någon särskild erfarenhet kan ansökan tilldelas dessa poäng utan 
någon mer noggrann kontroll. 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 
En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. 
Målbilden ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett 
framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor 
betydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 
organisationsöverskridande.  

3.  Det finns ett identifierat behov av projektet. 
Stöd ges till investeringar i energieffektivitet och energiskog utifrån de behov och prioriteringar 
som finns i de regionala handlingsplanerna. Därmed blir motsvarande regionalt kriterium 
avgörande för utslaget även i de nationella kriterierna.  

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet. 

• Energiskog 

5 poäng Investeringen bidrar till energiomställning 

Investeringen innebär produktion av förnybara fordonsbiobränslen. Produktion av RME diesel 
eller liknande för gårdens egna behov är svårt men angeläget att få till i Kronobergs län.  
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3 poäng Investeringen bidrar till energiomställning 

Investeringen innebär produktion av förnybar el. En stor kostnadspost i länets aktiva 
lantbruksföretag är elenergi. De som investerar i minskat beroende av inköpt elenergi premieras.  

2 poäng Investeringen bidrar till energiomställning 

Investeringen innebär produktion av förnybar värme. Investering i bioenergipannor för 
uppvärmning av stallar, torkning av spannmål mm.  

+3 poäng: Investeringen är en tydlig del av ett kretslopp 

Investeringen innebär återanvändning av energi eller lokala kretsloppslösningar. Återanvändning 
av värme från exempelvis avföring, mjölk eller komposter kan spara energi och därför ha en 
positiv påverkan på miljö och klimat. Eldning av egen skogsflis ger inte poäng här. 

6.2.5 INVESTERINGAR SOM INTE PRIORITERAS REGIONALT  
Ansökningar från följande företag kommer inte att få några poäng för det regionala 
urvalskriteriet.  

Regionala poäng tilldelas inte för plantering av energiskog i de områden som 2015 omfattas av 
LFA, 5a. I den SWOT-analys som föregick handlingsplanen redogörs för att det öppna 
odlingslandskapet är hotat inte minst i länets skogsbygder. Plantering av energiskog leder 
generellt i dessa områden till att odlingsmark övergår i skog. Det är en process som detta 
program aktivt har till uppgift att motverka. Tillgången på biobränslen är också mycket god i 
regionen. Därför bedömer Länsstyrelsen att energiskogsplantering sammantaget inte bör gynnas 
med investeringsstöd i dessa områden.  

6.2.6 STÖDNIVÅ 
Stödnivån ska vara 40% av stödberättigade utgifter upp till högsta stödbelopp. Stöd som avser 
investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet får höjas med ytterligare 10 procent. 

I Kronobergs län är högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare 
kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta 
gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.  

För stöd till energieffektivisering beviljas inte stöd till ansökningar om stöd med mindre än  
100 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

För stöd till fleråriga energigrödor det vill säga salix, hybridasp och poppel beviljas inte stöd till 
ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter. Enhetskostnader 
används för etablering och stängsling av fleråriga energigrödor, det vill säga salix, poppel och 
hybridasp enligt följande: 
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• 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 
VÄXTHUSGASER OCH AMMONIAK INOM JORDBRUKS- OCH 
TRÄDGÅRDSFÖRETAG (DELÅTGÄRD 4.1 FOKUSOMRÅDE 5D) 

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  
Kronoberg är ett län med skogs- och mellanbygder med alltjämt en hel del besättningar av nöt 
och en växande kyckling- och äggnäring. Svinproduktionen har dock minskat över tid och finns 
endast på enstaka platser i länet.  

Värmeväxlingssystem som syftar till att ta värme från gödsel i gödselrännor och använda till 
andra värmebehov på gården är andra exempel som kan spridas betydligt mer. Genom att 
gödseln kyls av minskar avgångarna av klimatgaser. Investeringar i frånluft från stallar är också 
angeläget på många håll.  

Investeringarna i gödselvårdsanläggningar har nu pågått i decennier men ambitionen för att 
minska avgångar av metan och andra klimatgaser kan höjas. Eftersom stödet funnits länge och 
många hunnit göra investeringar bedöms prioriteringen av detta skäl vara något lägre.  
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6.3.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR  
Ansökningstrycket för insatsen beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver användas. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. 
Miniminivån för bifall är 220 poäng i de nationella urvalskriterierna. Omprövat beslut om lägsta 
poängnivå för stöd annonseras på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/kronoberg . 
Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras.  

När Länsstyrelsens budget för insatsområdet tar slut kommer Länsstyrelsen överväga möjligheten 
att lägga kvarvarande ansökningar öppna i väntan på eventuella nya medel. Dels bevakas 
möjligheter till återflöden, dels eventuella möjligheter till centrala avrop eller eventuella 
tillkommande medel på andra sätt. Bedöms det inte finnas möjligheter till finansiering inom 
rimlig tid kommer Länsstyrelsen att avslå ansökningar på grund av medelsbrist.  

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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6.3.4 URVALSKRITERIER 
(Delåtgärd 4.1, fokusområde 5d) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 
Mer information om bedömningsgrunder för urvalskriterierna finns i kapitel 14.8. 

Nationella och 
regionala urvalskriterier 

Poängsättning Viktning 

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

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

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

+1 poäng: Investeringen bidrar till något annat 
nationellt miljökvalitetsmål utöver minskad avgång 
av metan, lustgas eller ammoniak 

40 

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

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 

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

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

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

10 

3. Den som söker 
stöd har 
kunskap, 
kompetens och 
genomförande-
kapacitet för 
investeringen. 

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

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

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

+1 poäng: Investeringen ingår i en 
samverkanslösning 

20 
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4. Det finns ett 
identifierat 
behov av 
investeringen. 

2/5 poäng: Investeringen bidrar till minskat 
näringsläckage 
5 poäng: Investeringen avser teknik för spridning 
och nedmyllning av gödsel 

30 

 

Summa nationell 
viktning 

 100 

Bedömningsgrunder 

1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål 
2 poäng: Investeringen bidrar till att minska avgången av ammoniak, metan eller lustgas 

Poängen ges till investeringar som bidrar till att minska utsläppen av ammoniak eller växthusgaser 
till atmosfären. Exempel på investeringar som bidrar till att minska avgången av ammoniak är 
rening av frånluft från stallar, surgörning av flytgödsel, täckning av lagerbehållare för flytgödsel, 
urin och rötrest, övergång från fast- till flytgödsel samt släpslangsramp, släpfotsramp eller 
myllningsaggregat för spridning av stallgödsel. Ett exempel på en investering som bidrar till att 
minska avgången av växthusgaser är rötning av stallgödsel till biogas, vilket minskar 
metanavgången. Ett annat är ökad lagringskapacitet för stallgödsel (exempelvis satellitbrunnar) 
som ger ett större tidsmässigt handlingsutrymme för gödselspridning och därmed effektivare 
kväveanvändning.  

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

Poängen ges till investeringar som betydligt minskar avgången av ammoniak eller växthusgaser. 

Exempel på investeringar som kan minska ammoniakavgången betydligt är surgörning av 
flytgödseln och övergång från fast- till flytgödsel. Vid investeringar som rör täckning av 
lagerbehållare för flytgödsel, urin och rötrester bedöms de som ger en reduktion på 90 procent 
eller mer minska avgången betydligt. Det är när behållarna täcks med till exempel betongblock, 
tätslutande tak av plastduk, flytande plastduk och sexkantiga plastelement. Slätfotsramp och 
myllningsaggregat bedöms ge bättre effekt än släpslangsramp och får därmed fem poäng.  

Bland de exempel på investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser som presenteras ovan 
bedöms rötning av stallgödsel minska avgången betydligt.  
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+1 poäng: Investeringen bidrar till något annat nationellt miljökvalitetsmål utöver 
minskad avgång av metan, lustgas eller ammoniak 

En poäng ges till åtgärder vars huvudsakliga syfte är att minska ammoniakavgången men som 
också minskar avgången av växthusgaser eller till åtgärder vars huvudsakliga syfte är att minska 
växthusgasavgången men också minskar ammoniakavgången. Exempelvis kan surgörning av 
flytgödsel, övergång från fast- till flytgödsel och täckning av lagerbehållare för flytgödsel och 
rötrest bidra till att minska så väl avgången av ammoniak som avgången av växthusgaser. 
Poängen ges också till åtgärder som bidrar till något annat miljökvalitetsmål. Exempelvis kan 
vissa typer av rening av frånluft från stallar även minska lukt, investeringar som minskar 
ammoniakavgången från stallgödsel vid lagring och spridning ger bättre kväveutnyttjande, rötning 
till biogas ger också förnybar energi och en effektivare kväveanvändning (genom exempelvis 
utökad lagringskapacitet) minskar även risken för kväveläckage.  

Observera att den sökande maximalt kan få 5 poäng, även om totalsumman här kan bli mer.  

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder 
(innovation). 
Investeringar som har en innovativ inriktning, det vill säga bidrar till att ta fram eller använda nya 
idéer, bör prioriteras. Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det gäller 
bland annat för utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på ansökningar 
som kan få stöd är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom modern teknik. Det kan 
också vara investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av jordbruksprodukter.  

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 

Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget.  

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

Tre poäng ges till investeringar som har en innovativ inriktning och som bidrar till att införa nya 
produkter, tjänster eller arbetsmetoder. Kunskap inom området behöver spridas mer för att på ett 
bättre sätt kunna minska utsläppen av ammoniak och växthusgaser. Ansökan bedöms dels utifrån 
de uppgifter som finns i ansökan dels utifrån den kunskap som finns inom det aktuella området.  

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

Fyra poäng ges till investeringar som är bland de första inom sin bransch. 

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

Fem poäng ges om investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning. 
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3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för 
investeringen 
+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig, egen eller köpt kompetens för att 
genomföra investeringen 

En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 
kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har 
kompetens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. Om investeringen är av en sådan typ 
att den sökande inte anses behöva någon särskild kompetens kan ansökan tilldelas denna poäng 
utan någon mer noggrann kontroll. 

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

Två poäng ges när det finns erfarenhet eller kunskap inom företaget om hur driften eller 
underhållet av investeringen ska göras. Om företaget har god kompetens om investeringen ökar 
chanserna att den blir hållbar och ger förväntat resultat. Om investeringen är av en sådan typ att 
den sökande inte anses behöva någon särskild erfarenhet kan ansökan tilldelas dessa poäng utan 
någon mer noggrann kontroll. 

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

En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. 
Målbilden ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett 
framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor 
betydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

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

4. Det finns ett identifierat behov av projektet 
2 poäng: Investeringen bidrar till minskat näringsläckage 

Två poäng ges till ansökningar där investeringen säkerställer att näringsämnena i gödseln bättre 
tillvaratas i ett kretslopp.  Det kan exempelvis handla om ökad lagringskapacitet för stallgödsel 
(exempelvis satellitbrunnar) som ger ett större tidsmässigt handlingsutrymme för gödselspridning 
och därmed effektivare kväveanvändning. Observera att detta gäller insatser utöver lagkrav. 
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5 poäng: Investeringen bidrar till minskat näringsläckage 

Poängen ges till investeringar som bidrar till att minska utsläppen av ammoniak eller 
växthusgaser. Exempel på investeringar som bidrar till att minska avgången av ammoniak är 
rening av frånluft från stallar, surgörning av flytgödsel, täckning av lagerbehållare för flytgödsel, 
urin och rötrest, övergång från fast- till flytgödsel samt släpslangsramp, släpfotsramp eller 
liknande.  

5 poäng: Investeringen avser teknik för spridning och nedmyllning av gödsel 

Det gäller myllningsaggregat som bedöms ha en god effektivitet för att tillvarata gödselns 
näringsämnen och N-sensor som bedöms optimera spridningen av gödsel. Gäller ej andra typer 
av gängse utrustning såsom slangspridare eller liknande. 

6.3.5 INVESTERINGAR SOM INTE PRIORITERAS REGIONALT  
I Kronobergs län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

6.3.6 STÖDNIVÅ  
Stödnivån ska vara 40% av stödberättigade utgifter upp till högsta stödbelopp. Stöd som avser 
investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet ska höjas med ytterligare 10 procent. 

I Kronobergs län är högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare 
kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta 
gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan. Stöd 
beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.  
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6.4 FÖRÄDLINGSSTÖD FÖR KORTARE LIVSMEDELSKEDJA OCH 
LOKALA MARKNADER 
(DELÅTGÄRD 4.2 FOKUSOMRÅDE 3A) 

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 
konkurrenskraften för primärproducenter inom livsmedelsproduktion där företagen genom 
förädling ökar produkternas värde eller ger förutsättningar för korta leveranskedjor eller 
försäljning av livsmedel på en lokal marknad (fokusområde 3a).  

6.4.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND  
Länsstyrelsens absoluta ambition är att fortsätta den goda utveckling för livsmedelsförädlingen 
som präglat länet under senare år. Det handlar såväl om förädlingen i sig som organiseringen för 
distribution. Vi ska inom delåtgärden sträva efter att mervärden och arbetstillfällen med 
utgångspunkt i lokala råvaror i högre grad stannar inom länet. Genom utvecklad offentlig 
upphandling har enskilda livsmedelsförädlare lyckats få kontrakt också gentemot offentliga 
kunder vilket förhoppningsvis kan bli början på ett nytt kapitel för småskalig odling och 
livsmedelsförädling i länet.  Även restauranger och butiker behöver enklare tillgång till de lokalt 
producerade och förädlade produkterna. 

6.4.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR) 
Ansökningstrycket för insatsen beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver användas. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. 
Miniminivån för bifall är 200 poäng i de nationella urvalskriterierna. Omprövat beslut om lägsta 
poängnivå för stöd annonseras på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/kronoberg . 
Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras.  

När Länsstyrelsens budget för insatsområdet tar slut kommer Länsstyrelsen överväga möjligheten 
att lägga kvarvarande ansökningar öppna i väntan på eventuella nya medel. Dels bevakas 
möjligheter till återflöden, dels eventuella möjligheter till centrala avrop eller eventuella 
tillkommande medel på andra sätt. Bedöms det inte finnas möjligheter till finansiering inom 
rimlig tid kommer Länsstyrelsen att avslå ansökningar på grund av medelsbrist.  

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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6.4.4 URVALSKRITERIER  
(Delåtgärd 4.2, fokusområde 3a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 
Mer information om bedömningsgrunder för urvalskriterierna finns i kapitel 14.9. 

Nationella och 
regionala urvalskriterier 

Poängsättning Viktning 

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 

15 

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

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 
3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 
och är bland de första inom länet 
4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning 
och är bland de första inom branschen 
5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i 
en testanläggning 

10  

3. Den som söker 
stöd har 
kunskap, 
kompetens och 
genomförande-
kapacitet 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 

15 

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

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  
+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta 
utvecklingen av affärsverksamheten, utöver 
investeringen 
+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är 
mindre än 1 
+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 % 

10 

5. Investeringen 
bidrar till att 
förbättra 
företagets 
konkurrenskraft. 

+1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är 
positivt 
+1 poäng: Ersättningen per timme ökar 
+1 poäng: Investeringen leder till minskad sårbarhet 
+2 poäng: Investeringen bidrar till ökad 
marknadsanpassning 

30 
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6. Det finns ett 
identifierat 
regionalt behov 
av investeringen. 

5 poäng: Investeringen leder till högre 
förädlingsgrad.3 poäng: Investeringen leder till högre 
förädlingsgrad. 

20 

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 
miljökvalitetsmål. 
 
+2 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till miljökvalitetsmålen  
Två poäng får ansökningar om det ingår delar som inte behövs för själva investeringen men som 
är bra för miljön. Det kan till exempel vara investeringar som ingår i helhetslösningar som har 
positiva effekter på miljön. 
 
+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet  
En poäng ges till de företag som med investeringen för bearbetning och saluföring av 
jordbruksprodukter väljer energieffektiva lösningar.  

2 Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder 
(innovation) 
Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram eller använda 
nya idéer.  Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det gäller bland annat 
för utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på ansökningar som kan få 
stöd är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom modern teknik. Det kan också vara 
investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av jordbruksprodukter.  

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 
Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget det kan till exempel vara ny 
produktionsinriktning eller ny utrustning som tidigare inte har använts.  

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de första inom länet 
Tre poäng ges till investeringar som har en innovativ inriktning och som bidrar till att införa nya 
produkter, tjänster eller arbetsmetoder. En förutsättning är att det inom länet ska finnas 
begränsade erfarenheter från liknande verksamhet. Det vill säga att den som söker arbetar inom 
ett nytt eller för länet förhållandevis okänt område. Ansökan bedöms dels utifrån de uppgifter 
som finns i ansökan dels utifrån den kunskap som finns inom det aktuella området.  

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom 
branschen  
Ansökan får fyra poäng när investeringen är bland de första inom sin bransch. 
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5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning 

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

3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för 
investeringen 
+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra investeringen 

En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 
kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har 
kompetens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. 

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

Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den investering som 
företaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte kommer 
att ge förväntat resultat. 

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

En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. 
Målbilden ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett 
framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor 
betydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 
organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering, bättre 
marknadsanpassningar och kan innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning.  
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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 
investeringen 

En poäng ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att genomföra när 
den som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel vara om andra planerade 
investeringar kommer att påverkas negativt av att den här investeringen inte blir av. 

Följande 3 poängsättningar räknas ut av IT-systemet 
Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan för att 
beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa nyckeltal visar om företaget är i 
behov av stöd för att genomföra investeringen.  

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1 
En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett centralt mått är 
kassalikviditet. Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan investeringsstöd är mindre än 1 
ges ett extra poäng.  

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet av stöd. 
Poäng ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar och resultat är större än 
1.  

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 
Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. Om företaget 
har en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges ett extra poäng. Då har vi tagit 
hänsyn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde.  

5. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft 
+1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt 

Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan och 
räknar ut nuvärdet av investeringen. Är nuvärdet med stöd positivt ges 1 extra poäng.   
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+1 poäng: Ersättningen per timme ökar 

Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan och 
räknar ut timersättningen. Medför investeringen med stöd att ersättningen per timme uppgår till 
minst 140 kr och dessutom ökar ges ett poäng extra. 

+1 poäng: Investeringen leder till en minskad sårbarhet 

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

+2 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning  

Två poäng ges om investeringen innebär att den som söker stödet anpassar sig till marknaden. 
Det kan till exempel vara om investeringen ingår i en marknadsstrategi för försäljning av 
företagets produkter eller om den på annat sätt bidrar till en ökad marknadsanpassning.  

6. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen 
 5 poäng: Investeringen leder till högre förädlingsgrad 

Länets livsmedelsproduktion behöver utvecklas med resursförädling så att utbudet av mat från 
länet stärks. Investeringar som bidrar till verksamhet med hög grad av resursförädling prioriteras 
därför. Det kan exempelvis vara investeringar för verksamheter inom charkuteri, bageri, bryggeri 
eller mejeri. 

3 poäng: Investeringen leder till högre förädlingsgrad 

Utveckling av livsmedelsproduktion behöver olika nivåer av förädling. Poäng ges därför till 
investeringar för kyllagring, rensning, sortering, tvättning, ansning och paketering av råvaror, för 
bättre kvalitet, hållbarhet och säljbarhet.  

6.4.5  INVESTERINGAR SOM INTE PRIORITERAS REGIONALT 
I Kronobergs 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 
innovationspartnerskapet(EIP) inom delåtgärd 16.1 ska höjas med ytterligare 10 procent. 

I Kronobergs län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare kan 
sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller 
per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.  
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I de fall den förädlade produkten inte är en jordbruksprodukt begränsas stödbeloppet enligt 
förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse5. I totalsumman ska också andra 
stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. 
Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre 
beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. 
Begränsningen gäller per stödmottagare. 

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

6.5 FÖRÄDLINGSSTÖD FÖR ATT SKAPA NYA JOBB  
(DELÅTGÄRD 4.2 FOKUSOMRÅDE 6A) 

 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 
konkurrenskraften för primärproducenter inom livsmedelsproduktion och därigenom öka antalet 
arbetstillfällen inom förädling (fokusområde 6a). 

6.5.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND  
I utvärderingen av den förra stödperioden för landsbygdsprogrammet i Kronobergs län utmärker 
sig de sysselsättningsskapande insatserna i just förädlingsföretag. Länsstyrelsen menar att det är 
mycket viktigt att fortsatt gynna dessa företag. De företag som förädlar i huvudsak lokala råvaror 
premieras. Genom detta gynnas förkortade livsmedelskedjor samtidigt som sysselsättning och 
miljönytta skapas i flera led.     

6.5.3. BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR  

Ansökningstrycket för insatsen beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver användas. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. 
Miniminivån för bifall är 200 poäng i de nationella urvalskriterierna. Omprövat beslut om lägsta 
poängnivå för stöd annonseras på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/kronoberg . 
Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras.  

När Länsstyrelsens budget för insatsområdet tar slut kommer Länsstyrelsen överväga möjligheten 
att lägga kvarvarande ansökningar öppna i väntan på eventuella nya medel. Dels bevakas 
möjligheter till återflöden, dels eventuella möjligheter till centrala avrop eller eventuella 

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

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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tillkommande medel på andra sätt. Bedöms det inte finnas möjligheter till finansiering inom 
rimlig tid kommer Länsstyrelsen att avslå ansökningar på grund av medelsbrist. 

6.5.4 URVALSKRITERIER  
(Delåtgärd 4.2, fokusområde 6a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 
Mer information om bedömningsgrunder för urvalskriterierna finns i kapitel 14.10. 

 

 

  

Nationella och 
regionala urvalskriterier 

Poängsättning Viktning 

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 

15 

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

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 

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

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

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

10  

3. Den som söker 
stöd har 
kunskap, 
kompetens och 
genomförande-
kapacitet 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 

15 
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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 
miljökvalitetsmål. 

+2 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till miljökvalitetsmålen  
Två poäng får ansökningar om det ingår delar som inte behövs för själva investeringen men som 
är bra för miljön. Det kan till exempel vara investeringar som ingår i helhetslösningar som har 
positiva effekter på miljön. 

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

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  

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

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är 
mindre än 1 

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 % 

10 

5. Investeringen 
ger 
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 

30 

6. Det finns ett 
identifierat 
regionalt behov 
av investeringen  

2/3 poäng: Investeringen leder till högre 
förädlingsgrad 

+ 1 poäng Investeringen ingår i samverkanslösning 

+1 poäng: Investeringen görs i företag som är 
mikroföretag 

20 

Summa viktning  100 
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+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet  

En poäng ges till de företag som med investeringen för bearbetning och saluföring av 
jordbruksprodukter väljer energieffektiva lösningar.  

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder 
(innovation) 
Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram eller använda 
nya idéer.  Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det gäller bland annat 
för utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på ansökningar som kan få 
stöd är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom modern teknik. Det kan också vara 
investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av jordbruksprodukter.  

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 
Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget det kan till exempel vara ny 
produktionsinriktning eller ny inredning som tidigare inte har använts.  

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

Tre poäng ges till investeringar som har en innovativ inriktning och som bidrar till att införa nya 
produkter, tjänster eller arbetsmetoder. En förutsättning är att det inom länet ska finnas 
begränsade erfarenheter från liknande verksamhet. Det vill säga att den som söker arbetar inom 
ett nytt eller för länet förhållandevis okänt område. Ansökan bedöms dels utifrån de uppgifter 
som finns i ansökan dels utifrån den kunskap som finns inom det aktuella området.  

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

Ansökan får fyra poäng när investeringen är bland de första inom sin bransch.  

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

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

3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet  
för investeringen 
+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra investeringen 

En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 
kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har 
kompetens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt.  
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+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller 
egen företagare 

Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den investering som 
företaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte kommer 
att ge förväntat resultat. 

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

En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. 
Målbilden ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett 
framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor 
betydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 
organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering, bättre 
marknadsanpassningar och kan innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning.  

4. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen 
1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  

En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den som söker ha 
motiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan till exempel vara att risken 
är för hög för att satsa själv eller att avkastningen är för dålig. 

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

En poäng ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att genomföra när 
den som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel vara om andra planerade 
investeringar kommer att påverkas negativt av att den här investeringen inte blir av. 

Följande 3 poängsättningar räknas ut av IT-systemet 
Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan för att 
beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa nyckeltal visar om företaget är i 
behov av stöd för att genomföra investeringen.  

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1 
En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett centralt mått är 
kassalikviditet. Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan investeringsstöd är mindre än 1 
ges ett extra poäng.  
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+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet av stöd. 
Poäng ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar och resultat är mindre  
än 1.  

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 
Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. Om företaget 
har en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges ett extra poäng. Då har vi tagit 
hänsyn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde.  

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

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid 
Ett poäng ges om investeringen ger heltidssysselsättning för en person som tidigare har arbetat 
deltid i företaget. Deltid är mindre än 1720 timmar. 

3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget 
Tre poäng ges om investeringen leder till att företaget kan sysselsätta en ny person på heltid eller 
halvtid. Med halvtid avses minst 50 % av ett årsarbetstillfälle d.v.s. minst 860 timmar. Personen 
har inte varit anställd i företaget tidigare. 

4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget 
Fyra poäng ges om investeringen leder till att mer än en ny person får sysselsättning i företaget på 
heltid eller halvtid,. Med halvtid avses minst 50 % av ett årsarbetstillfälle d.v.s. minst 860 timmar.  
Berörda personer har inte varit anställda i företaget tidigare. 

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

6. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen 
Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala 
handlingsplanerna.    

3 poäng Investeringen leder till ökad förädlingsgrad  

Länets livsmedelsproduktion behöver utvecklas med resursförädling så att utbudet av mat 
producerad i närområdet stärks. Investeringar som bidrar till verksamhet med hög grad av 
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resursförädling prioriteras därför. Det kan exempelvis vara investeringar för verksamheter inom 
charkuteri, bageri, bryggeri eller mejeri. 

2 poäng Investeringen leder till ökad förädlingsgrad 

Utveckling av livsmedelsproduktion behöver olika nivåer av förädling.  Poäng ges därför till 
investeringar för kyllagring, rensning, sortering, tvättning, ansning och paketering av råvaror, för 
bättre kvalitet, hållbarhet och säljbarhet.  

+ 1 poäng Investeringen ingår i samverkanslösning 

Ett utökat nätverk mellan små livsmedelsföretagare stärker företagen. Investeringar som gynnar 
samverkan premieras genom poäng vid bedömningen. Exempel kan vara investeringar i 
lagringslokaler som medför att produkter från andra producenter köps och förädlas alt 
distribueras eller ansökningar där investeringen leder till samverkanslösningar för kortare 
leveranskedjor. Samverkanslösningen ska visas med skriftligt avtal. 

+1 poäng: Investeringen görs i företag som är mikroföretag 

Investeringen görs i företag som vid tidpunkten då ansökan lämnas in definieras som 
mikroföretag, d vs mindre än 10 årsanställda. 

6.5.5 INVESTERINGAR SOM INTE PRIORITERAS REGIONALT  
Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet. 
Investeringar i tätorter med mer än 3 000 innevånare får ej regionala poäng i detta insatsområde. 
Motivet är att åtgärden ska fungera som jobbskapande och att insatserna ur regional synvinkel 
behöver göras för att stimulera arbetsmarknaden på länets landsbygd.  

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

I Kronobergs län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare kan 
sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller 
per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.  

I de fall den förädlade produkten inte är en jordbruksprodukt begränsas stödbeloppet enligt 
förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. I totalsumman ska också andra stöd 
av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. 
Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre 
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beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. 
Begränsningen gäller per stödmottagare. 

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

7. (DELÅTGÄRD 4.4 OCH 7.6) 
MILJÖINVESTERINGAR 

I landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns flera miljöinvesteringar. Vi har dock valt att samla 
samtliga miljöinvesteringar på ett och samma ställe i handlingsplanen oavsett om de ligger under 
åtgärd 7 eller åtgärd 4. Under åtgärd 4 finns de miljöinvesteringar som har fast ersättning, inom 
åtgärd 7 de miljöinvesteringar som ska hanteras enligt så kallade faktiska utgifter. 

Det finns fler myndigheter som handlägger miljöinvesteringar. Det är Länsstyrelserna, Sametinget 
och Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens stöd kallas för stöd för att bevara och utveckla miljövärden i 
skogen. Varje myndighet har sin egen handlingsplan. 

7.1 STÖD TILL STÄNGSEL MOT ROVDJUR  
(DELÅTGÄRD 4.4 OCH 7.6 FOKUSOMRÅDE 4A) 

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 och 
betesvallar även fortsatt ska kunna hävdas i områden där det finns risk för angrepp av rovdjur.  

7.1.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND 
Fårhållningen i Södra Sverige har under de senaste decennierna fått ta hänsyn till ett nygammalt 
inslag i faunan – rovdjur. Genom rätt kvalitet i stängsel kommer problemen med rovdjur att 
kunna begränsas.  

Ersättning ges enbart för stängsel kring får- eller getbesättningar. Länsstyrelsen gör bedömningen 
att rovdjursproblematiken inte har varit något nämnvärt problem för andra djurslag såsom 
nötkreatur under de senaste åren i Kronobergs län. Skulle detta förändras, får en ny prioritering 
göras. För stängselkvalitén gäller de rekommendationer som viltskadecenter anger i sina 
publikationer. Med rovdjur avses här varg, lo eller brunbjörn. Miljöinvesteringen  beviljas i 
huvudsak för blocklagd mark.  

Investeringen görs för att skydda större besättningar av tackor eller getter samt skyddsvärda raser av får 
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Länsstyrelsen menar att det är angeläget att i första hand skydda de besättningar som hunnit 
byggas upp till en viss volym före de som är på blygsam nivå. Besättningar som deltar i produk-
tionsuppföljningsprogram, exempelvis ”elit-lamm” eller besättningar anslutna till Maedi Visna-
programmet med M3-status indikerar att besättningen har ett högre värde och därmed är mer 
skyddsvärd än andra.  

Investeringen gynnar geografiskt utpekade områden  

Länsstyrelsen menar att det finns ett särskilt intresse att skydda länets betesmarker inte minst 
utifrån regionala miljömål.  

7.1.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR 
Insatsområdet har en nationell budget. Inom detta insatsområde räknar vi endast med ett fåtal 
ansökningar per kvartal. Långa handläggningstider är inte lämpliga i detta insatsområde eftersom 
stödet är av en sådan karaktär att investeringar ofta inte kan vänta. Därför tillämpar vi inte 
beslutsomgångar. Vi har istället ett krav på att alla ansökningar som ska få bifall får minst 200 
poäng för de regionala urvalskriterierna. På detta sätt säkerställer vi ett bra urval av ansökningar 
trots ett begränsat antal ansökningar. Omprövat beslut om lägsta poängnivå för stöd annonseras 
på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/kronoberg . Åtminstone två urvalskriterier 
måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras.  

När Länsstyrelsens budget för insatsområdet tar slut kommer Länsstyrelsen överväga möjligheten 
att lägga kvarvarande ansökningar öppna i väntan på eventuella nya medel. Dels bevakas 
möjligheter till återflöden, dels eventuella möjligheter till centrala avrop eller eventuella 
tillkommande medel på andra sätt. Bedöms det inte finnas möjligheter till finansiering inom 
rimlig tid kommer Länsstyrelsen att avslå ansökningar på grund av medelsbrist. 

  

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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7.1.4 URVALSKRITERIER 
(Delåtgärd 4.4, fokusområde 4a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 
Mer information om bedömningsgrunder för urvalskriterierna finns i kapitel 14.11. 

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier.  

Regionala urvalskriterier 

Bedömningsgrunder 

1. Investeringen görs för att skydda besättningar av får och getter   
Antal djur i medeltal i besättningen över året.  

2 poäng, Besättningar med 10-24 hondjur   

3 poäng, Besättning över 25 hondjur 

+1 poäng Besättning som vid ansökningstidpunkten deltar i produktionsuppföljningsprogram, 
exempelvis elitlamm.  

+1 poäng Besättning som vid anslutningstidpunkten är ansluten till Maedi-visna-programmet 
med M3-status   

Urvalskriterier Poängsättning Viktning 
1. Investeringen 

görs för att 
skydda 
besättningar 
med får och 
getter 

2-5 poäng. Antal djur i besättningen i 
medeltal över året.  

80 

2. Investeringen 
gynnar 
geografiskt 
utpekade 
områden 

4−5p Stängsel runt värdefull betesmark  
3−4p Stängsel runt betesmark med 
allmänna värden. 
1p Stängsel runt betesvall 

20 

Summa regionala 
urvalskriterier 

 100 
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2. Investeringen gynnar geografiskt utpekade områden. 
Stängsel runt värdefull betesmark med hög artrikedom eller höga kulturmiljövärden 
(särskilda värden, restaureringsmark, mosaikbete och skogsbete).  

För poäng i detta urvalskriterium ska marken vid ansökanstillfället vara blocklagd i 
jordbruksverkets blockdatabas och vara godkänd för gårdsstöd/miljö eller endast miljö. Detta 
gäller varje fålla som ingår i ansökan. Mindre avvikelser kan godkännas för att räta ut stängslets 
sträckning och skapa god stängselekonomi. I vissa fall kan jordbruksblock bindas samman med 
det rovdjursavvisande stängslet. Då ersätts den kortaste sträcka för stängslets sträckning, dock 
som längst sträckan runt blocklagd mark. Blockläggning sker genom ordinarie ansökan om 
jordbrukarstöd (SAM). 

4 poäng. Mer än 50 % av jordbruksmarken i ansökan uppfyller kriterierna för betesmarker 
med särskilda värden, restaureringsmark, mosaikbete eller skogsbete.  
Merparten av arealen ska ha dessa kvalitéer.  

+1 poäng: summan av den areal betesmark (ej åker) som omfattas av satsningen är mer än 2 ha. 

Stängsel runt betesmark med allmänna värden. 

3 poäng. Jordbruksmarken i ansökan består till mer än 50 % av betesmark (ej åker) som minst 
uppfyller kriterierna för ersättning gällande allmänna värden.  

+ 1 poäng. Summan av den areal betesmark (ej åker) som omfattas av satsningen är mer än 2 ha.  

Stängsel runt betesvall. 

1 poäng ges om jordbruksmarken i ansökan till mer än 50 % består av åkermark (grödkod 49-50-
51) eller betesmark (grödkod 52) och som enbart söks i gårdsstödet.  

7.1.5. STÖDBELOPP 
Den som söker stöd för stängsel mot rovdjur får 50 kronor per meter för stängsel som blir 
godkänt. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 1 000 kronor. 
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7.2 ENGÅNGSRÖJNING AV BETESMARK  
(DELÅTGÄRD 4.4 FOKUSOMRÅDE 4A) 

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 slåtterängar med 
särskild skötsel eller miljöersättningen för fäbodar. 

7.2.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND 
Kronobergs län har stora arealer betesmarker som ligger i flikiga skogslandskap. Under det förra 
seklet har betydande arealer betesmarker övergått i skogsproduktion. Också i nutid finns ängs- 
och betesmarker på vilka hävden har fått för låg intensitet – eller nyligen upphört. Eftersatta 
generationsskiften i kombination med komplicerade och förändrade regelverk för 
miljöersättningar bidrar till situationen. Investeringsstödet till denna miljöinvestering kan bli ett 
sätt att göra en kraftsamling för att i ett tidigt läge rädda kvar marker som annars hade övergått i 
skog.  

7.2.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR  
Ansökningstrycket för insatsen beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver användas. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. 
Miniminivån för bifall är 200 poäng i de nationella urvalskriterierna. Omprövat beslut om lägsta 
poängnivå för stöd annonseras på länsstyrelsens webbplats. Åtminstone två urvalskriterier måste 
ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras.  
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7.2.4 URVALSKRITERIER 
(Delåtgärd 4.4, fokusområde 4a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 
Mer information om bedömningsgrunder för urvalskriterierna finns i kapitel 14.12. 

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

Regionala urvalskriterier 

 

Bedömningsgrunder 

1. 5 poäng. Röjningen förväntas gynna hävdberoende naturtyper 
Röjningen förväntas gynna hävdberoende naturtyper enligt art- och habitatdirektivet. 

2. 5 poäng. Röjningen bidrar till att synliggöra kulturbärande landskapselement 
Röjningen bidrar till att synliggöra kulturbärande landskapselement som stenmurar, odlingsrösen, 
husgrunder m fl. 

3. 5 poäng. Det finns goda förutsättningar för långsiktig hävd med betesdjur eller 
slåtter om det är ängsmarker. 
En bedömning görs ifall det finns tillgång på betesdjur och i vilken omfattning. Här vägs också in 
bakgrunden till varför betesmarken är igenväxt. Vid bedömning av om tillräckligt antal betesdjur 
finns ses naturligtvis i första hand till hur stor besättning som ska beta inom det aktuella området, 
men även hur den sökandes och/eller djurhållarens övriga betesmarker sköts och om det är 
sannolikt att förutsättningar finns för att kunna sköta ytterligare arealer. 

Regionala urvalskriterier Poängbeskrivningar Viktning 
 

Miljöinvesteringen bidrar till 
att bevara och förstärka 
biologisk mångfald  

5 poäng. Röjningen förväntas gynna 
hävdberoende naturtyper 
 

30 

Miljöinvesteringen bidrar till 
att synliggöra kulturmiljöer 

5 poäng. Röjningen bidrar till att 
synliggöra kulturbärande 
landskapselement 

20 

Goda förutsättningar för 
långsiktigt god hävd 

5 poäng. Det finns goda 
förutsättningar för långsiktig hävd 
med betesdjur eller slåtter om det är 
ängsmark. 

50 

Summa viktning  100 
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Om det handlar om äng för ängsslåtter gäller motsvarande villkor, dvs att det ska finns goda 
förutsättningar till en långsiktig skötsel genom slåtter och, i förekommande fall, efterbete.  

7.2.5 STÖDBELOPP 
Den som söker stöd för engångsröjning av betesmark får 5 000 kronor per hektar när 
miljöinvesteringen är godkänd. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 1 000 
kronor.  

Stödbeloppet begränsas enligt förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse där 
det är tillämpligt6. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren 
har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får 
överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två 
föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare. 

  

 
6 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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7.3 MILJÖINVESTERING – FÖRBÄTTRAD VATTENKVALITET 
(DELÅTGÄRD 7.6 FOKUSOMRÅDE 4ABC) 

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 
vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och hav genom olika insatser i, vid eller uppströms 
vattenförekomster. Vattenförekomst kan till exempel vara dike, bäck eller å.  

7.3.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND  
Syftet med miljöinvesteringen är att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag genom olika 
insatser i, vid, eller uppströms vattenförekomster i odlingslandskapet som har sämre än god 
ekologisk status enligt vattenförvaltningen. Insatserna ska inriktas till att motverka miljöproblem 
med koppling till jordbrukets påverkan och det finns en tydlig koppling till övergödning, fysisk 
påverkan (hydromorfologi) i vattendrag och till biologisk mångfald. Insatserna kan också bidra till 
att skapa en variation i landskapet som kan uppfattas som positivt för rekreation och friluftsliv 
samt bidra till en naturligare vattenregim och flödesutjämning. Anläggande av våtmarker är 
exkluderade.   

7.3.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR  
Ansökningstrycket för insatsen beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver användas. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. 
Miniminivån för bifall är 200 poäng i de nationella urvalskriterierna. Omprövat beslut om lägsta 
poängnivå för stöd annonseras på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/kronoberg . 
Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras.  

När Länsstyrelsens budget för insatsområdet tar slut kommer Länsstyrelsen överväga möjligheten 
att lägga kvarvarande ansökningar öppna i väntan på eventuella nya medel. Dels bevakas 
möjligheter till återflöden, dels eventuella möjligheter till centrala avrop eller eventuella 
tillkommande medel på andra sätt. Bedöms det inte finnas möjligheter till finansiering inom 
rimlig tid kommer Länsstyrelsen att avslå ansökningar på grund av medelsbrist. 

2022 kommer utlysning för investeringar i kalkfilterdiken att genomföras. 

  

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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7.3.4 URVALSKRITERIER 
(Delåtgärd 7.6, fokusområde 4a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 
Mer information om bedömningsgrunder för urvalskriterierna finns i kapitel 14.13. 

Nationella urvalskriterier 
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

Regionala urvalskriterier 
 

  

Regionala urvalskriterier Poängbeskrivningar Viktning 
 

1. Miljöinvesteringen 
placeras på ett sätt 
som bidrar till att 
förbättra 
vattenkvaliteten. 

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 riskerar att få den 
klassningen enligt 
vattenförvaltningen. 

25 

2. Miljöinvesteringen 
utformas på ett sätt 
som bidrar till att 
förbättra 
vattenkvaliteten 

5 poäng. Miljöinvesteringen 
utformas på bästa möjliga sätt för 
att optimera retention av kväve 
och fosfor  
3 poäng. Miljöinvesteringen 
utformas på bästa möjliga sätt för 
att förbättra hydromorfologiska 
och/eller biologiska 
kvalitetsfaktorer.  

 
75 

Summa viktning  100 
   



 
 
 
 
 
 
 
 

110 
 

Bedömningsgrunder 

1. MILJÖINVESTERINGEN PLACERAS PÅ ETT SÄTT SOM BIDRAR TILL ATT 
FÖRBÄTTRA VATTENKVALITETEN 
1-5 poäng Placering så att den kan bidra till att förbättra status i en vattenförekomst som har 
klassningen måttlig (1 poäng), otillfredsställande (3 poäng), eller dålig (5 poäng), eller som riskerar 
att få den klassningen enligt vattenförvaltningen. 

2. MILJÖINVESTERINGEN UTFORMAS PÅ ETT SÄTT SOM BIDRAR TILL ATT 
FÖRBÄTTRA VATTENKVALITETEN  

5 poäng. Miljöinvesteringen utformas på bästa möjliga sätt för att optimera retention av 
kväve och fosfor 

5 poäng. Miljöinvesteringen utformas på bästa möjliga sätt för att optimera retention av fosfor, 
men gärna också kväve. Bedömningen görs utifrån syfte och förutsättningarna på platsen. Det 
som krävs är en konstruktion för att samla fosfor genom främst sedimentation, men gärna också 
kväve med optimal utformning utifrån syftet att öka omvandlingen av kväve till kvävgas. Viktiga 
faktorer när det gäller anläggningens utformning är vattnets hastighet och uppehållstid, svämplan, 
inlopp och utlopp, djuphål för sedimentation, kantlutning för att minimera erosionen och att 
optimera näringsretentionen och undvika nettotillskott av fosfor. För att ge poäng ska hänsyn till 
dessa faktorer ha tagits på bästa sätt efter de platsgivna förutsättningar som finns. Antingen ges 
full poäng eller noll poäng. Poäng här förutsätter poäng i urvalskriterie (1).  

3 poäng. Miljöinvesteringen utformas på bästa möjliga sätt för att förbättra 
hydromorfologiska och/eller biologiska kvalitetsfaktorer 

3 poäng. Miljöinvesteringen utformas på bästa möjliga sätt för att förbättra hydromorfologi och 
biologi i vattnet. Bedömningen görs utifrån syfte och förutsättningarna på platsen. Det som krävs 
är en konstruktion och därmed optimal utformning med syfte få en bättre ekologisk balans i 
vattnet, bättre syresättning och biologisk omsättning, återställd eller naturliknande 
hydromorfologi som är bättre för till exempel fisk och ökad biologisk mångfald. Det ska finnas 
kopplingar till påverkan på hydromorflogi och biologi från jordbruk till exempel rätningar, 
rensning, övergödning och förändrade habitat genom fysisk påverkan.  För att ge poäng ska 
hänsyn till dessa faktorer ha tagits på bästa sätt efter de platsgivna förutsättningar som finns. 
Antingen ges full poäng eller noll poäng. Poäng här förutsätter poäng i urvalskriterie (1). 
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7.3.5 STÖDNIVÅ 
Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter. 

Stöd ges för 50 procent av stödberättigande utgifter i de fall där miljönyttan delvis är begränsad 
eller där det finns en definierad företagsnytta. I Kronobergs län är stödet i dessa fall 50% av 
stödberättigade kostnader.  

I Kronobergs län är högsta stödbelopp 500 000 kronor per ansökan. 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande 
utgifter.  

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre 
betydelse7 där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som 
stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala 
stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt 
de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare. 

Miljöinvesteringar och fördelning av budget 

Länsstyrelsen har en viss summa pengar för åtgärder som gäller förbättrad vattenkvalitet och 
biologisk mångfald. Så här fördelar vi pengarna indikativt:  

• anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 40 procent av 
budget  

• anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet får 35 procent 
av budget  

• miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 20 procent av budget  
• anlägga tvåstegsdiken får 5 procent av budget. 

I syfte att minska programmets inlåsingseffekter kan den indikativa budgeten komma att ändras 
under året.  

 
7 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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7.4 ANLÄGGA OCH RESTAURERA VÅTMARKER OCH DAMMAR FÖR 
BIOLOGISK MÅNGFALD (DELÅTGÄRD 7.6 FOKUSOMRÅDE 4ABC) 

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 
fokusområde 4a). Syftet är att bevara och förstärka biologisk mångfald och skapa variation i 
odlingslandskapet. Våtmarker och dammar kan också bidra till att minska övergödningen av 
sjöar, vattendrag och hav.  

7.4.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND  
Från 2018 gör Länsstyrelsen ett strategiskt val att fokusera på arbetet med vattendirektivet i länet. 
Det innebär att budgeten för vattenanknutna miljöinvesteringar i länet samlas till våtmarker 
vattenkvalitet. Det kommer alltså inte finnas budget för våtmarker biologisk mångafald. 

7.4.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR) 
Ansökningstrycket för insatsen beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver användas. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. 
Miniminivån för bifall är 240 poäng i de nationella urvalskriterierna. Omprövat beslut om lägsta 
poängnivå för stöd annonseras på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/kronoberg . 
Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 

När Länsstyrelsens budget för insatsområdet tar slut kommer Länsstyrelsen överväga möjligheten 
att lägga kvarvarande ansökningar öppna i väntan på eventuella nya medel. Dels bevakas 
möjligheter till återflöden, dels eventuella möjligheter till centrala avrop eller eventuella 
tillkommande medel på andra sätt. Bedöms det inte finnas möjligheter till finansiering inom 
rimlig tid kommer Länsstyrelsen att avslå ansökningar på grund av medelsbrist. 

  

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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7.4.4 URVALSKRITERIER 
(Delåtgärd 7.6 , fokusområde 4a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 
Mer information om bedömningsgrunder för urvalskriterierna finns i kapitel 14.14. 
 
Nationella urvalskriterier  

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier.  

Regionala urvalskriterier 

 
  

Regionala urvalskriterier Poängbeskrivningar Viktning 
 

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

5 poäng. Tidigare sänkt sjö restaureras och 
återskapas till våtmark.  
5 poäng.  Miljöinvestering i småvatten. 
3 poäng. Våtmarksinvesteringen sker 
huvudsakligen genom dämning och inte genom 
grävning.   
 

60 

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

5 poäng. Våtmarken placeras så att den kan bidra 
till att förbättra status i vattenförekomst som är 
klassad som sämre än god status enligt 
vattenförvaltningen. 

20 

Miljöinvesteringen bidrar 
till 
rekreationsmöjligheter 
och upplevelsevärden för 
allmänheten 

+1 poäng. Miljöinvesteringen kan lätt nås från 
allmän väg 
+3/+2 poäng. Särskilda insatser kommer att göras 
för att öka tillgängligheten. 
 

20 

Summa viktning  100 
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Bedömningsgrunder 

1. Miljöinvesteringen placeras och utformas så att den bevarar och förstärker 
biologisk mångfald  
5 poäng. Tidigare sänkt sjö restaureras och återskapas till våtmark.  

För poäng ska det vara ett område som avvattnats genom vattendom, s.k. sjösänkningsföretag 
eller som genom en sänkning av vattenytan uppnått samma effekt. Marken ska tidigare ha brukats 
för livsmedelsproduktion. Återställningen ska ske genom dämning. 

5 poäng.  Miljöinvestering i småvatten.  

Anläggning av salamanderdamm bedöms som angelägen. Salamander eller annat hotat grod- eller 
kräldjur bedöms kunna spridas till småvatten och gynnas av dess placering och utformning. 
Insatsen ska ske så att befintliga förekomster av vattensalamander utökas eller knyts samman. 3  

3 poäng. Våtmarksinvesteringen sker huvudsakligen genom dämning och inte genom 
grävning.   

Dämning är ofta en kostnadseffektiv lösning för att bilda våtmarker och landskapet brukar få en 
naturlig landskapsbild. Mindre grävarbeten för att bygga dämme eller liknande är här nödvändiga. 
Poäng kan ges i projekt där viss schaktning (eller liknande) behöver göras på åkermark för att 
minska läckaget av näringsämnen från tidigare odling inför dämningen. 

2. Miljöinvesteringen placeras på ett sätt som bidrar till att öka retention av 
växtnäring. 
5 poäng. Våtmarken placeras så att den kan bidra till att förbättra status i 
vattenförekomst som är klassad som sämre än god status enligt vattenförvaltningen. 

Miljöinvesteringen placeras i ett delavrinningsområde som är klassat att ha miljöproblem med 
övergödning enligt Vattenförvaltningen. Miljöinvesteringen bedöms kunna bidra till att höja 
vattenförekomstens status. Våtmarken utformas på ett lämpligt sätt utifrån förutsättningarna på 
platsen, så att den bedöms ta upp så mycket kväve, men gärna också fosfor som möjligt. 
Utformning är tex djup, vegetation, inlopp, utlopp. 
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3. Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för 
allmänheten 
+1 poäng. Miljöinvesteringen kan lätt nås från allmän väg 

Våtmarken kommer att vara tillgänglig för allmänheten då den till exempel placeras vid allmänna 
vägar, det finns parkeringsplatser osv.   

+3/+2 poäng. Särskilda insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten. 

+3 poäng. Fågeltorn, spänger etc. kommer att byggas vid våtmarken och information finns så 
man hittar till den 

+2 poäng. Det kommer att finnas informationstavlor eller annan möjlighet för allmänheten att få 
kunskap våtmarkens funktion. 

7.4.5 STÖDNIVÅ 
Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter upp till 200 000 kronor per hektar.  

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.  

För våtmarker och dammar finns en gräns på 200 000 kronor per hektar.  

I Kronobergs län är högsta stödbelopp 2 000 000 kronor per ansökan. 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande 
utgifter. 

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre 
betydelse8 där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som 
stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala 
stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt 
de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare. 

  

 
8 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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Miljöinvesteringar och fördelning av budget  
Länsstyrelsen har en viss summa pengar för åtgärder som gäller förbättrad vattenkvalitet och 
biologisk mångfald. Så här fördelar vi pengarna indikativt:  

• anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 40 procent av 
budget  

• anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet får 35 procent 
av budget  

• miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 20 procent av budget anlägga tvåstegsdiken 
får 5 procent av budget 
I syfte att minska programmets inlåsingseffekter kan den indikativa budgeten komma att 
ändras under året. 

7.5 ANLÄGGA OCH RESTAURERA VÅTMARKER OCH DAMMAR  
FÖR FÖRBÄTTRAD VATTENKVALITET  
(DELÅTGÄRD 7.6 FOKUSOMRÅDE 4ABC) 

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 
övergödningen 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 
Flera av sjöarna och vattendragen i Kronobergs län har problem med vattenkvaliteten och är 
klassade som sämre än god ekologisk status enligt vattenförvaltningen. Många av vattnen har en 
status som är sämre än god på grund av att de är påverkade av övergödning. 
Landsbygdsprogrammet är ett av flera verktyg för att komma till rätta med det som påverkar 
sjöar och vattendrag. Insatserna ska därmed kunna motiveras utifrån syftet att de förbättrar 
vattenkvaliteten i de vatten som inte uppnår god status enligt vattenförvaltningen. 
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7.5.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR  
Ansökningstrycket för insatsen beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver användas. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. 
Miniminivån för bifall är 200 poäng i de nationella urvalskriterierna. Omprövat beslut om lägsta 
poängnivå för stöd annonseras på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/kronoberg . 
Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras.  

När Länsstyrelsens budget för insatsområdet tar slut kommer Länsstyrelsen överväga möjligheten 
att lägga kvarvarande ansökningar öppna i väntan på eventuella nya medel. Dels bevakas 
möjligheter till återflöden, dels eventuella möjligheter till centrala avrop eller eventuella 
tillkommande medel på andra sätt. Bedöms det inte finnas möjligheter till finansiering inom 
rimlig tid kommer Länsstyrelsen att avslå ansökningar på grund av medelsbrist. 

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 Poängbeskrivningar Viktning 

 

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

2/3 poäng. Våtmarken utformas på bästa 
möjliga sätt för att öka retention av kväve. 

4 poäng. Våtmarken utformas på bästa möjliga 
sätt för att öka retention av fosfor. 

+1 poäng. Det finns mer än 20 ha brukad 
åkermark i avrinningsområdet. 

70 

   

Miljöinvesteringen bidrar 
till rekreationsmöjligheter 
och upplevelsevärden för 
allmänheten 

+2/+3 poäng. Särskilda insatser kommer att 
göras för att öka tillgängligheten. 

 
30 

Summa viktning  100 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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Bedömningsgrunder 

1. Miljöinvesteringen utformas på ett sätt som bidrar till att öka retention av 
växtnäring  
2, 3 poäng. Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt för att öka retention av kväve. 

Våtmarken placeras och utformas på bästa sätt för retention av kväve. 2 av nedanstående 
egenskaper ger 2 poäng, 4 eller fler ger 3 poäng  

  - Långt avstånd mellan in- och utlopp 

  - Optimerad uppehållstid, mellan ca 1-5 dygn 

  - Medeldjupet understiger 0,7 m (vid normalvattenstånd) 

  - God hydraulisk effektivitet 

  - God förutsättning för vegetation som kolkälla och underlag för biofilm 

  - Kvävemur 

4 poäng. Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt för att öka retention av fosfor. 

Våtmarken placeras och utformas på bästa sätt för retention av fosfor. 1 av nedanstående 
egenskaper ger 2 poäng, 2 eller fler ger 4 poäng  

- Ändamålsenlig djupprofil (t.ex. rensningsbar djuphåla vid inloppet) 

- Grunda partier med vegetationsfilter. 

- Våtmarken dimensionerad för att hantera fosfor från avrinningsområdet. 

+1 poäng. Det finns mer än 20 ha brukad åkermark i avrinningsområdet. (Gäller om 
ansökan fått poäng på A eller B)  

Arealen brukad åkermark i ett avrinningsområde påverkar hur stort läckaget av växtnäring är. Vi 
prioriterar investeringar som har mer än 20 ha brukad åkermark i avrinningsområdet. Med brukad 
menas blocklagd åkermark i Jordbruksverkets kartdatabas.  
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2. Miljöinvesteringen placeras på ett sätt som bidrar till att öka retention av 
växtnäring.  
5 poäng. Våtmarken placeras så att den kan bidra till att förbättra status i 
vattenförekomst som är klassad som sämre än god status enligt vattenförvaltningen. 

Härleds ur Länsstyrelsens karteringar. Informationen kan läsas ut på 
http://www.viss.lansstyrelsen.se/   

3. Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för 
allmänheten  
+3/+2 poäng. Särskilda insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten. 

+3 poäng. Fågeltorn, spänger etc. kommer att byggas vid våtmarken och information finns så 
man hittar till den 

+2 poäng. Det kommer att finnas informationstavlor eller annan möjlighet för allmänheten att få 
kunskap våtmarkens funktion. 

7.5.5 STÖDNIVÅ 
 
Insatsområdet tilldelas en budget om 35% av totalt tilldelad budget för våtmarksinvesteringar.  

Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter upp till 200 000 kronor per hektar. 
Det kan finnas tillfällen när stöd ges för 50 eller 100 procent av stödberättigande utgifter. 
Följande gäller i Kronobergs län. 

Stöd kan ges för 100% av stödberättigade kostnader upp till 200 000 kronor per hektar. i fall 
Länsstyrelsen anser insatsen särskilt angelägen för vattenförvaltningen i länet. 

Stöd ges för 50 % av stödberättigande utgifter upp till 200 000 kronor per hektar i fall där 
miljönyttan delvis är begränsad eller där det finns en definierad företagsnytta.  

I Kronobergs 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 förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse där 
det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren 
har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får 
överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två 
föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare. 

  

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Miljöinvesteringar och fördelning av budget  
Länsstyrelsen har en viss summa pengar för åtgärder som gäller förbättrad vattenkvalitet och 
biologisk mångfald. Så här fördelar vi pengarna indikativt:  

• anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 40 procent av 
budget  

• anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet får 35 procent 
av budget  

• miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 20 procent av budget  

• anlägga tvåstegsdiken får 5 procent av budget. 

I syfte att minska programmets inlåsingseffekter kan den indikativa budgeten komma att ändras 
under året. 

7.6 ANLÄGGA TVÅSTEGSDIKEN  
(DELÅTGÄRD 7.6 FOKUSOMRÅDE 4ABC) 
Till insatsområdet har Länsstyrelsen ännu inte fördelat budgetmedel.   

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. 

7.6.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND  
Läckagen av näringsämnen från odlingslandskapet i Kronobergs län till Östersjön och 
Västerhavet får anses vara relativt begränsade i förhållande till andra områden – men finns 
alltjämt. Företrädelsevis i den centrala och västra delen av länet har påverkan på vattensystemen 
från läckage av näringsämnen kunnat konstateras och vattenförekomster har fått klassning lägre 
än god status. Samtidigt har det bland annat sommaren 2004 kunnat konstateras att länet kan lida 
betydande skada av omfattande volymer nederbörd på kort tid. Även i det fallet, dvs. sommaren 
2004 uppstod de allvarligaste problemen med översvämningar och riskerna kopplade till 
översvämningar i den västra länsdelen. Här är nederbörden högst och det kan befaras att 
extremnederbörd kan komma bli vanligare över tid tack vare globala klimatförändringar. Därför 
är det rimligt att koppla investeringar i tvåstegsdiken till vattenförekomster med sämre än god 
status enligt vattenförvaltningen och väga in investeringens effekter för att hantera stora 
nederbördsmängder.  
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7.6.5 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR  
Ansökningstrycket för insatsen beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver användas. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. 
Miniminivån för bifall är 150 poäng i de nationella urvalskriterierna. Omprövat beslut om lägsta 
poängnivå för stöd annonseras på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/kronoberg .  

7.6.6 URVALSKRITERIER 
(Delåtgärd 7.6 och fokusområde 4abc) 

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

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

Regionala urvalskriterier 

Regionalt kriterium-
Tvåstegsdike 

Poängsättning Viktning 
(totalt 
100p) 

1. Miljöinvesteringens 
placering   

 

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

2 poäng: Måttlig status 

3poäng: Otillfredsställande status  

4 poäng: Dålig status  

+1 poäng: Avrinningsområdets storlek i 
tvåstegsdikets utlopp är större 300 hektar 

30 

2. Genomförande av 
miljöinvesteringen  

5 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett 
mycket effektivt sätt 

3 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett 
effektivt sätt 

30 

  

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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3. Miljöinvesteringen 
bidrar till annan positiv 
effekt med hänsyn till miljö 
och klimat. 

+ 2 poäng: Det finns problem med 
återkommande översvämningar 

+ 2 poäng: Tvåstegsdiket förväntas gynna 
biologisk mångfald på ett sätt som det inte 
gjorde tidigare. 

+ 2 poäng: Kombination med andra åtgärder 
och samverkan 

+ 1 poäng: Investeringen är tillgänglig 

40 

Bedömningsgrunder 

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

2 poäng: Måttlig status 

3poäng: 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 
miljöproblemet 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. 
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2. Genomförande av miljöinvesteringen 
5 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett mycket effektivt sätt 

3 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett effektivt sätt  

5 poäng tilldelas om miljöinvesteringen genomförs på ett mycket effektivt sätt. Massorna avyttras 
i närhet av diket eller hämtas gratis till annan verksamhet. Dikets utformning innebär att så lite 
massor som möjligt skapas och dessa kan hanteras på ett effektivt sätt. 

3 poäng tilldelas om miljöinvesteringen genomförs på ett effektivt sätt. Massorna avyttras inom i 
dikets närhet eller hämtas gratis till annan verksamhet. Dikets utformning innebär att massorna 
kan hanteras på ett effektivt sätt. 

3. Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till miljö och klimat. 
+ 2 poäng: Det finns problem med återkommande översvämningar 

+ 2 poäng: Tvåstegsdiket förväntas gynna biologisk mångfald på ett sätt som det inte 
gjorde tidigare. 

+ 2 poäng: Kombination med andra åtgärder och samverkan 

+ 1 poäng: Investeringen är tillgänglig 

Två poäng tilldelas poäng ges om det finns problem med återkommande översvämningar i 
området. Översvämningarna ska vara dokumenterade genom t.ex. foto. Tänk på att åtgärder för 
att minska översvämning kan kräva dispens och tillstånd för markavvattning. 

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.  

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. 

En poäng tilldelas om närhet till tätort eller vandringsstråk, del i informationssatsning eller ska 
användas som visningsobjekt.  
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7.6.7 STÖDNIVÅ 
Följande gäller i Kronobergs län. 
Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter upp till 1 000 kronor per löpmeter dike.  

I Kronobergs län är högsta stödbelopp 200 000 kronor per ansökan. 
 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med under 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre 
betydelse9 där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som 
stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala 
stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt 
de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

Miljöinvesteringar och fördelning av budget  
Insatsområdet är inte aktivt i Kronobergs län. 

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. 

  

 
9 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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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 investeringsstöd till förnybar energi samt för att skapa nya jobb. Sametinget har egen 
handlingsplan. 

8.1 STARTSTÖD (DELÅTGÄRD 6.1 FOKUSOMRÅDE 2B) 

8.1.1 ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Startstödet till ska underlätta för yngre 
personer att starta eller ta över ett jordbruks-, rennärings- och trädgårdsföretag (delåtgärd 6.1, 
fokusområde 2b).  

8.1.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND 
Kronobergs läns lantbruk är djupt beroende av en framgångsrik föryngring. Det ska vara 
attraktivt att ta över eller starta ett lantbruksföretag som såväl ung vuxen -som senare i livet i 
samband med karriärsväxling. Länets lantbruk är mitt inne i ett generationsskifte när många 
fyrtiotalister trappar ned eller avvecklar och en ung generation tar vid. Inom denna sektor är 
andelen över 65 år så hög som 48 % och Kronobergs län har på så vis störst andel pensionärer 
bland lantbrukarna i sydöstra Sverige. 

Kronoberg har problem med en åldrande lantbrukarkår. Generationsskiftena dröjer i alltför 
många företag. Att antalet heltidslantbrukare minskar är olyckligt, dels för lantbruksnäringen men 
även för landsbygdsutvecklingen då ett eller flera heltidsföretag ofta är basen i en bygd. Stödet går 
till heltidsföretag som huvudsakligen är inriktade på primärproduktion. Sökanden ska äga minst 
25 procent av företaget.  

Länsstyrelsen har valt att inte tillämpa regionala urvalskriterier. Motivet till detta är att de 
nationella kriterierna i sig sätter en tämligen hög ambition för stödet. Däremot kan det för den 
skull bli aktuellt att senare justera lägsta poängsumma för stöd om budgetläget så kräver. 
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8.1.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR 
Ansökningstrycket för insatsen beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver användas. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. 
Miniminivån för bifall är 340 poäng. Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att 
ansökan ska kunna prioriteras. Ansökningar som får mindre än 200 poäng i de nationella 
urvalskriterierna avslås.  Omprövat beslut om lägsta poängnivå för stöd annonseras på 
länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/kronoberg . 

När Länsstyrelsens budget för insatsområdet tar slut kommer Länsstyrelsen överväga möjligheten 
att lägga kvarvarande ansökningar öppna i väntan på eventuella nya medel. Dels bevakas 
möjligheter till återflöden, dels eventuella möjligheter till centrala avrop eller eventuella 
tillkommande medel på andra sätt. Bedöms det inte finnas möjligheter till finansiering inom 
rimlig tid kommer Länsstyrelsen att avslå ansökningar på grund av medelsbrist. 

8.1.4 URVALSKRITERIER 
(Delåtgärd 6.1, fokusområde 2b) 

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

I startstödet tillämpas nationella och regionala urvalskriterier i Kronobergs län. Länsstyrelsen 
bedömer att det finns ett generellt behov av nya- och generationsväxlade lantbruksföretag oavsett 
inriktning. De nationella urvalskriterierna har i sig en ambitiös ansats, begränsade medel kommer 
dock leda till att den poängnivå som lägst ska uppnås för att bevilja stöd, kan komma att justeras 
över tid.  

  

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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Nationella urvalskriterier 

Nationella 
urvalskriterier 

Poängsättning Viktning 

1. Etableringen 
bidrar till att 
uppfylla 
nationella miljö- 
och klimatmål. 

+2 poäng: Planerad drift bedöms bidra till att 
uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål 
+1 poäng: Det finns en nyligen upprättad 
energikartläggning 
+1 poäng: Det finns dokumenterat strukturerat 
miljökvalitetsarbete 
+1 poäng: Planerad drift avser ekologisk 
produktion 

10 

2. Etableringen 
bidrar till 
införandet av nya 
produkter, 
tjänster eller 
arbetsmetoder 
(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 kunskap, 
kompetens och 
genomförande-
kapacitet att 
driva företaget.  

+2 poäng: Den som söker stöd har praktisk 
utbildning i jordbruk som går utöver minimikraven 
i stödvillkoren 
+2 poäng: Den som söker stöd har praktisk 
utbildning från verksamhet utanför jordbruket som 
är användbar i företaget 
+1 poäng Den sökande har eftergymnasial 
utbildning eller internationell utbildning eller 
praktik 
+ 1 poäng: Den som söker stöd har arbetat i minst 
2 år med marknadsmässig lön på föräldragården.  

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 produktion 
+1 poäng: Den som söker stöd går in i en befintlig 
verksamhet och utökar verksamhet 
+1 poäng: Sökandes arbetstid inom 
primärproduktion och livsmedelsförädling omfattar 
heltid, det vill säga minst 1 720 timmar per år 

30 

Summa viktning  100 
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Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängsättning Viktning 

Etableringen 
prioriteras regionalt 

5 poäng: Investeringen leder till regional 
måluppfyllelse 

100 

  100 
 

BEDÖMNINGSGRUNDER 

1. Etableringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål 
Ansökningar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. När det gäller startstöd är 
det hur själva etableringen påverkar miljö-, klimat och arbete och produktionssätt som bedöms. 

+2 poäng: Planerad drift bedöms bidra till att uppfylla minst 1 nationellt 
miljökvalitetsmål 
Två poäng ges om etableringen bidrar till att uppfylla minst 1 miljökvalitetsmål. Det som är 
viktigt är att se på hur produktionen bidrar till att nå miljökvalitetsmålen. Ett exempel kan vara att 
den som tar över en gård fortsätter med betesdjur vilket bidrar till miljökvalitetsmålet ett rikt 
odlingslandskap. 

+1 poäng: Det finns en nyligen upprättad energikartläggning 
En poäng ges för energikartläggningen som bör vara gjord tidigast för 3 år sedan och omfatta den 
aktuella verksamheten. 

+1 poäng: Det finns dokumenterat strukturerat miljökvalitetsarbete 
En poäng ges för att dokumentationen är aktuell för det senaste året. Exempel på strukturerat 
miljökvalitetsarbete kan vara Miljöhusesyn; www.miljohusesyn.nu  

+1 poäng: Planerad drift avser ekologisk produktion 
En poäng ges för ekologisk produktion som skall omfatta företagets alla relevanta 
produktionsgrenar och inte bara del av en produktionsgren.  

2. Etableringen bidrar till att införa av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder det 
vill säga innovation 
En nyetablering kan ofta innebära en positiv utveckling för orten. Därför kan etableringen 
indirekt bidra mer till landsbygdsutveckling än själva etableringen. 

+3 poäng: Etableringen medför ny produktion, produkter eller tjänster 
Tre poäng ges om etableringen innebär att den som söker startstödet börjar med en helt ny 
produktion. Verksamhet som tidigare ägare hade börjat med får inte räknas med.  

http://www.miljohusesyn.nu/
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+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.  

+2 poäng: Sökanden har praktisk utbildning i jordbruk som går utöver minimikraven i 
stödvillkoren 
Tre poäng ges till den som söker startstöd och som har mer kompetens än det som ställs i 
minimikraven. Poäng ges om sökande har arbetat mer än 2 år inom jordbruks-, trädgårds- eller 
rennäring efter 18 års ålder. Eller om sökande har mer än ett års erfarenhet i arbetsledande 
ställning inom jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Arbetet ska vara någon annanstans än på 
föräldragården. 
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+2 poäng: Sökanden har praktisk utbildning från verksamhet utanför jordbruket som är 
användbar i företaget 
Två poäng ges till den som har praktisk erfarenhet eller yrkesutbildning av verksamheter utanför 
jordbruket under förutsättning att kompetensen är användbar i företaget. Det kan exempelvis 
vara inom ekonomi, byggnad, maskinservice och så vidare. Poäng ges om sökande har arbetat 
mer än 2 år i annan bransch än jordbruks-, trädgårds- eller rennäring efter 18 års ålder. Eller om 
sökande har drivit företag utanför jordbruks-, trädgård- eller rennäringen i mer än 1 år. 

+1 poäng Den sökande har eftergymnasial utbildning eller internationell utbildning eller 
praktik 
 Poäng ges om sökande har eftergymnasial utbildning inom jordbruks- eller trädgårdsnäringen 
eller har dokumenterad internationell praktisk- eller teoretisk erfarenhet inom jordbruk eller 
trädgård om minst 6 månader. 

+ 1 poäng: Den som söker stöd har arbetat i minst 2 år med marknadsmässig lön på 
föräldragården.  
Poäng ges om den sökande har arbetat i minst 2 år med marknadsmässig lön, motsvarande en 
lantarbetares, på föräldragården.  

4. Sökanden är i behov av stöd för att underlätta starten som företagare 
Sökanden som saknar möjlighet till alternativ inkomstkälla och när det tar tid innan verksamheten 
ger intäkter är i större behov av stöd och bör prioriteras.  

+2 poäng: Den som söker kommer endast att ha inkomst från företaget, det vill säga 
ingen inkomst av tjänst utanför företaget 
Två poäng ges till de som inte har någon inkomst utöver det egna företagets avkastning. Även 
inkomst från 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 % av företagets totala omsättning. 

+2 poäng: Den som söker stöd startar ett företag utan någon pågående produktion 
Två poäng ges till den som startar ett företag som inte har någon befintlig produktion som är 
igång och det därmed tar längre tid innan företaget får intäkter. Kriteriets betydelse kan bero på 
företagets produktionsgrenar. Exempelvis är betydelsen mindre inom vanlig spannmålsodling, 
medan det för andra produktioner kan ta flera år innan insatt rörelsekapital kommer tillbaka som 
inkomst. Poäng bör endast tilldelas om det tar längre tid att få inkomst än om produktionen varit 
i full drift. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

131 
 

+1 poäng: Den som söker stöd går in i en befintlig verksamhet och utökar verksamhet 
En poäng ges till den som tar vid ett företag som har en befintlig produktion som är igång och 
utökar den befintliga produktionsgrenen eller en ny produktionsgren i företaget.  Utökningen 
medför troligen investeringsutgifter och ökat rörelsekapital och det tar viss tid innan satsningen 
genererar resultat. Kriteriets betydelse kan bero på produktionsgren, men poäng bör tilldelas alla 
satsningar i utökad produktion om minst 10 % eller som lägst 300 timmar jämfört med 
utgångsläget. 

+1 poäng: Sökandes arbetstid inom primärproduktion och livsmedelsförädling omfattar 
heltid, det vill säga minst 1 720 timmar per år 
En poäng ges till de som arbetar minst 1720 timmar i företaget med verksamheten jordbruk, 
trädgård eller rennäring.  Livsmedelsförädling av egna produkter får ingå i arbetstiden men 
primärproduktionen skall avse minst 860 timmar per år.  

REGIONALA BEDÖMNINGSGRUNDER  

5. Etableringen prioriteras regionalt 
5 poäng. Ansökningar får fem poäng med följande undantag:  

Företagare som i affärsplanen planerar lägre sysselsättning än heltidssysselsättning och/eller som 
planerar för förvärvsarbete mer än i försumbar omfattning vid sidan av lantbruksföretaget. 
Motivet är att länet kommer ha mycket begränsade medel för startstöd och att det då bedöms 
vara mest angeläget att de som planerar försörja sig på heltid, ska prioriteras för stöd. 

Regionala poäng tilldelas inte heller för fler än en ansökan per företag. Motivet är starkt 
begränsad tillgång på stödmedel. Ur ett regionalt perspektiv är det angeläget att så många 
lantbruksföretag etableras/övertas som möjligt, snarare än att enskilda företag får flera olika 
startstöd. 

8.1.5 ETABLERINGAR SOM INTE PRIORITERAS REGIONALT 
Följande etableringar kommer inte att få några poäng för de regionala urvalskriterierna: 

• Lägre än heltidssysselsättning, dvs. 1720 timmar. 
• Fler än en stödsökande per verksamhetsställe/koncern prioriteras inte.. 

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.  
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8.2 Investeringsstöd till förnybar energi  
(DELÅTGÄRD 6.4 FOKUSOMRÅDE 5 BC)   

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 
I en omvärldssituation när priset för energi är relativt lågt gentemot tidigare, men målen om 
fortsatt energiväxling står fast och när säkerhetsläget i Europa snabbt försämrats – finns alltjämt 
behov av fortsatta satsningar i energieffektivisering, omläggning av fossildriven energiproduktion 
till förnybar, liksom utbyggnad av förnybar energiproduktion. Hållbarheten ligger i produktion till 
konkurrenskraftiga priser och god tillgång till råvara.  

Länet har goda förutsättningar för att skapa kostnadseffektiva lösningar för alla typer av lantbruk 
som gynnas av bioenergidriven tillskottsvärme. På så vis har såväl svinföretag som 
kycklingproduktion eller enstaka trädgårdsföretag under föregående stödperiod kunnat investera i 
biobränslepannor. Länsstyrelsen menar att fortsatta investeringar i samma riktning gynnar länets 
lantbruk.  

När Länsstyrelsens budget för insatsområdet tar slut kommer Länsstyrelsen överväga möjligheten 
att lägga kvarvarande ansökningar öppna i väntan på eventuella nya medel. Dels bevakas 
möjligheter till återflöden, dels eventuella möjligheter till centrala avrop eller eventuella 
tillkommande medel på andra sätt. Bedöms det inte finnas möjligheter till finansiering inom 
rimlig tid kommer Länsstyrelsen att avslå ansökningar på grund av medelsbrist. 

8.2.3 MÅLBILD 
Mer förnybar energi och fler energieffektiva företag som påverkar klimatet positivt och klarar ett 
förändrat klimat. 

8.2.4 MÅL 
För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer 
som EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket 
utifrån bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma 
fördelningsnycklar som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget finns i bilaga 2 
Budget och mål.  
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8.2.5 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR  
Länsstyrelsen tillämpar inte beslutsomgångar i detta insatsområde. Ansökningstrycket för insatsen 
beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver användas. Löpande hantering av 
ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare handläggningstider. Den valda 
lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. Vi har istället ett krav på att alla 
ansökningar som ska få bifall får minst 200 poäng. På detta sätt säkerställer vi ett bra urval av 
ansökningar trots ett begränsat antal ansökningar. Omprövat beslut om lägsta poängnivå för stöd 
annonseras på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/kronoberg . Åtminstone två 
urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 

8.2.6 URVALSKRITERIER 
Nationella och regionala urvalskriterier 

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

Nationella 
urvalskriterier 

Poängsättning 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 införandet av 
nya produkter, 
tjänster eller 
arbetsmetoder 
(innovation). 

+1 poäng: Investeringen är ny för företaget  

+2 poäng: Investeringen är ny för branschen eller i 
området 

+2 poäng: Investeringstypen förväntas få stor 
spridning 

+ 3 poäng: Bi- eller restprodukter används  

10 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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 (Delåtgärd 6.4, fokusområde 5c) 

Bedömningsgrunder 

1. Investeringen bidrar till att uppfylla specifika nationella miljö- och klimatmål. 
3 poäng: Investeringen bidrar till att öka användningen av förnybar energi 

Poängen ges till investeringar som bidrar till ökad användning av förnybar energi. Det kan handla 
om investeringar som underlättar användningen av förnybar energi, även om de inte direkt bidrar 
till en ökad produktion, exempelvis pannrum, laddningsstationer för el- eller gasdrivna fordon, 
lagerbyggnader för flis och värmekulvertar. Det kan också handla om investeringar som bidrar till 
en ökad produktion av förnybar energi, för egen förbrukning eller avsalu. Exempel på sådana är 
investeringar är vindkraft, vattenkraft, solenergi, jord- och bergvärme eller bioenergi. 
(Investeringar kopplade till odling av energiskog hanteras inom fokusområde 4.1 5c och 
investeringar som gynnar produktionen och/eller användningen av biogas producerad av 
stallgödsel inom fokusområde 5d ). Det kan också handla om investeringar som ingår som en del 
i en biobränslekedja, exempelvis flismaskiner, teknik för pelletstillverkning och salixskördare. 
Observera att enbart företag med jordbruk, trädgårdsodling, eller rennäring kan stöd för 
produktion av förnybar energi för eget bruk. 

  

3. Sökanden har 
kunskap, 
kompetens och 
genomförande-
kapacitet för 
investeringen. 

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

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

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

+1 poäng: Investeringen ingår i en 
samverkanslösning  

20 

4. Det finns ett 
identifierat 
behov av 
investeringen. 

3 poäng Investeringen innebär produktion av 
förnybar el 
1 poäng Investeringen innebär produktion av 
förnybar värme  
+2 poäng Investeringen ökar lönsamheten i 
företaget 

30 
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+ 2 poäng: Investeringen leder till en direkt ersättning av fossil energi  

Poängen ges till investeringar som ger en faktisk direkt minskning av användningen av fossila 
bränslen. Investeringen ska ge en slutprodukt i form av en energibärare (exempelvis värme, el, 
drivmedel eller pellets) som kan användas av företaget eller säljas till annan användare.  

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder 
(innovation). 
Investeringar som har en innovativ inriktning, det vill säga som bidrar till att ta fram eller använda 
nya idéer, bör prioriteras. Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det 
gäller bland annat för utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på 
ansökningar som kan få stöd är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom modern 
teknik. Det kan också vara investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av produkter.  

+1 poäng: Investeringen är ny för företaget 
En poäng ges om investeringen är helt ny för företaget 

+2 poäng: Investeringen är ny för branschen eller i området 
Två poäng ges till investeringar som är nya inom aktuell bransch eller i exempelvis länet.  

+2 poäng: Investeringstypen förväntas få stor spridning  
Två poäng ges om investeringen förväntas göra att fler gör motsvarande investeringar.  

+3 poäng: Bi- eller restprodukter används  
Tre poäng ges om bi-eller restprodukter används i syfte att öka användningen av bi-och 
restprodukter för energiändamål.  

Observera att den sökande maximalt kan få 5 poäng, även om totalsumman här kan bli mer.  

3. Sökanden har den kunskap, kompetens och genomförandekapacitet som krävs 
för att genomföra investeringen. 
+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens för att genomföra 
investeringen 
En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 
kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har 
kompetens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. 

+2 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig erfarenhet av planerad verksamhet som 
anställd eller egen företagare 
Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den investering som 
företaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte kommer 
att ge förväntat resultat. 
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+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 
En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. 
Målbilden ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett 
framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor 
betydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 
organisationsöverskridande.  

4.  Det finns ett identifierat behov av projektet. 
Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala 
handlingsplanerna.  

3 poäng Investeringen innebär produktion av förnybar el 

För poäng krävs en pågående energikrävande jordbruksproduktion såsom mjölkproduktion, 
svinproduktion, kycklingproduktion eller annat företagande med motsvarande karaktär i sitt 
energibehov där investeringen bidrar till ett mindre externt energiberoende än i utgångsläget.  

1 poäng Investeringen innebär produktion av förnybar värme  

Övergången från fossil energi till alternativa uppvärmningssystem, såsom halm eller flis, har varit 
stor under de senaste åren, men mycket återstår att göra. Uppvärmning av djurstallar samt drift av 
spannmålstorkar etc bör uteslutande ske med förnybar energi på sikt.  

+2 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 kortare 
än dess ekonomiska livslängd så är investeringen lönsam. 

8.2.7 INVESTERINGAR SOM INTE PRIORITERAS REGIONALT 
I Kronobergs län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 
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8.2.8 STÖDNIVÅ 
Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta stödbelopp.  

I Kronobergs län är högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare 
kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta 
gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.  

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre 
betydelse10. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått 
under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen gäller per stödmottagare och för de stöd som 
beviljats under nämnda förordning under året för beslut om stöd 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. 

8.3 INVESTERINGSSTÖD TILL GÖDSELBASERAD BIOGAS  
(DELÅTGÄRD 6.4 FOKUSOMRÅDE 5D) 

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 
rörledningar (delåtgärd 6.4 fokusområde 5d). 

8.3.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND  
I detta insatsområde finns inga regionala prioriteringar.  

8.3.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR  
För detta stöd hanteras ärendena löpande eftersom länsstyrelsen räknar med ett relativt lågt 
söktryck. Att tillämpa beslutsomgångar skulle förlänga tiden för beslut och försena 
genomförandet. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med 
kortare handläggningstider. Budgeten är nationell och avropas från Jordbruksverket. För bifall 
krävs minst 200 poäng av de nationella urvalskriterierna. 

  

 
10 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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8.3.4 URVALSKRITERIER 
(Delåtgärd 6.4, fokusområde 5d) 
 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.  

Nationella urvalskriterier 

Nationella 
urvalskriterier 

Poängsättning Viktning 

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 

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

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 
 
3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 
och 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 

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 

Investeringen bidrar till 
att förbättra företagets 
konkurrenskraft. 

5 poäng: Nuvärdet av investeringen med 
investeringsstöd är positivt. 

30 

Summa nationell 
viktning 

 100 
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Regionala urvalskriterier 
För investeringsstöd till gödselbaserad biogas finns inte några regionala urvalskriterier. 

Bedömningsgrunder 

1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 
+2 poäng: Investeringen gynnar produktionen och/eller användningen av biogas 
Poängen ges till biogasanläggningar som rötar gödsel men också andra investeringar som gynnar 
produktionen av biogas, exempelvis rötrestlager. Om en jordbrukare ansöker om investeringsstöd 
för rötrestlager för eget bruk hanteras ansökan i 4.1 5d, men om rötrestlagret ingår som en del av 
en större ansökan hanteras det inom detta fokusområde. Poängen ges också till investeringar som 
ökar användningen av biogas. Det kan exempelvis vara rörledningar, uppgraderingar till 
fordonsgas och tankstationer för biogas.  

+2 poäng: Investeringen inkluderar utrustning eller sköts med metoder som syftar till att 
minska möjliga metanläckage från anläggningen 
Poängen ges till investeringar där särskilda åtgärder vidtagits för att minska risken för läckage av 
metan. Det kan exempelvis handla om gastät rötrestlagring eller en efterrötkammare. En åtgärd 
kan också handla om rutiner och kontrollprogram för regelbunden läcksökning och service av 
anläggningens olika delar enligt gödselgasstödets krav. Extrapoängen ges enbart till utrustning 
som inte krävs för miljötillstånd. 

+2 poäng:  Det finns avsättning för den rötrest som produceras  
Poängen ges till investeringar där det är uppenbart att rötresten kommer till användning antingen 
i det egna företaget eller i andra företag. Det kan vara gårdsanläggningar där man även bedriver 
växtodling eller anläggningar som tar emot gödsel från djurgårdar som sedan tar tillbaka rötrest 
för användning i växtodling. Det kan även handla om förädling av rötresten för försäljning eller 
transport till mindre djurtäta regioner. 

+2 poäng: Investeringen syftar till att uppgradera biogasen till fordonsgas 
Poängen ges till biogasanläggningar som också uppgraderar biogasen till fordonsgas. Poängen ges 
också till investeringar som syftar till att uppgradera biogasen i befintliga biogasanläggningar.  

Observera att den som söker stöd maximalt kan få 5 poäng, även om totalsumman här kan bli 
högre.  
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2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter,  
tjänster eller arbetsmetoder (innovation). 

Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram eller använda 
nya idéer, bör prioriteras. Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det 
gäller bland annat för utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på 
ansökningar som kan få stöd är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom modern 
teknik. Det kan också vara investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av 
jordbruksprodukter.  

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 
Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget.  

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver spridas mer 
Tre poäng ges till investeringar som har en innovativ inriktning och som bidrar till att införa nya 
produkter, tjänster eller arbetsmetoder. Investeringar som visar på nya bra sätt att ta tillvara 
biogasen får poängen.  Ansökan bedöms utifrån aktuell kunskap inom området, utifrån hur 
investeringen förväntas bidra med positiva effekter och utifrån innovationens behov av att 
spridas.  

4 poäng: Investeringen är bland de första inom branschen.  
Fyra poäng ges till investeringar som är bland de första inom sin bransch.   

5 poäng: Pilotprojekt eller testanläggning 
Fem poäng ges om investeringen är ett pilotprojekt eller en testanläggning för en ny produkt, 
process, teknik eller metod. 

3. Sökanden har den kunskap, kompetens och genomförande-kapacitet som krävs 
för att genomföra investeringen 
+3 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens för att 
genomföra investeringen 
Tre poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 
kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har 
kompetens, själv, via anställd eller inköpt kompetens.  

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 
En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. 
Målbilden ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett 
framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor 
betydelse.   
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+3 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
Tre poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 
organisationsöverskridande.  

Observera att den som söker stöd maximalt kan få 5 poäng, även om totalsumman här kan bli 
högre.  

4. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft 
5 poäng: Nuvärdet av investeringen med investeringsstöd är positivt 
Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan och 
räknar ut nuvärdet av investeringen. Är nuvärdet med stöd positivt ges fem poäng. Det stöd som 
avses är investeringsstödet för insatsområdet. Eventuellt gödselgasstöd tas inte med i 
beräkningen. 

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 
period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först 
inkomna ansökan.  

8.4 INVESTERINGSSTÖD FÖR ATT SKAPA NYA JOBB  
(DELÅTGÄRD 6.4 FOKUSOMRÅDE 6A) 

8.4.1 ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Investeringsstödet till annan 
verksamhet än jordbruk, trädgård, rennäring och skogsbruk för att skapa nya jobb är till för att 
främja diversifiering och främja skapandet och utveckling av små företag för att få fler 
arbetstillfällen på landsbygden (delåtgärd 6.4 fokusområde 6a).  

8.4.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND  
Den nu rätt långa svenska högkonjunkturen har tagit något längre tid att få fäste i Kronobergs 
Län. Sysselsättningsnivån har gradvis normaliserats, arbetslösheten sjunkit om än inte till samma 
låga nivå som övriga landet. För den skull finns i många sektorer en lika stark efterfrågan av 
arbetskraft som i andra sektorer i landet. Tillverkningsindustrin har utvecklats starkt ekonomiskt 
sett, men sysselsättningen har inte återhämtats till nivåerna före 2008. I gengäld är 
arbetskraftsbehovet starkt i sektorer som vård och omsorg, skogstjänster, turism och service mm. 
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Länets partnerskap pekade vid ett partnerskapsmöte hösten 2014 på tjänsteföretagens betydelse, 
inte minst turismföretagen. Det finns ett konstant behov av att utveckla säsongsförlängning i 
dessa företag. Företagen behöver generellt kvalitetssäkra sin verksamhet och höja servicenivån 
och förstärka sin marknadsföring. Det kommer nog alltid finnas lantbruksföretag som väljer att 
bredda sin verksamhet och bygga den på också verksamheter vid sidan av lantbruket. I den 
processen kommer Landsbygdsprogrammet ha en viktig roll för att stödja investeringar. Stöden 
är särskilt angelägna i länets skogsbygder, som under lång tid haft problem med 
lantbruksföretagens lönsamhet.   

I en utvärdering av regionens förutsättningar av OECD poängteras dessutom att företagen, för 
att bli långsiktigt hållbara, behöver höja kompetensen hos sina anställda. Inte minst behöver 
universitetsutbildade anställas för att på sikt driva företagets utveckling mot ökat 
kunskapsinnehåll. 

Vildsvinspaketet 
Jordbruksverket har i ett underlag från februari 2021 redovisat ett behov av satsningar för 
vilthantering kopplat till vildsvin. Det kan handla om investeringar i vilthanteringsanläggningar 
(VHA) och uppsamlingscentraler samt även investeringar i detaljhandel och restaurang för att 
kunna hantera slaktkroppar av vildsvin. 

I Jordbruksverkets dialog med LRF och länsstyrelsen i Kronoberg framkom det att VHA i många 
fall har stängt under delar av året och inte alltid kan ta emot enskilda slaktkroppar. Det kan därför 
vara effektivare att investera i fler uppsamlingscentraler än i VHA eftersom  
uppsamlingscentralerna är betydligt enklare investeringar. Investeringar som innebär ett ökat antal 
uppsamlingscentraler kan skapa bättre underlag för vilthanteringsanläggningarna som möjligen då 
kan ha öppet året om. Investeringsstöd till uppsamlingscentraler har funnits med som en del i 
vildsvinspaketet i livsmedelsstrategin. 

Det kommer också framöver att finnas möjligheter för jägare att lämna vildsvinskroppar direkt 
till restaurang och detaljhandel. För att restauranger och detaljhandel ska kunna hantera köttet 
enligt gällande hygienkrav kan det finnas behov av investeringar även för dessa. 

8.4.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR  
Ansökningar som uppfyller grundkraven bedöms och poängsätts utifrån urvalskriterier. 
Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras.  

Ansökningstrycket för insatsen har under den första delen av programperioden varit så lågt att 
beslutsomgångar framgent inte bedöms vara användbara för effektivt resursutnyttjande. Löpande 
hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare handläggningstider. 
Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. Miniminivån för bifall 
är 260 poäng, vilket har räknats fram baserat på erfarenheterna av söktrycket i insatsområdet 
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hittills. På detta sätt säkerställer vi ett bra urval av ansökningar trots ett begränsat antal 
ansökningar. Löpande hantering gäller för ansökningar inkomna från 1 december 2017 För 
ansökningar inkomna tidigare än detta datum gäller beslutsomgångar enligt föregående version av 
handlingsplanen. Omprövat beslut om lägsta poängnivå för stöd annonseras på länsstyrelsens 
webbplats, www.lansstyrelsen.se. 

När Länsstyrelsens budget för insatsområdet tar slut kommer Länsstyrelsen överväga möjligheten 
att lägga kvarvarande ansökningar öppna i väntan på eventuella nya medel. Dels bevakas 
möjligheter till återflöden, dels eventuella möjligheter till centrala avrop eller eventuella 
tillkommande medel på andra sätt. Bedöms det inte finnas möjligheter till finansiering inom 
rimlig tid kommer Länsstyrelsen att avslå ansökningar på grund av medelsbrist. 

Från 2022 kommer särskilda medel vikta för vildsvinssatsningar att hanteras i utlysningar. Vid 
utlysningar kommer en parallell urvalskriterieuppsättning att användas och lägsta poäng för bifall 
blir 200 poäng för projekt i dessa utlysningar.  

 

  

http://www.lansstyrelsen.se/
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8.4.5 URVALSKRITERIER 
(Delåtgärd 6.4, fokusområde 6a) 
 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.  

Nationella och regionala urvalskriterier 

Nationella 
urvalskriterier 

Poängsättning Viktning 

1. Investeringen 
ger 
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 

30 

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 

10 

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

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

10 

4. Den som söker 
stöd har 
kunskap, 
kompetens och 
genomförande-
kapacitet 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 

15 
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5. Företaget är i 
behov av stöd 
för att kunna 
genomföra 
investeringen. 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen i 
någon grad 
+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta 
utvecklingen av affärsverksamheten, utöver 
investeringen 
+1 poäng: Kassalikviditeten efter investering är 
mindre än 1 
+1 poäng: Självfinansieringsgraden är större än 1 
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 % 

10 

6. Det finns ett 
identifierat 
regionalt behov 
av Investeringen 

+2 poäng: Investeringen utvecklar bygden som 
besöksmål 
+2 poäng: Investeringen bidrar till en diversifiering 
av företaget 
+2 poäng: Investeringen görs i prioriterat område 
+1 poäng: Investering i en verksamhet som kräver 
eftergymnasial utbildning 

25 
 

Summa viktning  100 
 

Urvalskriterier som används vid utlysningar inom vildsvinshantering, dvs används endast 
vid utlysningar. 

Nationella 
urvalskriterier 

Poängsättning Viktning 

1. Investeringen 
ger 
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 

30 

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 

10 

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

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

10 
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4. Den som söker 
stöd har 
kunskap, 
kompetens och 
genomförande-
kapacitet 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 

15 

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

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen i 
någon grad 
+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta 
utvecklingen av affärsverksamheten, utöver 
investeringen 
+1 poäng: Kassalikviditeten efter investering är 
mindre än 1 
+1 poäng: Självfinansieringsgraden är större än 1 
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 % 

10 

6. Det finns ett 
identifierat 
regionalt behov 
av Investeringen 

5 poäng: Investeringen använder lokala 
naturresurser 

25 
 

Summa viktning  100 
 

Bedömningsgrunder 

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

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid 
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. 
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3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget 
Tre poäng ges om investeringen leder till att företaget kan sysselsätta en ny person på heltid eller 
halvtid. Med halvtid avses minst 50 % av ett årsarbetstillfälle d.v.s. minst 860 timmar. Personen 
har inte varit anställd i företaget tidigare. 

4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget 
Fyra poäng ges om investeringen leder till att mer än en ny person får sysselsättning i företaget på 
heltid eller halvtid. Med halvtid avses minst 50 % av ett årsarbetstillfälle d.v.s. minst 860 timmar.  
Berörda personer har inte varit anställda i företaget nyligen. 

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

2. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål 
+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål 
Två poäng ges till verksamheter som bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen. Det kan 
tillexempel gälla satsningar inom turismsektorn som bidrar till öppna betesmarker, gynnar 
kulturmiljön eller den biologiska mångfalden. Ett annat exempel är företag som driver 
restauranger eller säljer mathantverk där råvaran är ekologisk, lokalt producerad eller 
säsongsanpassad. Lokalt producerat räknas som inom eget eller angränsande landskap. Företag 
som bedriver verksamheter inom energiproduktion och energieffektivisering är andra exempel på 
företag som är kvalificerade till poängen.   

+2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen 
Två poäng ges till den som söker stöd om det ingår delar i investeringen som är bra för miljön. 
Det kan till exempel vara en investering där ett miljöcertifieringssystem ingår.  

+1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag 
En poäng ges till de företag som med investeringen använder sig av energikällor eller teknik som 
gör företaget energieffektivt.  Det kan till exempel vara investeringar i byggnader, anläggningar 
och maskiner med fokus på energieffektivitet.  
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3. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder 
(innovation) 
+3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas och/eller att nya tjänster 
erbjuds i området 

+2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning 

+3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas eller att nya tjänster erbjuds i 
området 
Tre poäng ges till investeringar som medför nya verksamheter i området. 

+2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning 
Två ges till investeringar som har ett koncept som visar potential att utveckla branschen eller 
området i en positiv riktning.  

4. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för 
investeringen 
+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra investeringen 
En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 
kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har 
kompetens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. 

+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller 
egen företagare 
Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den investering som 
företaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte kommer 
att ge förväntat resultat. 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 
En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. 
Målbilden ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett 
framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor 
betydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 
organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och 
bättre marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning.  

5. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen 
1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  
En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den som söker ha 
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motiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan till exempel vara att risken 
är för hög för att satsa själv eller att avkastningen är för dålig. 

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av verksamheten, utöver 
investeringen 
En poäng ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att genomföra när 
den som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel vara om andra planerade 
investeringar kommer att påverkas negativt av att den här investeringen inte blir av. 

Följande 3 poängsättningar räknas ut av IT-systemet 
Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan för att 
beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa nyckeltal visar om företaget är i 
behov av stöd för att genomföra investeringen.  

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1  
En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett centralt mått är 
kassalikviditet. Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan investeringsstöd är mindre än 1 
ges ett extra poäng.  

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet av stöd. 
Poäng ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar och resultat är större  
än 1.  

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 
Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. Om företaget 
har en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges en extra poäng. Då har vi tagit 
hänsyn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde.  

6. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen 
Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala 
handlingsplanerna.    

+2 poäng Investeringen utvecklar bygden som besöksmål 

Småland är ett varumärke med skogar, sjöar och lugnet som starka sidor. Det finns idag populära 
besöksmål, t.ex. Glasriket, Möbelriket, Huseby och Linnés Råshult. Det behövs fler attraktioner 
men också fler aktiviteter, gärna för barn. Turismen har tillväxtpotential och landsbygden har 
stora möjligheter att utveckla naturresurserna för turism, främst för upplevelser, aktiviteter och 
rekreation. Fler entreprenörer behövs och idéerna måste utvecklas. De satsningar som gynnas ska 
fungera på ett hållbart sätt: i ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Förlängning av 
säsongen är viktigt för att kunna få acceptabel lön-samhet på gjorda investeringar. Ett tydligt 
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fokus ligger på sysselsättnings- och lönsamhetsfrämjande åtgärder i såväl företags- som 
projektstöd.  Särskilt betonas turismanläggningar, året runt-turism och paketlösningar. 

+2 poäng Investeringen bidrar till en diversifiering av företaget 

Företaget bedriver idag pågående traditionellt jordbruksföretagande såsom mjölk, kött, ägg, 
växtodling, trädgård eller liknande med arbetsinsats om minst 1200 timmar vid utgångsläget för 
investeringen. 

+2 poäng Investeringen görs i prioriterat område 

Investeringar i mindre gynnade områden som det ser ut 2015 utanför tätort med mer än 2 000 
innevånare (5a) 

+1 poäng Investering i en verksamhet som kräver eftergymnasial utbildning 

Utifrån samhällsekonomiska analyser av regionen har behovet av en ökad utbildningsnivå i 
företagen lyfts fram. För poäng ska verksamheten i sig kräva eftergymnasial utbildning med 
examen från högskola eller universitet. Det kan handla om ingenjörsyrken eller liknande.   

5 poäng: Investeringen använder lokala naturresurser 

Ansökningar som kommer in vid utlysningar inom vildsvinshantering får poäng om de bedöms 
svara upp mot målen formulerade i utlysningen.  

8.4.6 INVESTERINGAR SOM INTE PRIORITERAS REGIONALT  
Ansökningar från följande företag kommer inte att få några poäng för det regionala 
urvalskriteriet.  

Regionala poäng ges ej till ny- om eller tillbyggnad av uthyrningsstugor – undantag från detta kan 
prövas om de ingår i annan mer omfattande turistverksamhet och som en del i en full 
sysselsättning inom turism/upplevelse.  

8.4.7 STÖDNIVÅ  
Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta stödbelopp. I 
Kronobergs län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. 

En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en 
period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först 
inkomna ansökan.  
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Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre 
betydelse11. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått 
under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 
200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 
beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare. 

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

  

 
11 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. 

För de här investeringarna finns det krav på att en offentlig organisation i vissa fall går in med 
pengar för att finansiera investeringen. Det kan exempelvis vara kommun, landsting, region eller 
länsstyrelse. Detta gäller dock inte för stöd till bredband eller för den del av stöd till investeringar 
i service och fritid på landsbygden som rör investeringar i kommersiell service. Kravet är kopplat 
till ett beting för övrigt offentligt stöd som respektive stödmyndighet har. När detta beting är 
uppfyllt, försvinner kravet på övrigt offentligt stöd.  Aktuell information finns på Länsstyrelsens 
hemsida. 

9.1 STÖD TILL INVESTERINGAR I SMÅSKALIG INFRASTRUKTUR  
(DELÅTGÄRD 7.2 FOKUSOMRÅDE 6B) 
Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget stöd till investeringar i småskalig 
infrastruktur. Sametinget har egen handlingsplan. 

9.1.1 ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till investeringar i småskalig 
infrastruktur ges till investeringar där den gemensamma nyttan är stor men det inte finns några 
incitament för att någon enskild skulle finansiera investeringen (delåtgärd 7.2) Syftet är att 
förbättra den småskaliga infrastrukturen på landsbygden för att därigenom ge en ökad livskvalitet 
och en tryggare utomhusmiljö för de boende på landsbygden. Stöd till sådana investeringar kan 
med fördel ges när de ligger i anslutning till andra investeringar som fått stöd inom 
landsbygdsprogrammet. (fokusområde 6b). 

9.1.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND 
Runtom på Kronobergs landsbygd finns små samhällen med boende och i vissa fall industri. 
Stora behov av sådana satsningar finns i samhällen med upp till ca 2 000 invånare. Dessa 
samhällen behöver, för att behålla sin befolkning, investeringar i småskalig infrastruktur. Det kan 
handla om såväl trygghetsskapande investeringar som investeringar för attraktivitet eller 
investering i belysning för vägar och samlingsplatser. Det kan också handla om andra 
trygghetsskapande  
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9.1.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR 
Ansökningar som uppfyller grundkraven bedöms och poängsätts utifrån urvalskriterier. 
Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras.  

Ansökningstrycket för insatsen beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver användas. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. 
Miniminivån för bifall är 300 poäng. På detta sätt säkerställer vi ett bra urval av ansökningar trots 
ett begränsat antal ansökningar. Omprövat beslut om lägsta poängnivå för stöd annonseras på 
länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se. 

När Länsstyrelsens budget för insatsområdet tar slut kommer Länsstyrelsen överväga möjligheten 
att lägga kvarvarande ansökningar öppna i väntan på eventuella nya medel. Dels bevakas 
möjligheter till återflöden, dels eventuella möjligheter till centrala avrop eller eventuella 
tillkommande medel på andra sätt. Bedöms det inte finnas möjligheter till finansiering inom 
rimlig tid kommer Länsstyrelsen att avslå ansökningar på grund av medelsbrist. 

9.1.4 URVALSKRITERIER 
(Delåtgärd 7.2 fokusområde 6b) 
 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.  

Nationella och regionala urvalskriterier 

Nationella 
urvalskriterier 

Poängsättning Viktning 

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 

25 

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 

30 

http://www.lansstyrelsen.se/
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Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av investeringen 

5/3 poäng Investeringen bidrar till att tillgängliggöra 
landskapet 
4 poäng Investeringen gynnar bygdens 
attraktionskraft 

45 
 

Summa nationell 
viktning 

 100 

 

Bedömningsgrunder 

1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål  

Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Två poäng ges till 
investeringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Det är framför allt 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som kommer vara viktigt vid bedömningar av 
ansökningarna i insatsområdet. Men naturligtvis kan även andra miljökvalitetsmål och 
preciseringar komma ifråga. Varje miljökvalitetsmål beskrivs av de preciseringar som regeringen 
beslutade 2012. Preciseringarna finns i sin helhet på miljömålsportalen, www.miljomal.se.  

God bebyggd miljö 

– en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, 
anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig 
bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade,  
– städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett 
sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade 
frågor,  
– kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att det finns 
attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar,  
– det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt 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. 

  

http://www.miljomal.se/
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+ 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-
utveckla-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 

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 
kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har 
kompetens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. Investeringar kan ge påfrestningar på 
verksamheten, därför är det viktigt att den som söker har kapacitet att genomföra investeringen. 

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

En poäng ges om organisationen har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. 
Målbilden ska ge underlag för din bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett 
framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Organisationens kvaliteter och drivkrafter har här 
stor betydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
En poäng ges om man i projektet samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 
organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och 
bättre marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning. 

3. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen  
5 poäng: Investeringen bidrar till att tillgängliggöra landskapet 

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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Anläggning av ny belysning som anses betydelsefull för ortens attraktivitet och friluftsliv(gäller 
samhälle med mindre än 2 000 innevånare). Tekniken ska vara energieffektiv, vilket i huvudsak 
förväntas vara LED eller teknik med liknande eller bättre energieffektivitet.  

3 poäng Investeringen bidrar till att tillgängliggöra landskapet 

Uppdatering av befintlig belysning som anses betydelsefull för ortens attraktivitet och 
friluftsliv(under 2 000 innevånare). Tekniken ska vara energieffektiv, vilket i huvudsak förväntas 
vara LED eller teknik med liknande eller bättre energieffektivitet. Gäller ej belysning som drivs 
kommunalt eller av trafikverket.  

4 poäng Investeringen gynnar bygdens attraktionskraft 

Annan trygghetsskapande eller attraktivitetshöjande infrastrukturinvestering i samhälle med 
mindre än 2 000 innevånare. Investeringen ska verka för trygghet men också attraktivitet och inte 
förväntas erhållas av kommun, trafikverk eller liknande.   

9.1.5 INVESTERINGAR SOM INTE FÅR STÖD  
I Kronobergs 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 
procent 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 30 procent av stödet vara övrigt nationellt offentligt 
stöd.. Kravet är kopplat till ett beting för övrigt offentligt stöd som respektive stödmyndighet har. 
När detta beting är uppfyllt, försvinner kravet på övrigt offentligt stöd.  Aktuell information finns 
på Länsstyrelsens hemsida 

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

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre 
betydelse12 i de fall det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse 
som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det 
totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut 
samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

 
12 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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9.2 STÖD TILL BREDBAND (DELÅTGÄRD 7.3 FOKUSOMRÅDE 6C) 

9.2.1  ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till bredband ges för att öka 
tillgången till bredbandsnät med hög överföringskapacitet, så kallade nästa generations accessnät 
(NGA-nät) på landsbygden. Syftet med stödet är att öka tillgängligheten till, användningen av och 
kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik i landsbygdsområden (delåtgärd 7.3 
fokusområde 6c). 

9.2.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND 
I länets SWOT har tillgång till snabbt bredband lyfts fram som en förutsättning för en attraktiv 
landsbygd för boende och företagande och därmed ekonomisk utveckling. Enligt statistik från 
PTS, ”Bredbandskatan” 13 hade 87% av Kronobergs befolkning tillgång till bredbandvia fiber 
2018, fördelat på 91% av befolkningen i tätorter och småorter och 70% av befolkningen på 
landsbygden. Det sker en snabb utbyggnad för närvarande i villaområden runtom i tätorter. 
Investeringarna på landsbygden går inte alls med samma intensitet trots att behovet är tydligare 
uttalat på landet. Starkt begränsade medel i Landsbygdsprogrammet är den begränsande faktorn. 

 Tillgång för boende och 
arbetsställen 
Bredbandskartan 2016 
(PTS) 

Inom tätort 
eller småort  

Utanför tätort 
och småort 

Ljungby kommun 88% 93% 78% 
Älmhults kommun 84% 89% 73% 
Växjö kommun 92% 94% 72% 
Tingsryds kommun 78% 82% 71% 
Markaryd kommun 83% 89% 66% 
Alvesta kommun 80% 87% 62% 
Uppvidinge kommun 78% 87% 52% 
Lessebo kommun 78% 83% 52% 

 

Länet har sedan 2015 en bredbandsstrategi i samverkan mellan Länsstyrelsen och Region 
Kronoberg. Region Kronoberg utreder möjligheter till en samlad modell för utbyggnad av 
bredband på länets landsbygd. I denna modell föreslås regionen upphandla utbyggnad i 

 
13 PTS bredbandskartan 2018 (www.bredbandskartan.se). Bredbandskartan är uppdaterad med 2018 års data. I 
Bredbandskartan visas tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Kartan visar enbart fast bredband. Med 
fast bredband menas bredband till en fast plats, trådlösa tekniker kan inkluderas i fast bredband, dock 
innefattas då inte någon form av mobilitet. Du kan alltså inte hitta information om mobilnätens yttäckning. 

http://www.bredbandskartan.se/
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landsbygdsområden. Hur detta skulle fungera i föhållande till Landsbygdsprogrammet är inte 
utrett. 

9.2.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR 
Ansökningstrycket för insatsen beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver användas. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. 
Miniminivån för bifall är 380 poäng. Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att 
ansökan ska kunna prioriteras. Omprövat beslut om lägsta poängnivå för stöd annonseras på 
länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/kronoberg . 

När Länsstyrelsens budget för insatsområdet tar slut kommer Länsstyrelsen överväga möjligheten 
att lägga kvarvarande ansökningar öppna i väntan på eventuella nya medel. Dels bevakas 
möjligheter till återflöden, dels eventuella möjligheter till centrala avrop eller eventuella 
tillkommande medel på andra sätt. Bedöms det inte finnas möjligheter till finansiering inom 
rimlig tid kommer Länsstyrelsen att avslå ansökningar på grund av medelsbrist. 

  

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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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 

Projektet ger hög 
anslutningsgrad till 
bredbandsnätet  

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. 

45 

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 projektet. 
5 poäng: Minst 200 möjliga anslutningar inom 
avgränsat område för projektet. 

40 

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

+1 poäng: Likviditeten för projektets 
genomförande är tryggad.  
+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 erfarenhet i projektet. 

15 

Summa viktning  100 
 

Regionala urvalskriterier 

För stöd till bredband finns inte några regionala urvalskriterier. 
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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 % 

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 områden 
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 
finansiering av projektet minskar risken för problem med likviditeten som kan leda till stopp i 
arbetet.  

Den kompetens som krävs kan komma från utbildning eller att personen har jobbat med 
liknande 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. 
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• Om det är en kommun eller annan myndighet som genomför projektet behövs inget intyg 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 namngivna i ansökan. Kompetensen beskrivs i kort förklaring 
för varje person. Kompetensen kan bestå av utbildning, arbetslivserfarenhet eller erfarenhet från 
föreningsarbete. Kompetensen behöver 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 

• 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 privata 
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. 

Utifrån markförhållanden och länets struktur samt stödberättigande kostnader har Länsstyrelsen 
kommit fram till en stödandel på 60 procent av de stödberättigande utgifterna.  

Befolkningstäthet 
Kronobergs län har en befolkningstäthet i linje med medel för riket. Men bryter man ned 
siffrorna på kommunnivå blir skillnaderna större. Växjö kommun, som till stor del har byggt ut 
sitt bredbandsnät, har 52,2 innevånare per kvadratkilometer. Lessebo har 20,0, Tingsryd 11,7, 
Alvesta 20,0 och Älmhult 17,9. Dessa kommuner har också kommit en bra bit i sin 
bredbandsutbyggand. De kommuner som har betydande insatser i utbyggnaden kvar är Markaryd, 
med 18,5 innevånare per kvadratkilometer, Ljungby 15,7, och Uppvidinge har 7,9 innevånare per 
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kvadratkilometer. Befolkningen bor dock extremt utspritt över vad man kan säga vara ett 
tämligen jämnt rutmönster av mycket små byar eller ensamliggande gårdar i landskapet på några 
kilometers förband. Det gör att avstånden per anslutning är långa. Sammantaget kan alltså sägas 
att de glesaste kommunerna är de som kommer vara överrepresenterade av ansökningar i denna 
programperiod.  

Markförhållanden 
Markförhållandena i Kronobergs län - som är en skogbevuxen moränplatå i södra Sverige - kan 
på sina håll vara besvärliga med mycket skog, berg i dagen och stora mängder sten att hantera i 
samband med grävningen. I allt väsentligt har arbetet dock gått bra hittills och sker nästan 
undantagslöst genom grävning utmed allmänna vägar. 

Historiska kostnader 
Kronobergs län har en historia i förra programperioden av förhållandevis snabb utbyggnad av 
bredband i länets inre delar. Utifrån de besvärliga förutsättningarna har kostnaderna hållits nere 
genom stort ideellt arbete och konkurrens mellan gräventreprenörer. Kostnadsnivåerna har i 
många fall sammantaget landat på under fyrtio tusen kronor även om det finns viktiga undantag. 
I föregående stödperiod förväntades att varje hushåll skulle lägga 20 000 kronor i egen insats. 
Genom denna regel vågade hushållen satsa genom sin relativa visshet om var kostnaderna skulle 
sluta.  Som redovisades ovan förväntas kostnaderna öka i denna programperiod eftersom 
förhållandevis glesa delar av länet återstår att investera i. 

Marknadsaktörer och deras affärsmodeller 
I Kronobergs läns inre delar präglas marknaden närmast totalt av bredbandsbolagets Wexnets 
bredbandsnät. Fyra kommuner är delägare och dessa kommuner har också överlåtit huvuddelen 
av sina transmissionsnät till Wexnet. Kommunerna, Växjö, Lessebo, Tingsryd och Alvesta, har 
också investerat till stor del i transmission men betydande sträckor (i storleksordningen minst  
40 miljoner kronor) återstår även här. Även Älmhults kommun har investerat en hel del i 
transmission. Ljungby kommun bygger utifrån en annorlunda modell där utbyggnaden hittills 
skett inom det egna energibolaget och på marknadsmässiga grunder. Betydande investeringar i 
transmission bedömas återstå på ren landsbygd. Markaryd kommun har lagt fast en plan för ett 
eget transmissionsnät under de kommande åren. Uppvidinge uppger att de har gjort en 
utbyggnad av stamnät till stor del och avvaktar konsumenternas intressen men bedömningen är 
att behovet av fortsatt stamnätsutbyggnad i takt med att intresset i investeringar vaknar, kommer 
vara stort. 

Driften av bredbandsnäten sker i kommunala bolag. Enskilda kommuner har fört samtal med 
större kommersiella bolag, som visat tydligt intresse, om samverkan vid bredbandsutbyggnad. I 
dessa fall har kommunerna erbjudit möjligheter för fördelaktig samverkan kring utbyggnad i 
tätorterna om bolagen i sin tur ställer upp på motsvarande sätt i kommunernas landsbygd. Ännu 
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har inga samtal gått vidare utifrån denna samverkansinvit. Där är det alltså tydligt att det finns 
gränser för de kommersiella intressena på marknaden.  

Vid en kostnad på exempelvis 40 000 kronor per hushåll blir den privata insatsen 16 000 kronor i 
själva projektet. Skulle den privata insatsen gå tydligt över 20 000 kronor, är det rimligt att befara 
att andslutningsgraden i föreningarna kommer att bli lägre än vad det kunde vara. Därutöver 
tillkommer en kostnad för den aktiva utrustningen samt ytterligare privata kostnader inom 
byggnadskroppen.  

Beräkningen av stödprocent har skett enligt en beräkningsordning som fastställts av 
Jordbruksverket.  

 

  

Underlag till fastställd stödandel (stödprocent) Län: Kronoberg 2014-08-19

Registrering görs i blå rutor, övriga rutor är låsta. 

På flik "Kommentarer och motivering" skrivs en kommentar (förklaring) till varje delfråga enligt hänvisningarna 1.1, 1.2  osv samt en sammanfattande motivering till slutligt vald stödprocent.
I kolumn E får ojämna procental användas t ex 63%. Det är bara den slutligt valda stödprocenten som ska vara ett helt tiotal. 

1a. Markförhållanden Antal ha Andel (%) Grund för bedömning Vald % Hänvisning till kommentar Viktad %

Andel skog (inklusive berg, myrar, mossar och liknande svåra marker).

735 988 84%
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 %

90 1.1 75

Andel åkermark 

48 656 6%
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 %

90 1.2 5

Andel vatten (inkluderar större vattendrag och sjöar)

96 005 11%
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 9

Summa
880 649 Sammanlagd, viktad % 89

Andel (%)

Andel betesmark av total jordbruksmark (ange % i blå ruta)
_ 30,4

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
2 25%

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 %

60 2.2 15

Andel av länets kommuner där det bor > 15 personer per km2
6 75%

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 %

50 2.3 38

Summa
8 Sammanlagd, viktad % 53

3. Sammanvägning

1. Markförhållanden 89 Hänvisning till kommentar

Betesmark 40

2. Nätets storlek 53 Länets stödandel avrundat till närmaste hela tiotal: 60 3.3

Sammanvägd procent (medel) 60
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Beräkningen har skett med följande kommentarer:  

Nr Motivering 
1.1 Hög andel skogsmark där stora delar är svårgrävt på grund mycket sten, berg och 

moras. 
1.2 Åkermarken består till stora delar av jämförelsevis små enheter. 
1.3 Hög andel vatten med mycket små vattendrag som försvårar grävning. 
1.4 Relativt hög andel betesmark av den mycket låga andelen Jordbruksmark. Men låg 

stödprocent motiveras av det stora genomslag betesmarken får vid den slutliga 
oviktade sammanvägningen. 

2.1   
2.2 Kronoberg har bland den mest spridda bebyggelsen i landet varför hög 

stödprocent är motiverat 
2.3 Kronoberg har bland den mest spridda bebyggelsen i landet varför hög 

stödprocent är motiverat 
  Sammanfattande kommentar för slutligt vald stödprocent 
3.3 Utfallet i beräkningsunderlaget rimmar väl med den erfarenhetsmässiga bedömning 

vi gör av vilken stödprocent som kan vara rimlig. Vid en typkostnad på 40 000 
kronor per hushåll ger detta en privat insats på 16 000 kronor plus de övriga icke 
stödberättigande kostnaderna som inte bör bli så stora i sammanhanget. Det 
stämmer väl överens med det krav på privat insats som vi har tillämpat i förra 
programperioden. Genom att en fix stödprocent tillämpas kommer vissa projekt 
att komma ganska billigt undan medan vissa kan få en hög kostnad. Vi bedömer 
dock att 60 procent i stöd inte kommer att verka alltför avskräckande för även de 
dyrare projekten. 

 

Högsta stödbelopp är 10 miljoner Euro per projekt. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd 
med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. 
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9.3 STÖD TILL INVESTERINGAR I SERVICE OCH FRITID PÅ 
LANDSBYGDEN (DELÅTGÄRD 7.4 FOKUSOMRÅDE 6B) 
Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget stöd till investeringar i service och fritid. Det 
gäller då idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler. Sametinget har egen handlingsplan. 

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 
incitament för att någon enskild skulle finansiera investeringen (delåtgärd 7.4). Syftet med stödet 
är att skapa och behålla service på landsbygden. Det kan vara kommersiell och viss offentlig 
service, servicepunkter där flera olika typer av service finns samlat, men också investeringar för 
att skapa bra möjligheter för idrott och fritid samt samlingslokaler, vilket gynnar både boende och 
besökare(fokusområde 6b). 

9.3.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND 
Kommersiell service:  

Tillgången till lokal service bedöms enligt serviceprogrammet för Kronobergs län 2014-18 som 
förhållandevis gott såväl när det gäller tillgången till lanthandel som drivmedelsstationer. Läget är 
för närvarande rimligt också när det gäller tillgången till grundläggande betaltjänster. Men 
situationen är sårbar och kan snabbt förändras. Det finns därför ett fortsatt behov av att arbeta 
med att förbättra lönsamheten i dagligvarubutiker såväl med attraktivitetshöjande som med 
kostnadssänkande åtgärder. Det kan gälla att på ett attraktivt sätt erbjuda ett varusortiment som 
tillfredsställer olika köpmönster hos fastboende kvinnor och män, företagare och besökande. Här 
kan emellertid butikslokalernas fysiska förutsättningar lägga hinder i vägen för alltför omfattande 
åtgärder.  

Likaså kan svårigheter kring logistik utgöra en begränsning. Aktiviteter och utökad service för att 
utveckla butiken som bygdens mötesplats har nått framgång på flera håll. En rad goda exempel 
på åtgärder finns redan som kan anpassas efter respektive butiks olika förutsättningar. Det kan 
handla om samordnad turistinformation, lokal mat, bibliotek, caféhörna, datorterminal eller 
liknande. Butiken är ofta bygdens enda möjlighet att tillhandahålla kontanter för 
ortsbefolkningen. I takt med ökad e-handel har behovet av paketutlämning nära hushållen 
aktualiserats. 

Investering i ny inredning och utrustning innebär ofta en besparing när det gäller direkta 
driftskostnader samtidigt som det kan innebära rationellare verksamhet i övrigt och en höjd 
attraktivitet för butiker och drivmedelsanläggningar.  
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I enskilda fall har situationen för en bygd varit sådan att en helt ny butik eller 
drivmedelsanläggning behövt byggas för att en rimlig service i området ska bestå. Detta kräver i 
allmänhet ett samarbete med aktivt engagemang från befolkningen, kommunen, en privat 
handlare eller ett privat oljebolag och Länsstyrelsen. 

Fritidsanläggningar och samlingssalar 

Det handlar om anläggningar som kan användas för många olika aktiviteter, investeringar i 
samverkan mellan olika föreningar eller med tydligt uttalat behov av olika aktörer på- och kring 
orten. Med utgångspunkt i SWOT-analysen bedöms behovet vara tydligt hänfört till landsbygd 
och tätorter upp till 2 000 innevånare som har behov av attraktivitetshöjande investeringar.  

9.3.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR  
Insatsområdet har två delar, som kommer hanteras på olika sätt.  

Kommersiell och viss offentlig service:  

Ansökningar som uppfyller grundkraven bedöms och poängsätts utifrån urvalskriterier. 
Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras.  

Ansökningstrycket för insatsen beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver användas. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. 
Miniminivån för bifall är 200 poäng. På detta sätt säkerställer vi ett bra urval av ansökningar trots 
ett begränsat antal ansökningar. Omprövat beslut om lägsta poängnivå för stöd annonseras på 
länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se. 

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler  

Ansökningar som uppfyller grundkraven bedöms och poängsätts utifrån urvalskriterier. 
Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras.  

Ansökningstrycket för insatsen beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver användas. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. 
Miniminivån för bifall är 290 poäng. På detta sätt säkerställer vi ett bra urval av ansökningar trots 
ett begränsat antal ansökningar. Omprövat beslut om lägsta poängnivå för stöd annonseras på 
länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se. 

  

http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.lansstyrelsen.se/
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När Länsstyrelsens budget för insatsområdet tar slut kommer Länsstyrelsen överväga möjligheten 
att lägga kvarvarande ansökningar öppna i väntan på eventuella nya medel. Dels bevakas 
möjligheter till återflöden, dels eventuella möjligheter till centrala avrop eller eventuella 
tillkommande medel på andra sätt. Bedöms det inte finnas möjligheter till finansiering inom 
rimlig tid kommer Länsstyrelsen att avslå ansökningar på grund av medelsbrist. 

9.3.4 URVALSKRITERIER 
(Delåtgärd 7.4, fokusområde 6b) 

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

Följande områden har eget urvalskriterium 

investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler  

Nationella och regionala urvalskriterier 

investeringar i kommersiell service 

Nationella 
urvalskriterier 

Poängsättning Viktning 

Första 
utkast 

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

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla 
åtminstone ett nationellt miljömål 

+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv 
lösning  

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till 
kulturmiljömålen 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen 
för friluftspolitiken 

10 

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

1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 
och behöver spridas mer 

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

+1 poäng: Nya servicepunkter eller samlingslokaler 
skapas 

+1 poäng: Investeringen är en del i en 
helhetslösning 

15 
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3. Den som söker 
har kunskap, 
kompetens och 
genomförande-
kapacitet för 
investeringen. 

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

4 poäng: Den som söker stöd har mycket god 
erfarenhet och har visat goda resultat från liknande 
verksamhet som är relevant för den sökta 
investeringen. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en 
samverkanslösning 

20 

4. Det finns ett 
identifierat 
regionalt behov 
av 
investeringen. 

3 poäng Investeringen bidrar till en lokal 
servicepunkt 

4 poäng: Investeringen ökar serviceutbudet 

5 poäng Investeringen bidrar till att behålla eller 
utöka service i ett område med långt till 
motsvarande service 

5 poäng Investeringen går till en särskild prioriterad 
butik/drivmedelsstation 

+1 poäng Investeringen ingår i en 
samverkanslösning 

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 nationell 
viktning 

 100 
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Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler 

 
Nationella 
urvalskriterier 

Poängsättning Viktning 

Första 
utkast 

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

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

10 

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

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

15 

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

2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och 
kunskap som är relevant för den sökta investeringen 
4 poäng: Den som söker stöd har mycket god 
erfarenhet och har visat goda resultat från liknande 
verksamhet som är relevant för den sökta 
investeringen. 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

20 

4. Det finns ett 
identifierat 
regionalt behov 
av investeringen. 

1 poäng: Det finns en långsiktig lösning på 
förvaltningen av investeringen 
+2 Investeringen gynnar prioriterade områden 
+2 Investeringen ingår i en samverkanslösning 

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 nationell 
viktning 

 100 
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Bedömningsgrunder Investeringar i kommersiell service 

1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål 
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål  

Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Två poäng ges till 
investeringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Det är framför allt 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som kommer vara viktigt vid bedömningar av 
ansökningarna i insatsområdet. Men naturligtvis kan även andra miljökvalitetsmål och 
preciseringar komma ifråga. Varje miljökvalitetsmål beskrivs av de preciseringar som regeringen 
beslutade 2012. Preciseringarna finns i sin helhet på miljömålsportalen, www.miljomal.se.  

God bebyggd miljö 

– en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, 
anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig 
bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade,  
– städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett 
sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade 
frågor, 
– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och 
trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur 

+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning  

Eftersom energieffektivisering är viktigt får de ansökningar som bidrar till energieffektiv drift ett 
extra poäng. 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 

Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå kulturmiljömålen. Se bilagan 
för miljö och klimatmål för mer information och vägledning.  Lär mer om kulturmiljömål på  

https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-
utveckla-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 frilufsliv på 
http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/ 

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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2. Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder 
(innovation). 
När det gäller innovation kan man se till vad för service som ska förmedlas. Det kan handla om 
ny kunskap om produkter eller metoder för service. Dessa kan i sin tur vara ett resultat av ny 
forskning eller erfarenhet. Bedömningen görs utifrån hur innovativt innehållet i servicen är. 
Bedömning görs också baserat på hur relevant kunskapen är för målgruppen, dvs. alla som är 
berörda eller kan förväntas ha nytta av eller behöva kunskapen.  

En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan betraktas som en innovation så länge den inte används i 
den omfattning den borde i området.  

1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver spridas mer 

Poängen ges till de investeringar som förbättrar servicen i området och samtidigt har en innovativ 
inriktning som behöver spridas. Det kan vara servicelösningar som har innovativa funktioner, till 
exempel provtagningsverksamheter eller servicelösningar för posthantering eller bredare 
aktivitetsutbud.   

3 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första i området  

En produkt, vara eller tjänst kan betraktas som en innovation så länge den inte används i den 
omfattning den borde i området. Tre poäng ges t.ex. till nya lösningar för hur man kombinerar 
olika typer av service eller bredare aktivitetsutbud. 

+1 poäng: Nya servicepunkter eller samlingslokaler skapas 

Poängen ges till de ansökningar som visar att det på platsen kommer tillhandahållas service. Det 
kan till exempel vara dagligvarubutiker och drivmedelsstationer. 
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+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning 

En poäng ges om investeringen tillsammans med andra lokala investeringar går mot samma mål. 
Det kan vara till exempel företag som gör paketlösningar tillsammans med andra företag eller 
organisationer. 

3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för 
investeringen.  
2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap som är relevant för den 
sökta investeringen 

Två poäng ges till den som söker stöd har god erfarenhet och tidigare resultat från liknande 
verksamhet, eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med erfaren relevant aktör 
eller kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, drivkraft och målfokus finns för att väl 
genomföra projektet. 

4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från 
liknande verksamhet som är relevant för den sökta investeringen. 

Fyra poäng ges till den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från 
liknande verksamhet som är relevant för den sökta investeringen. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
En poäng ges om man i projektet samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 
organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och 
bättre marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning. 
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4. Det finns ett identifierat behov av projektet. 

Investeringar i kommersiell service 
3 poäng: Investeringen bidrar till en lokal servicepunkt 

Investering i utrustning och inventarier, mindre/delvis ombyggnad av lanthandel eller 
drivmedelsanläggning. Det kan handla om ombyggnader för logistik, arbetsmiljö eller liknande, 
men också investeringar i enskilda maskiner/system som moderniserar butiken på ett relevant vis. 
Det kan handla om kylar eller frysar som minskar energiåtgången i butiken, kassasystem, 
säkerhetsutrustning och inredning som moderniserar butiken och dess utbud. Gäller ej 
verksamhetsställe med omsättning över 30 Mkr avseende dagligvaror respektive drivmedel. Gäller 
ej verksamhetsställe i ort där även annan näringsidkare erbjuder motsvarande service. I 
normalfallet ska det finnas ett avstånd av cirka en mil mellan det ansökande företaget till 
närmaste lanthandel eller drivmedelsställe. 

4 poäng: Investeringen ökar serviceutbudet 

Investering i utrustning och inventarier, mindre/delvis ombyggnad av lanthandel eller 
drivmedelsanläggning för att erbjuda ny service på orten. Det kan exempelvis vara ombyggnad 
för att kunna erbjuda paketutlämning där det tidigare inte har funnits.  

5 poäng: Investeringen bidrar till att behålla eller utöka service i ett område med långt till 
motsvarande service 

Nybyggnad eller större ombyggnad i lanthandel eller drivmedelsanläggning för att 
skapa/återskapa/behålla regional service i ett område som annars hade blivit utan. Investeringen 
ska vara i linje med det regionala serviceprogrammet och bedömas som central för den aktuella 
orten av kommun och Länsstyrelse.  

5 poäng: Investeringen går till en särskild prioriterad butik/drivmedelsstation 

I samband med övertagande av en befintlig butik eller drivmedelsanläggning krävs ofta strategiska 
investeringar. De investeringar som sker inom ett år efter övertagandet och som kan kopplas till 
själva övertagandet ger fem poäng.  
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Fritidsanläggningar och samlingssalar 
1 poäng: Det finns en långsiktig lösning på förvaltningen av investeringen 

Det finns en plan för det fortsatta arbetet kopplat till investeringen. Det kan vara en projektplan 
med ekonomisk analys som visar hur investeringen är långsiktigt ekonomiskt hållbar, och/eller en 
verksamhetsplan för hur investeringen ska förvaltas långsiktigt, till exempel vem som ska stå för 
skötseln av investeringen. Tillgången till liknande anläggningar i närområdet och dess användning 
ska framgå, liksom skriftlig beskrivning från såväl sökande som exempelvis byautvecklingsgrupp, 
kommun eller andra föreningar på orten som ger sin syn på behovet av den aktuella 
investeringen. För att berättiga till poäng ska anläggningen ligga på landsbygd eller i tätort med 
upp till 2 000 innevånare och 2 poäng ska ha getts för långsiktighet i användningen av 
mötesplatser.  

+2 Investeringen gynnar prioriterade områden 

Stöd ges till de investeringar i service utifrån behov och prioriteringar som finns i det regionala 
serviceprogrammet. Därmed blir motsvarande regionalt poängbeskrivningar avgörande för 
utslaget även i de nationella kriterierna. För att berättiga till poäng ska anläggningen ligga på 
landsbygd eller i tätort med upp till 2 000 innevånare. Poäng här förutsätter att 1 poäng ska ha 
getts för långsiktighet i användningen av mötesplatser.  

+2 Investeringen ingår i en samverkanslösning 

Lokal som kommer användas av flera olika verksamheter och en mångfald av fritidsaktiviteter. 
Samverkan kring anläggningen är en av nycklarna till långsiktigt hållbara fritidsanläggningar på 
landsbygden. Samverkan kan ske genom samarbete mellan två eller flera föreningar eller förening 
och kommun. Skriftligt samverkansavtal krävs som reglerar föreningarnas ekonomiska samarbete 
kring investeringen. För att berättiga till poäng ska anläggningen ligga på landsbygd eller i tätort 
med upp till 2 000 innevånare. Poäng här förutsätter att 1 poäng ska ha getts för långsiktighet i 
användningen av mötesplatser.  

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 

De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i linje med dess syfte, innehåll 
och upplägg. Kostnad, mål och innehåll (verksamhet) måste hänga ihop. 
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9.3.5 INVESTERINGAR SOM INTE PRIORITERAS REGIONALT 
Ansökningar från följande företag kommer inte att få några poäng för det regionala 
urvalskriteriet.  

Regionala poäng ges ej för köp av befintliga byggnader.  

Kommersiell service  

Verksamhetsställe med omsättning över 30 Mkr avseende dagligvaror respektive drivmedel 

Verksamhetsställe i ort där även annan näringsidkare erbjuder motsvarande service. I normalfallet 
ska det finnas ett avstånd upp till cirka en mil mellan det ansökande företaget till närmaste 
lanthandel eller drivmedelsställe. 

Fritidsanläggningar och samlingssalar 

I Kronobergs 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 
två. Stöd beviljas inte till dessa ansökningar om stöd om de stödberättigande utgifterna är mindre 
än 50 000 kronor.       

2. Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter om någon av punkterna nedan är 
uppfyllda, vilket ses som särskilda skäl. Stöd beviljas inte till dessa ansökningar om stöd om de 
stödberättigande utgifterna är mindre än 30 000 kronor. 

1. investeringar i förbättrad tillgänglighet 
2. investering vid uppstart av nedlagd butik  
3. investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis energieffektivisering 
4. investeringar för att komplettera ett försäljningsställe med andra grundläggande. 
5. Servicefunktioner som exempelvis olika typer av ombudsverksamheter så som post- och 

pakethantering eller apotek.  
6. försäljningsstället ryms inom prioriterat område i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de 

regionala serviceprogrammen. 

En ersättningsinvestering för kyl- och frysutrustning kan ges 90 procent i stöd om den kan 
motiveras utifrån någon av punkterna 1-4 ovan. 



 
 
 
 
 
 
 
 

176 
 

I Kronobergs län är högsta stödbelopp 2 000 000 kronor (inte över 200 000 EUR) per 
verksamhetsställe (geografisk butik/drivmedelsanläggning). Dagligvarubutik och 
drivmedelsanläggning betraktas dock som skilda verksamhetsställen oavsett hur de är belägna i 
förhållande till varandra.  

Ett verksamhetsställe kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en 
period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först 
inkomna ansökan.  

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre 
betydelse14 där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som 
stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala 
stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt 
de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare. 

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler  

Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigade utgifter. Stöd ges till 90 
procent av stödberättigande utgifter för övriga fall. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd 
med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter för dessa övriga investeringar.  

Om offentlig aktör är sökande ska minst 30 procent av stödet vara övrigt nationellt offentligt 
stöd. Om privat aktör är sökande ska minst 30 procent av stödet vara övrigt nationellt offentligt 
stöd. Kravet är kopplat till ett beting för övrigt offentligt stöd som respektive stödmyndighet har. 
När detta beting är uppfyllt, försvinner kravet på övrigt offentligt stöd.  Aktuell information finns 
på Länsstyrelsens hemsida 

I Kronobergs län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. 

En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en 
period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först 
inkomna ansökan.  

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre 
betydelse15 där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som 
stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala 
stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt 
de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

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

Karlson Johan
Höjt stlödtak i Kronobergs Län. Vi bedömer att det finns budgetutrymme för detta.
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9.4 STÖD TILL INVESTERINGAR I INFRASTRUKTUR FÖR REKREATION 
OCH TURISM SAMT FÖR TURISTINFORMATION  
(DELÅTGÄRD 7.5 FOKUSOMRÅDE 6B) 
Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget stöd till investeringar i infrastruktur för 
rekreation och turism samt för turistinformation. Sametinget har egen handlingsplan. 

9.4.1 ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till där den gemensamma nyttan 
är stor men det inte finns några incitament för att någon enskild skulle finansiera investeringen 
(delåtgärd 7.5). Syftet med stödet är att utifrån landsbygdens resurser skapa möjligheter för 
rekreation för allmänheten och förbättra möjligheterna till turism (fokusområde 6b). 

9.4.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND 
Småland är ett varumärke med skogar, sjöar och lugnet som starka sidor. Det finns idag populära 
besöksmål, t.ex. Glasriket, Möbelriket, Huseby och Linnés Råshult. Det behövs fler attraktioner 
men också fler aktiviteter, gärna för barn. Partnerskapet har pekat på behovet av samordning i 
marknadsföring, men också potentialen i att utnyttja ny teknik som mobila applikationer för att 
tillgängliggöra besöksmål, inte minst för att de ska bli intressanta också utanför ordinarie 
öppettider.  

Det finns också ett behov av att stödja små investeringar i bad- eller andra samlingsplatser 
runtom i länets landsbygd. Dessa platser – som inte omfattas av kommunala åtaganden – kan ha 
ett stort värde för såväl den boende befolkningen i området som för sommarboende och turister. 

9.4.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR 
Ansökningar som uppfyller grundkraven bedöms och poängsätts utifrån urvalskriterier. 
Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras.  

Ansökningstrycket för insatsen beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver användas. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. 
Miniminivån för bifall är 300 poäng i de nationella urvalskriterierna. På detta sätt säkerställer vi 
ett bra urval av ansökningar trots ett begränsat antal ansökningar. Omprövat beslut om lägsta 
poängnivå för stöd annonseras på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se. 

När Länsstyrelsens budget för insatsområdet tar slut kommer Länsstyrelsen överväga möjligheten 
att lägga kvarvarande ansökningar öppna i väntan på eventuella nya medel. Dels bevakas 
möjligheter till återflöden, dels eventuella möjligheter till centrala avrop eller eventuella 

http://www.lansstyrelsen.se/
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tillkommande medel på andra sätt. Bedöms det inte finnas möjligheter till finansiering inom 
rimlig tid kommer Länsstyrelsen att avslå ansökningar på grund av medelsbrist. 

9.4.4 URVALSKRITERIER 
(Delåtgärd 7.5, fokusområde 6b) 

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

Nationella och regionala urvalskriterier 

  

1. Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av 
investeringen. 

3 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet 
2 poäng: Investeringen utvecklar bygden som besöksmål 
+ 1 poäng: Det finns en långsiktig lösning på förvaltningen av 
investeringen 
+1  Investeringen gynnar områdets attraktionskraft 
+1  Investeringen ökar utbudet av aktiviteter på landsbygden 

40 
 

2. 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 nationell 
viktning 

 100 

Nationella 
urvalskriterier 

Poängsättning Viktning 

Första 
utkast 

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

2 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 
och behöver spridas mer 

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

+1 poäng: Investeringen är en del i en 
helhetslösning 

15 

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

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

4 poäng: Den som söker stöd har mycket god 
erfarenhet och har visat goda resultat från liknande 
verksamhet som är relevant för den sökta 
investeringen. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en 
samverkanslösning 

20 



 
 
 
 
 
 
 
 

179 
 

Bedömningsgrunder 

1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål 
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Två poäng ges till 
investeringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Nedan beskrivs de 
miljökvalitetsmål som är vanligast vid bedömningar av ansökningarna i insatsområdet. Men 
naturligtvis kan även andra miljökvalitetsmål och preciseringar komma ifråga. Varje 
miljökvalitetsmål beskrivs av de preciseringar som regeringen beslutade 2012. Preciseringarna 
finns i sin helhet på miljömålsportalen, www.miljomal.se.  

Levande sjöar och vattendrag 
– strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är 
värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 
– havs-, kust och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv 
är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad 

Myllrande våtmarker 
– våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är 
minimerad 

4. Det finns ett 
identifierat 
regionalt behov 
av 
investeringen. 

3 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet 

2 poäng: Investeringen utvecklar bygden som 
besöksmål 

+ 1 poäng: Det finns en långsiktig lösning på 
förvaltningen av investeringen 

+1  Investeringen gynnar områdets attraktionskraft 

+1  Investeringen ökar utbudet av aktiviteter på 
landsbygden 

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 nationell 
viktning 

 100 

http://www.miljomal.se/
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Levande skogar 
– skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna 

Ett rikt odlingslandskap 
– odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt tillgängliga för 
människor 

Storslagen fjällmiljö 
– fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är 
minimerad 

God bebyggd miljö 
– städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett 
sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade 
frågor,  
– kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att det finns 
attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar, 
– det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och 
tillgänglighet, 
– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och 
trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur, 

+ 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-
utveckla-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 

  

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/
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4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom 
branschen 
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning 

2 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver spridas mer 

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

När det gäller innovation kan man se om investeringen avser nya aktiviteter i området eller ny 
information om området eller platsen. Det kan handla om ny kunskap om området eller platsen. 
Dessa kan i sin tur vara ett resultat av ny forskning eller erfarenhet. Bedömningen görs utifrån 
hur innovativt innehållet i de nya insatserna är. Bedömning görs också baserat på hur relevant 
kunskapen är för målgruppen, dvs. alla som är berörda eller kan förväntas ha nytta av eller 
behöva kunskapen.  

En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan betraktas som en innovation så länge den inte används i 
den omfattning den borde i området.  

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning 

En poäng ges om investeringen tillsammans med andra lokala investeringar går mot samma mål. 
Det kan vara till exempel företag som gör paketlösningar tillsammans med andra företag eller 
organisationer 

3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för 
investeringen 
2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap som är relevant för den 
sökta investeringen. 

4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från 
liknande verksamhet som är relevant för den sökta investeringen. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning  

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

Två poäng ges till den som söker stöd har god erfarenhet och tidigare resultat från liknande 
verksamhet, eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med erfaren relevant aktör 
eller kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, drivkraft och målfokus finns för att väl 
genomföra projektet. 
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4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från 
liknande verksamhet som är relevant för den sökta investeringen.  

Fyra poäng ges till den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från 
liknande verksamhet. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

En poäng ges om man i projektet samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 
organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och 
bättre marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning. 

4. Det finns ett identifierat behov av projektet 
3 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet 

Grundläggande helhetlig investering i- eller förnyelse av allmän samlingsplats eller badplats, där 
kommun eller annat offentligt organ inte har ansvar. För såväl boende som turister är de små 
bad- och samlingsplatserna ute i ren landsbygd en viktig tillgång. På många håll finns begränsade 
möjligheter att rusta dessa platser – som ofta spelar stor roll för attraktiviteten i närområdet. 
Observera att platsen ska vara allmänt tillgänglig och uppskyltad. För att berättiga till poäng ska 
satsningen ha fokus på landsbygd eller tätorter med upp till 2 000 innevånare.  

2 poäng: Investeringen utvecklar bygden som besöksmål 

Projektet gör det lättare att ta sig till, från, stanna vid och upptäcka destinationer. Småland är ett 
varumärke med skogar, sjöar och lugnet som starka sidor. Det finns idag populära besöksmål, 
t.ex. Glasriket, Möbelriket, Huseby och Linnés Råshult. Det behövs fler attraktioner men också 
fler aktiviteter, gärna för barn. Partnerskapet har pekat på behovet av att utnyttja bland annat 
mobila applikationer för att tillgängliggöra besöksmål, inte minst för att de ska bli intressanta 
också utanför ordinarie öppettider. För att berättiga till poäng ska satsningen ha fokus på 
landsbygd eller tätorter med upp till 2 000 innevånare.  

+ 1 poäng: Det finns en långsiktig lösning på förvaltningen av investeringen 

Det finns en plan för det fortsatta arbetet kopplat till satsningen. Det kan vara en projektplan 
med ekonomisk analys som visar hur investeringen är långsiktigt ekonomiskt hållbar, och/eller en 
verksamhetsplan för hur investeringen ska förvaltas långsiktigt, till exempel vem som ska stå för 
skötseln av investeringen. Tillgången till liknande anläggningar/marknadsföring i närområdet och 
dess användning ska framgå, liksom skriftlig beskrivning från såväl sökande som exempelvis 
byautvecklingsgrupp, kommun eller andra föreningar på orten som ger sin syn på behovet av den 
aktuella satsningen. För att berättiga till poäng ska satsningen ha fokus på landsbygd eller tätorter 
med upp till 2 000 innevånare.   
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+1 Investeringen ökar utbudet av aktiviteter på landsbygden 

Insatsen kommer användas av flera olika verksamheter och en mångfald av fritidsaktiviteter. 
Investeringen bedöms som betydelsefull för ett område som är större än den berörda 
orten/socknen. Den lockar ett dokumenterat intresse från åtminstone kringliggande socknar. 
Underlag kan vara samarbetsavtal, intresseundersökningar eller liknande. För att berättiga till 
poäng ska anläggningen ligga på landsbygd eller i tätort med upp till 2 000 innevånare.  

+1 poäng Investeringen utvecklar bygden som besöksmål 

Projektet bidrar till att förlänga säsongen för besöksnäringen. Paketerade upplevelser utanför de 
traditionella turismsäsongerna, rekreationsmöjligheter anpassade efter säsong mm. För att 
berättiga till poäng ska satsningen ha fokus på landsbygd eller tätorter med upp till 2 000 
innevånare.  

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 Kronobergs län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

9.4.6 STÖDNIVÅ 
Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall. Om sökande är offentlig aktör 
ges 100 procent av stödberättigade utgifter. 

Om offentlig aktör är sökande ska minst 30 procent av stödet vara övrigt nationellt offentligt 
stöd. Om privat aktör är sökande ska minst 30 procent av stödet vara övrigt nationellt offentligt 
stöd. Kravet är kopplat till ett beting för övrigt offentligt stöd som respektive stödmyndighet har. 
När detta beting är uppfyllt, försvinner kravet på övrigt offentligt stöd.  Aktuell information finns 
på Länsstyrelsens hemsida 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande 
utgifter 
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Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre 
betydelse16 där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som 
stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala 
stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt 
de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

Stöd för röjning och skyltning till stigar och leder genom skog och mark ges i form av 
enhetskostnad: 

Ersättningsnivå 
950 kronor per 100 meter i skog som behöver röjas 

600 kronor per 100 meter i öppen mark som behöver röjas 

100 kronor per 100 meter i mark som inte behöver röjas, som vägar, tydliga stigar eller andra ytor 
där det enda som krävs är skyltning. 

9.5 STÖD TILL UTVECKLING AV NATUR- OCH KULTURMILJÖ 
(DELÅTGÄRD 7.6 FOKUSOMRÅDE 6B) 
Förutom länsstyrelsen finns det fler myndigheter som handlägger stöd till utveckling av natur- 
och kulturmiljö. Det är Sametinget och Jordbruksverket. Varje myndighet har sin egen 
handlingsplan. 

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 
finansiera investeringen (delåtgärd 7.6). Syftet med stödet är att bevara och utveckla de värden 
som är förknippade med olika geografiska områdens attraktivitet. Eftersom stödet bidrar både till 
lokal utveckling och att nå nationella miljökvalitetsmål bidrar åtgärden också till kollektiva 
nyttigheter. (fokusområde 6b)  

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. 

 
16 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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9.5.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND 
Insatsområdet faller ut i två delar, ”natur- och kulturmiljöer” och ”utveckling av kulturhistoriska 
byggnader” och syftet med stödet skiljer sig beroende på dessa delar. 

Natur- och kulturmiljöer 

Odlingslandskapet i Kronobergs län är på många håll rikt på biologisk mångfald och ofta mycket 
vackert. Emellertid finns områden som efter hand har sämre skötsel, som slutar att hävdas eller 
växer igen. Stödet är främst till för att ta intressanta nytag i odlingslandskapet kring en by eller en 
företeelse. Det kan både handla om natur och kulturmiljöer. Särskilt prioriteras de områden eller 
företeelser som har särskilt höga värden. Tillgänglighet och informationsinsatser premieras. 

Kulturhistoriska byggnader  

Hembygdsrörelsen är mycket aktiv i Kronobergs Län. Över hela länet finns tillgängliga 
hembygdsgårdar med en omfattande verksamhet. Stödet är till för att genom stöd till 
investeringar i byggnader öka hembygdsgårdarnas attraktivitet och verksamhet och stärka deras 
relevans för besöksnäringen i området. Tillgänglighet och informationsinsatser premieras. 

9.5.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR  
Ansökningar som uppfyller grundkraven bedöms och poängsätts utifrån urvalskriterier. 
Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras.  

Ansökningstrycket för insatsen beräknas vara så lågt att beslutsomgångar inte behöver användas. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Den valda lägsta poängnivån för bifall säkerställer en god måluppfyllelse. 
Miniminivån för bifall är 250 poäng i de nationella urvalskriterierna. På detta sätt säkerställer vi 
ett bra urval av ansökningar trots ett begränsat antal ansökningar. Omprövat beslut om lägsta 
poängnivå för stöd annonseras på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se. 

När Länsstyrelsens budget för insatsområdet tar slut kommer Länsstyrelsen överväga möjligheten 
att lägga kvarvarande ansökningar öppna i väntan på eventuella nya medel. Dels bevakas 
möjligheter till återflöden, dels eventuella möjligheter till centrala avrop eller eventuella 
tillkommande medel på andra sätt. Bedöms det inte finnas möjligheter till finansiering inom 
rimlig tid kommer Länsstyrelsen att avslå ansökningar på grund av medelsbrist. 

  

http://www.lansstyrelsen.se/
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9.5.4 URVALSKRITERIER 
(Delåtgärd 7.6, fokusområde 6b) 

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

Följande områden har eget urvalskriterium 

• utveckling av natur- och kulturmiljöer 

• utveckling av kulturhistoriska byggnader 

Nationella och regionala urvalskriterier 

utveckling av kulturhistoriska byggnader 

Nationella urvalskriterier Poängsättning 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 produkter, tjänster 
eller arbetsmetoder 
(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 
genomförandekapacitet 
för 
investeringen/åtgärden 

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

4 poäng: Den som söker stöd har mycket 
god erfarenhet och har visat goda resultat 
från liknande verksamhet som är relevant för 
den sökta investeringen. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en 
samverkanslösning  

15 
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Utveckling av natur- och kulturmiljöer 

4. Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av investeringen 

+2 poäng: Investeringen ingår i en 
samverkanslösning 
+ 2 poäng: Det finns en långsiktig lösning på 
förvaltningen av investeringen 
+2 Investeringen utvecklar bygden som 
besöksmål  

40 
 

5. Investeringen/åtgärden 
har tydliga mål. 

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

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

10 

Summa   100 

Nationella urvalskriterier Poängsättning 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 produkter, tjänster 
eller arbetsmetoder 
(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 
genomförandekapacitet 
för 
investeringen/åtgärden 

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

4 poäng: Den som söker stöd har mycket 
god erfarenhet och har visat goda resultat 
från liknande verksamhet som är relevant 
för den sökta investeringen. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en 
samverkanslösning  

15 
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Bedömningsgrunder  

1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål  

Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Ett poäng ges till 
investeringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Nedan beskrivs de 
miljökvalitetsmål som är vanligast vid bedömningar av ansökningarna i insatsområdet. Men 
naturligtvis kan även andra miljökvalitetsmål och preciseringar komma ifråga. Varje 
miljökvalitetsmål beskrivs av de preciseringar som regeringen beslutade 2012. Preciseringarna 
finns i sin helhet på miljömålsportalen, www.miljomal.se.  

Levande sjöar och vattendrag 
– sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningarna för 
fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, och 
– strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är 
värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad 

4. Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av investeringen 

2 poäng: Investeringen gynnar och 
genomförs i prioriterade geografiska 
områden. 

1 poäng: Investeringen gynnar och 
genomförs i prioriterade geografiska 
områden. 

+1 poäng: Investeringen bidrar till att 
bevara, restaurera eller utveckla natur- eller 
kulturmiljöer 

+ 1 poäng: Investeringen ingår i en 
samverkanslösning 

+1 poäng: Investeringen tillvaratar eller 
utvecklar traditionell och lokal kunskap. 

+ 1 poäng: Investeringen leder till ökad 
tillgänglighet 

40 
 

5. Investeringen/åtgärden 
har tydliga mål. 

3 poäng: Den som söker stöd har en 
relevant målbeskrivning där tydliga mål 
finns angivna 
5 poäng: Sökande som utöver en relevant 
målbeskrivning och tydliga mål också har 
effektmål beskrivna 

10 

Summa   100 

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 förutsättningar 
för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns,  
– havs-, kust och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv 
är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad. 

Myllrande våtmarker 
– våtmarkernas natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv är bevarade och 
förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, 
– våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är 
minimerad 

Levande skogar 
– skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har 
möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön 
infrastruktur,  
– natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande 
och utveckling av värdena finns,  
– skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna 

Ett rikt odlingslandskap 
– odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av hävdade 
naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, bland annat som en del i en 
grön infrastruktur som erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter,  
– biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig 
traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade,  
– kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar för fortsatt 
bevarande och utveckling av värdena finns,  
– odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt tillgängliga för 
människor 

Storslagen fjällmiljö 
– fjällmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar för fortsatt 
bevarande och utveckling av värdena finns, 
– fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är 
minimerad 

God bebyggd miljö 
– det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och 
tillgänglighet, 
– det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas, 
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– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och 
trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur 

Ett rikt växt- och djurliv 
– det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur- och kulturvärden är bevarade och 
förutsättningar finns för ett fortsatt bevarande och utveckling av värdena, 
– tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mångfalden 
värnas och bibehålls samt är tillgänglig för människan 

+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning  

Eftersom energieffektivisering är viktigt får de ansökningar som bidrar till energieffektiv drift 1 
extra poäng. 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 

Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå kulturmiljömålen. Se bilagan 
för miljö och klimatmål för mer information och vägledning.  Lär mer om kulturmiljömål på 
https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-
utveckla-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 frilufsliv på 
http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/ 

2. Investeringen/åtgärden bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder (innovation) 
En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan i vid bemärkelse betraktas som en innovation så länge 
den inte används i den omfattning den borde.  

2 poäng: Investeringen/åtgärden har ett koncept som är nytt för området 

4 poäng: Investeringen/åtgärden har ett unikt koncept 

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning 

Eftersom syftet med stödet är lokal utveckling, ska ansökningar som bidrar till att nya aktiviteter 
och upplevelser skapas prioriteras.  

Två poäng ges om konceptet är nytt för området. Det kan vara t.ex. historiska byggnader som 
inte varit i bruk alls eller att man startar upp nya verksamheter som inte tidigare finns i bygden. 

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/
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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/åtgärden 
2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap som är relevant för den 
sökta investeringen 

 Två poäng ges till den som söker stöd har god erfarenhet och tidigare resultat från liknande 
verksamhet, eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med erfaren relevant aktör 
eller kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, drivkraft och målfokus finns för att väl 
genomföra projektet. 

4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från 
liknande verksamhet som är relevant för den sökta investeringen. 

Fyra poäng ges till den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från 
liknande verksamhet. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

En poäng ges om man i projektet samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 
organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och 
bättre marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning. 
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4. Det finns ett identifierat behov av projektet 
Utveckling av kulturhistoriska byggnader 

+2 Investeringen ingår i en samverkanslösning 

Samverkan kring anläggningen är en av nycklarna till långsiktigt hållbara fritidsanläggningar på 
landsbygden. Samverkan kan ske genom samarbete mellan två eller flera föreningar eller förening 
och kommun. Skriftligt samverkansavtal krävs som reglerar föreningarnas ekonomiska samarbete 
kring investeringen.  

+ 2 poäng: Det finns en långsiktig lösning på förvaltningen av investeringen 

Det finns en plan för det fortsatta arbetet kopplat till satsningen. Det kan vara en projektplan 
med ekonomisk analys som visar hur investeringen är långsiktigt ekonomiskt hållbar, och/eller en 
verksamhetsplan för hur investeringen ska förvaltas långsiktigt, till exempel vem som ska stå för 
skötseln av investeringen. Tillgången till liknande anläggningar/marknadsföring i närområdet och 
dess användning ska framgå, liksom skriftlig beskrivning från såväl sökande som exempelvis 
byautvecklingsgrupp, kommun eller andra föreningar på orten som ger sin syn på behovet av den 
aktuella satsningen.  

+2 Investeringen utvecklar bygden som besöksmål  

Insatsen har betydelse för ett större område än den lokala orten. Investeringen bedöms som 
betydelsefull för ett område som är större än den berörda orten/socknen. Den lockar ett 
dokumenterat intresse från åtminstone kringliggande socknar. Underlag kan vara samarbetsavtal, 
intresseundersökningar eller liknande.  

Utveckling av natur- och kulturmiljöer 

För poäng i detta urvalskriterium krävs att insatsen ska anses ta ett bredare grepp i en natur- eller 
kulturmiljö. Det kan vara en insats kring natur- eller kulturvärden i en by eller en naturtyp eller 
kulturvärden över större område. 

2 poäng: Investeringen gynnar och genomförs i prioriterade geografiska områden. 

Investeringen/åtgärden genomförs för att bevara, utveckla eller tillgängliggöra höga natur- eller 
kulturvärden knutna till odlingslandskapet, inklusive det biologiska kulturarvet, i ett prioriterat 
geografiskt område. De prioriterade områdena är: Natura 2000-områden, värdetrakter med 
koppling till trädvärden i odlingslandskapet, områden för hotade arter enligt åtgärdsprogrammen, 
områden av riksintresse för natur- och kulturmiljövården eller friluftsliv, länets 
kulturmiljöprogram, statliga och kommunala skyddade områden liksom områden omnämnda i 
den regionala bevarandeplanen för värdefulla odlingslandskap.  

1 poäng: Investeringen gynnar och genomförs i prioriterade geografiska områden. 
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Investeringen/åtgärden genomförs för att bevara, utveckla eller tillgängliggöra ett område/objekt 
med höga natur- eller kulturvärden knutna till odlingslandskapet, inklusive det biologiska 
kulturarvet. Exempel på områden kan vara ängs- och betesmarksombjekt, en nyckelbiotop eller 
ett naturvärdesobjekt, skyddsvärda träd i odlingslandskapet, områden med tidigare 
dokumenterade höga natur- eller kulturmiljövärden, områden med förekomst av hotade arter 
knutna till odlingslandskapet, områden med hög klass i naturvårds- eller 
kulturmiljövårdsprogram, miljöer med sammanhängande kultur- och fornlämningsmiljöer, 
förutom de som ingår i utpekade geografiska områden.  

+1 poäng: Investeringen bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla natur- eller 
kulturmiljöer 

Investeringen/åtgärden har stor betydelse för den gröna infrastrukturen eller för 
ekosystemtjänster. Exempel på åtgärd som har stor betydelse för grön infrastruktur är en 
restaurering av ett område som ligger mellan två områden av likartad naturtyp och därmed bidrar 
till arters möjlighet att sprida sig i landskapet.  

Exempel på åtgärd som har stor betydelse för ekosystemtjänster är sådana åtgärder som gynnar 
vilda bin och därmed pollineringen i ett område.  

+1 poäng: Investeringen tillvaratar eller utvecklar traditionell och lokal kunskap. 

Investeringen/åtgärden gynnar kulturhistoriskt viktiga traditioner och särdrag för 
området/objektet. Exempel på åtgärder är restaurering av överloppsbyggnader, byggande av 
trägärdesgårdar, restaurerings- och nyhamling av lövträd, skötsel av ängsfruktodling, röjning av 
kultur- och fornlämningsobjekt och kulturhistoriska utredningar. Investeringen/åtgärderna utförs 
med traditionella material och metoder.  

+1 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet 

Investering/åtgärder som omfattar tillgängliggörande och informations-, kommunikations- och 
utbildningsinsatser eller kunskapsunderlag rörande natur- eller kulturmiljöer. Det kommer att 
finnas informationstavlor eller annan möjlighet för allmänheten att få kunskap om målet med 
insatsen.  

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

Åtgärden bidrar till lokal samverkan mellan olika aktörer, där de arbetar gemensamt för att 
bevara, utveckla eller tillgängliggöra bygdens landskap med dess natur och kulturvärden. Olika 
aktörer (t.ex. markägare, brukare, intresseorganisationer och företag) samverkar lokalt (bildar eller 
stärker samverkanslösningar) och genomför åtgärder i landskapet som bevarar, utvecklar, 
tillgängliggör och använder bygdens natur o kulturmiljö. Exempelvis kan projektet bidra till att 
förstärka landskapets natur- och kulturvärden inom en by eller bygd och på så sätt utveckla en 
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attraktiv boendemiljö, främja friluftsliv och rekreation samt ge bättre förutsättningar för turism 
och annat företagande inom bygden. Även det immateriella kulturarvet ingår här, som kunskapen 
om lokal och traditionell mat eller om regionala tekniker och material. 

+1 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet.  

Investeringar i tillgänglighet för rörelsehindrade. Investeringar för besöksmål i tillgänglighet för 
rörelsehindrade prioriteras av samhället. För poäng krävs att investering sker utöver uppfyllande 
av nationell lagstiftning. 

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  
Länsstyrelsen har inga regionala begränsningar.  

9.5.6 STÖDNIVÅ 
Utveckling av natur- och kulturmiljöer  

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande.  

Stöd ges till 50 procent av stödberättigande utgifter om sökanden är ett företag som äger 
fastigheten där insatsen görs.  

Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall.  

Om offentlig aktör är sökande ska minst 30 procent av stödet vara övrigt nationellt offentligt 
stöd. Om privat aktör är sökande ska minst 30 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. Kravet är kopplat till ett beting för övrigt offentligt stöd som respektive 
stödmyndighet har. När detta beting är uppfyllt, försvinner kravet på övrigt offentligt stöd.  
Aktuell information finns på Länsstyrelsens hemsida 
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Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 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 överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt 
de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande 
utgifter. 

Utveckling av kulturhistoriska byggnader 

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande.  

Stöd ges till 50 procent av stödberättigande utgifter om sökanden är ett företag som äger 
fastigheten där insatsen görs.  

Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall.  

Om offentlig aktör är sökande ska minst 30 procent) av de stödberättigande utgifterna vara övrigt 
nationellt offentligt stöd. Om privat aktör är sökande ska minst 30 procent av de 
stödberättigande utgifterna vara övrigt nationellt offentligt stöd. Om sökanden är ett företag som 
äger fastigheten där insatsen görs krävs inget övrigt nationellt offentligt stöd. 

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse18 där det 
är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har 
fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får 
överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två 
föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande 
utgifter. 

 

  

 
17 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
18 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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10. SAMARBETE (ÅTGÄRD 16) 
Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett 
samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna 
finansiera ett utvecklingsarbete. Samarbete är en viktig del i att stärka en hållbar utveckling över 
längre tid på en landsbygd som präglas av problem som är en följd av glesa strukturer. 
Landsbygden kan inte erbjuda samma stödjande förutsättningar till företag och befolkning som i 
mer tätbefolkade områden. Syftet är också att samarbeta transnationellt, inte minst i projekt enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning19 och Östersjöstrategin. Projekten ska genomföras 
som helt nya samarbetsprojekt eller genom att pågående projekt samordnas för att nå 
synergieffekter. Det finns också samarbetsprojekt som är kopplade till det europeiska 
innovationspartnerskapet, EIP.  

För Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategininom stöd till samarbeten för att skapa 
nya jobb (16.2/6a) finns det krav på att en offentlig organisation i vissa fall går in med pengar för 
att finansiera projektet. Det kan exempelvis vara kommun, landsting, region eller länsstyrelse. 
Detta gäller dock inte för andra budgetposter inom detta insatsområde, men för dessa finns det 
inget krav på övrigt offentligt stöd.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 
(delåtgärder 16.2, 16.9 inom fokusområde 6.a) 

10.1.1 ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR 

Samarbete diversifiering nya jobb etc 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta stöd är till för att utveckla 
produkter, metoder, processer och tekniker och sedan sprida resultatet. Stöden är till för 
samarbeten och pilotprojekt för att utveckla näringslivet utanför jordbrukssektorn. Det finns 
möjlighet för jordbruksföretag att genom samarbete leverera samhällsnytta och samtidigt ge 
möjligheter till inkomster och att bredda sin verksamhet. Syftet är att nya små företag startar, att 
företag utvecklas och att fler arbetstillfällen på landsbygden skapas (delåtgärd 16.2, 
16.9fokusområde 6a).  

  

 
19 Artikel 89 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1303/2013 
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Regionala och lokala insatser för livsmedelsstrategin 
Samarbete och pilotprojekt för att stärka landsbygdens näringsliv och skapa tillväxt i hela 
livsmedelskedjan. Stöd kan beviljas till projekt som bidrar till att uppnå målen i 
livsmedelsstrategin om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala 
livsmedelsproduktionen ökar. Medlen ska samtidigt bidra till samverkan mellan olika berörda 
aktörer på regional och lokal nivå, inklusive länsövergripande samverkan. Med berörda aktörer 
avses både offentliga och privata aktörer. Samverkan mellan länsstyrelser och aktörer med 
regionalt utvecklingsansvar ska särskilt uppmärksammas.  

Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin 
Stöd kan beviljas till projekt som bidrar till att uppnå målen i livsmedelsstrategin om en 
konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar. 

Stöd kan beviljas till samarbeten och pilotprojekt som bidrar till att stärka landsbygdens 
näringsliv, som projekt för hållbar mat, projekt för att utveckla förädlingsmetoder, nya produkter, 
arbetsprocesser och verktyg för att hitta nya marknadskanaler och nya marknader. Stöd kan 
beviljas till utveckling av produkter, processer och tekniker som syftar till att stärka 
konkurrenskraften för de små företagen i livsmedelsbranschen samt till projekt som kan bidra till 
tillväxt i hela livsmedelskedjan och på så sätt skapa fler arbetstillfällen 

10.1.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND  
Industrilänet Kronoberg utvecklas – och förändras. Länet kommer vara beroende av en innovativ 
utveckling inom alla näringsgrenar och är mer beroende av småföretagandet på landsbygden än 
många andra regioner.  

Länets behov och prioriteringar samlas i den regionala utvecklingsstrategin, ”Gröna Kronoberg 
2025” men har också grund i SWOT-analysen till den regionala handlingsplanen. Exempel på 
behov som är särskilt värda att nämna är: den småskaliga industrins konkurrenskraft, 
upplevelsenäringarnas utveckling, vidareförädling av skogens värden, hållbart näringsliv, 
framgångsrika ägarskiften, integration. Utvecklingen inom dessa områden ska kännetecknas av 
innovation och hållbar utveckling.  

Under 2019 har en nationell livsmedelsstrategi antagits av regeringen med fokus på 
huvudrubrikerna regler och villkor, konsument och marknad, samt kunskap och innovation. 
Sedan 1 december 2016 finns också Kronobergs livsmedelsstrategi. Strategin består av fem 
effektmål:  Effektmål 1: Konsumenter har god kunskap om Kronobergs livsmedelskedja, 
Effektmål 2: En primärnäring med framtidstro, Effektmål 3: Fler företag, jobb och ökad volym 
inom livsmedelsförädlingen, med hög kvalité, Effektmål 4: Livsmedel från Kronoberg i de 
offentliga köken och effektmål 5: God kommunikation, kontakt, kunskap och logistik aktörerna 
emellan. Även om den regionala handlingsplanen var klar före den nationell så finns det en tydlig 
koppling mellan strategierna. Den regionala strategin är skriven i en kontext där den lokala 
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livsmedels produktionen är relativt låg. Detta gäller både primärnäringarna inom jordbruk och 
trädgård som i förädlingsdelen. Frukt-, grönsaks- och fiskodling finns i mycket begränsad 
utsträckning medan det ser bättre ut med kött och mejeriprodukter. För att stärka 
livsmedelskedjan i länet behövs samordning, kunskap, innovationer men också en förändrad vilja 
till att verka inom detta område. Det är också viktigt att  öka kunskapen hos beslutsfattare, 
upphandlare och konsumenter. Allt för att nå vår regionala livsmedelsstrategis vision:  

”Med stolthet skapar vi bra råvaror, god mat och utvecklingsmöjligheter i Kronoberg” 

Samarbete diversifiering nya jobb etc  
Då Kronobergs län har en relativt låg andel lokala och förädlade livsmedelsprodukter finns ett 
stort behov identifierat i den regionala livsemedelsstrategin att utveckla detta område. Vi ska 
därför prioritera samarbeten inom livsmedelskedjan för att stärka, utveckla och skapa 
sysselsättning för jordbruksföretag genom och diversifieing samarbete inom förädling, restaurang, 
handel upplevelse. Länsstyrelsen har redan efter en utlysning 2017 beviljat medel till LRF Sydost 
(16.4 – 3a) för att stärka jordbruksföretagens samarbete med övriga aktörer inom 
livsmedelskedjan. Projektet har en samordningsgrupp där  förutom LRF också Länsstyrelsen, 
Region Kronoberg och Destination Småland ingår.  

Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin 
Syftet i  den regionala livsmedelsstrategin stämmer väl med den nationella livsmedelsstrategins 
intentioner:  

”I Kronobergs län ska vi ta till vara på landsbygdens och stadens möjligheter för en hållbar 
tillväxt i hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till konsument. I detta ingår att förena en 
hållbar utveckling med ekonomisk tillväxt som skapar förutsättningar för fler företag, jobb och 
framtidstro på landsbygden men också ökar matproduktionen och förädlingsgraden i länet. Vi 
tänker också främja en grön tillväxt och möjligheterna för en hållbar produktion och 
konsumtion.” 

För att genomföra intentionerna med såväl den nationella som den regionala livsmedelsstrategin i 
Kronobergs län har det därför bildats en styrgrupp och en operativ samordningsgrupp där det i 
bägge grupperna ingår representanter från LRF Sydost, Region Kronoberg och Länsstyrelsen. 
Uppdraget är att samordna, och planera för, olika satsningar, medel, projekt för att på bästa sätt 
gynna en konkurrenskraftig livsmedelskedja och verka för en ökad livsmedelsproduktion. 

Regionala och lokala insatser för livsmedelsstrategin 
Länsstyrelsen, Region Kronoberg och LRF Sydost har tagit fram en handlingsplan på kort och 
längre sikt för livsmedelskedjans genomförande. För att stärka näringslivet och stärka hela 
livsmedelskedjan planera vi nu tillsammans flera projekt och aktiviteter under perioden 2018 – 
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2021. Vi ser samverkan i olika former som en viktig nyckel till god måluppfyllelse i arbetet med 
livsmedelsstrategin.  

Vildsvinspaketet 
Nationellt projekt: 2021 skapades en budget för satsningar i vildsvinshantering, det s.k. 
”vildsvinspaketet”. Länsstyrelsen i Kronobergs län är samordnande myndighet för 
vildsvinsinsatser och har tilldelats budget inom ramen för landsbygdsprogrammet för detta som 
kommer att drivas som ett eget projekt på myndigheten. 

Projektet kommer genomföras i samverkan mellan myndigheter och organisationer som 
representerar jägare, markägare och lantbrukare - som leder till ökad avskjutning av vildsvin 
stärker landsbygdens näringsliv på många olika sätt. Avskjutningen ger tillgång till hållbar mat, 
den ger företag i livsmedelsbranschen tillgång till vildsvinsskött för t.ex. råvaruförädling. Ökad 
avskjutning minskar dessutom skador på växande grödor vilket är positivt för 
jordbruksverksamhet varmed landsbygdens näringsliv stärks. 

Regionalt projekt: Därtill kommer ett regionalt projekt genomföras i egen regi i samverkan med 
andra organisationer och företag. Syftet med projektet är att företag i livsmedelsbranschen får 
tillgång till vildsvinsskött och genom det kunna utveckla sina verksamheter. 

Främja ekologisk produktion och efterfrågan 
Stöd för projekt ekologisk produktion och efterfrågan – men inte med fokus primärpoduktion. 
Det kan handla om att stimulera till ökad konsumtion av ekologiska livsmedel, hållbar mat, nya 
produkter, nya försäljningskanaler. Projektet kommer genomföras i samverkan med andra län. 

10.1.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR  

Planerade utlysningar, beslutsomgångar och eget arbete  
för respektive delåtgärd 
Ansökningar som uppfyller grundkraven bedöms och poängsätts utifrån urvalskriterier. 
Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 
Länsstyrelsen prövar samtliga beslutsklara och kvalificerade ansökningar, dvs. ansökningar som är 
stödberättigande och uppnår miniminivån för de nationella urvalskriterierna. Utfallet för de 
nationella urvalskriterierna summeras och ansökningar rangordnas med hjälp av poängsättningen. 
Ju högre summa, desto större möjlighet till stöd. Ansökningar som får mindre än 200 poäng i 
nationella urvalskriterierna avslås.  

Karlson Johan
Tagit bort skrivning om utlysnuingar

Karlson Johan
Omarbetade stycken

Karlson Johan
Ny skrivning.

Karlson Johan
Jag har flyttat upp detta stycke och rensat så att det ska funka med löpande beslut.



 
 
 
 
 
 
 
 

200 
 

Samarbete diversifiering nya jobb etc. 
2022 sker en riktad satsning kring hanteringen av vildsvinsproblematiken i Sverige. Länsstyrelsen 
i Kronobergs Län samordnar denna satning och kommer driva detta projekt i egen regi. Länsvis 
finns också en budget som kommer att lysas ut.  

Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin 
Här avser Länsstyrelsen inte att utlysa medel under 2022.  

Regionala och lokala insatser för livsmedelsstrategin 
Här driver Länsstyrelsen egna projekt och eget arbete för att stärka landsbygdens näringsliv och 
skapa tillväxt i hela livsmedelskedjan. Detta för att uppnå målen i den nationella och regionala 
livsmedelsstrategin om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala 
livsmedelsproduktionen ökar. Projektet bidrar till samverkan mellan olika berörda aktörer på 
regional och lokal nivå, inklusive länsövergripande samverkan. Med berörda aktörer avses både 
offentliga och privata aktörer. Samverkan mellan Länsstyrelsen, LRF, Destination Småland och 
Region Kronoberg ska särskilt uppmärksammas. 

VILDSVINSPAKETET 
Länsstyrelsen avser att bedriva projekt i egen regi. 

  

Karlson Johan
Ny kommentar. SDtämmer det med era intentioner?
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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  

Urvalskriterier Poängsättning   Vikt 

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 

  30 

2. Projektet 
uppfyller 
identifierade 
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 



 
 
 
 
 
 
 
 

202 
 

 

 

  

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 

  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 
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Bedömningsgrunder 

1. Projektet har en bra sammansättning 
+2 poäng Minst en av aktörerna är inte en offentlig aktör 

+1 poäng: I samarbetsprojektet ingår fler än 2 aktörer 

+1 poäng: Samarbete inom transnationella projekt  

+1 poäng: Samarbetsprojektet kommer att etablera nya former av samarbeten 

+1 poäng: Projektets deltagare har relevant kunskap och erfarenhet 

Projekt som skapar synergieffekter med fler aktörer ska prioriteras. Att olika typer av aktörer, det 
vill säga en blandning av offentliga och övriga aktörer, medverkar i projektet är också positivt.  

Ett poäng ges till transnationella projekt eftersom att samarbeten mellan länder är viktigt för 
kunskapsutbyte och spridning.  

Samarbetsprojekt som bidrar till att nya former av samarbeten bildas prioriteras. Att projekt 
utförs på ett innovativt sätt ges därför poäng. 

Ett poäng ges till projekt där deltagarna har relevant kunskap och erfarenhet. 

2. Det finns ett identifierat behov av projektet 
2 poäng: Ansökan är förenlig med det identifierade behovet i utlysningen  

1 poäng: Ett behov av projektet är beskrivet och behovsanalysen i ansökan är 
tillfredsställande.  

+1 poäng: Projektet utvecklar ny teknik eller nya metoder 

+1 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgruppen eller näringen 

+1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmål  

Två poäng ges utifrån hur väl projektet bedöms uppfylla de behov som identifierats i utlysningen.  

Ett poäng ges utifrån behovet av det som projektet förväntas leverera samt hur väl behovet är 
analyserat, beskrivet och motiverat i ansökan samt vilken kompetens som finns för att genomföra 
projektet. Det ska finnas en kort redogörelse för vad som är gjort inom området och hur 
utvecklingen ser ut. För att få poäng krävs det också att behovet tydligt kopplar till syftet som 
framgår i handlingsplanen. 

En poäng ges om projektet utvecklar ny teknik eller nya metoder.  
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Projekt som förväntas bidra till stärkt lönsamhet och bättre konkurrenskraft ges en poäng. 
Projekt som bedöms bidra till miljö- och klimatmål ges en poäng.  

3. Projektet skapar nytta genom resultatspridning 
1 poäng: Projektets resultat når endast en begränsad del av målgruppen 

2 poäng: Projektets resultat når en större del av målgruppen 

3 poäng: Projektets resultat når endast en begränsad del av målgruppen men är av stor 
betydelse för den gruppen, gruppen utgör en del i ett större projekt eller är en kanal till 
en större målgrupp  

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

+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ 

Det är viktigt att resultat från projekt sprids och att goda resultat tillämpas på ett bra sätt. Därför 
prioriteras projekt som förväntas nå stora delar av en relevant målgrupp. Det ska framgå i 
ansökan hur resultatet ska spridas. 

Bedömning görs utifrån hur stor målgrupp som nås av resultaten och vilka (hur många olika) 
kanaler som använts. Resultatspridning som sker på ett nytt innovativt sätt prioriteras.   

Målgruppen är den totala grupp företagare eller personer som är berörda av eller kan förväntas 
kunna dra nytta av de resultat som tas fram och förmedlas i projektet. I vissa projekt kan det 
sannolikt vara av värde att målgruppen definieras men det bör inte i detta sammanhang vara 
möjligt att erhålla höga poäng genom att definiera en snäv målgrupp inom vilken det är lätt att nå 
hög måluppfyllelse. Poäng baseras på hur målgruppen är formulerad eller utformad. 

4. Projektet har tydliga mål 
1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte specificerat så att det går 
att följa upp 

3 poäng: En relevant målbeskrivning finns med tydliga mål som går att följa upp 

+2 poäng: Förväntad effekt av projektet på lång sikt finns beskrivet 

De mål som finns formulerade för projektet måste vara i linje med projektets syfte, innehåll och 
upplägg.  

Regionala urvalskriterier 
Det finns inte några regionala urvalskriterier. Bedömningsgrunder 
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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 
procent av stödberättigande utgifter i övriga fall.  

Det här gäller för delåtgärd 16.9 inom fokusområde 6a. 
Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter.    

Det här gäller för samtliga projekt inom delåtgärderna 16.2 och 16.9  
inom fokusområde 6a. 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande 
utgifter. Undantaget är stöd till enbart transnationellt samarbete, där stöd inte kan ges till 
ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre 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 
överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två 
föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin  
Om offentlig aktör är sökande ska minst 25 procent av stödet vara övrigt nationellt offentligt 
stöd. Om privat aktör är sökande ska minst 25 procent av stödet vara övrigt nationellt offentligt 
stöd.  

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. 
• eget arbete, 220 kronor per redovisad timme.  

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver verksamhet som 
enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag 
är stödmottagare är också arbete som utförs av andra delägare eget arbete. Arbete som utförs av 
stödmottagare som är privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag och 

 
20 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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kommanditbolag betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget 
arbete” som utförs av personer som är 16 år eller äldre är stödberättigande. 

Schabloner används inom utlysning och även för uppdrag inom egen regi.  

Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna för de senaste 
tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter tas upp som övriga utgifter, 
men då måste utgifterna fördelas till projektet i förhållande till annan verksamhet.  

10.2 STÖD TILL SAMARBETEN MELLAN AKTÖRER INOM JORDBRUK 
SAMT INOM LIVSMEDELSKEDJAN (DELÅTGÄRDER 16.4 INOM 
FOKUSOMRÅDE 3.A ) 

10.2.1 ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Syftet med stödet är att genom 
samarbete korta kedjan mellan jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag och konsument och 
att också kunna sälja fler livsmedelsprodukter på den lokala marknaden (delåtgärd 16.4 
fokusområde 3a). 

10.2.2 REGIONALA PRIORITERINGAR MED KORT BAKGRUND  
I Kronobergs län har ett omfattande samarbete skett mellan olika offentliga och privata aktörer 
de senaste åren för att profilera och stärka livsmedelsproduktionen och dess lokala produkter. 
Sedan jordbruksministermötet i Växjö 2009 har en stor matmarknad med en mängd 
kringaktiviteter och seminarier hållits årligen i Växjö. Samverkan kring lanthandeln och lokal 
livsmedelsproduktion har initierats och kompetensutveckling liksom insatser för strategiska 
samarbeten kring offentlig upphandling av livsmedelsråvara har växt fram. En livsmedelsstrategi 
togs fram för länet under 2015/16 som kommer vägleda insatserna de kommande åren. Dessa 
initiativ och fler därtill behöver få utvecklas så att de kan få full utveckling för länets gröna 
näringar.  

10.2.3 BESLUTSOMGÅNGAR OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR  
Ansökningar kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt 
och måluppfyllelse. Länsstyrelsen kommer göra detta genom särskilda utlysningar som kommer 
att ske efter det att en nationell och regional livsmedelsstrategi är beslutade. Innehållet i dessa 
utlysningar kommer att anpassas efter strategierna. Utlysningen kommer att annonseras på 
Länsstyrelsen hemsida. Fokus för utlysningen liksom budget kommer att annonseras. Efter sista 
ansökningsdatum prövar Länsstyrelsen ansökningar som kommit in inom utlysningsperioden. 
Datum för ansökningsperioder och beslutstillfällen finns på vår webbplats 
www.lansstyrelsen.se/kronoberg . 
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Ansökningar som uppfyller grundkraven bedöms och poängsätts utifrån urvalskriterier. 
Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 
Länsstyrelsen prövar samtliga beslutsklara och kvalificerade ansökningar, dvs. ansökningar som är 
stödberättigande och uppnår miniminivån för de nationella urvalskriterierna. Utfallet för de 
nationella urvalskriterierna summeras och ansökningar rangordnas med hjälp av poängsättningen. 
Ju högre summa, desto större möjlighet till stöd. Ansökningar som får mindre än 200 poäng i 
nationella urvalskriterierna avslås. För ansökningar med lika poäng blir de högst uppnådda 
poängen i urvalskriterium 2. Projektet uppfyller identifierade behov. Om ansökningar fortfarande 
behöver särskiljas ges den först inkomna ansökan förtur. Övriga ansökningar beviljas stöd enligt 
rangordning för aktuellt beslutstillfälle.  

Eftersom insatsområdet endast kommer vara öppet för ansökningar under särskilda utlysningar, 
kommer det alltså övrig tid och för andra insatser än de specifika utlysningarna vara stängt för 
ansökningar. 

10.2.4 URVALSKRITERIER 
(Delåtgärden 16.4, fokusområde 3a) 

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

Nationella urvalskriterier  

 

  

Urvalskriterier Poängsättning Vikt 

1. Projektet har 
kunskap, 
kompetens och 
genomförande-
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 samarbeten 

+1 poäng: Det finns lämplig kompetens i projektet 

30 
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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 

2. Projektet uppfyller 
identifierade 
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 primärproducenternas möjligheter att 
utvecklas inom livsmedelskedjan 

40 

3. Det finns ett tydlig 
och relevant 
målgrupp för 
projektet 

+1 poäng: Resultaten kommer att spridas till relevant 
målgrupp 

+2 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgrupp eller 
näring 

+1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla miljö- och 
klimatmål 

+1 poäng: Projektet bidrar både till ekonomisk nytta 
och till miljö- och klimatmål 

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 
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+1 poäng: Det finns lämplig kompetens i projektet 

Projekt som innehåller fler jordbruksföretag kommer att prioriteras.  

Ett poäng ges till transnationella projekt eftersom att samarbeten mellan länder är viktigt för 
kunskapsutbyte. 

Samarbetsprojekt som bidrar till att nya former av samarbeten bildas prioriteras. Att projekt 
utförs på ett innovativt sätt ges därför poäng. 

Poäng ges till de projekt som har en lämplig kompetens för området. Projektet ska kunna visa att 
det finns en samlad kompetens. Antingen har de deltagande aktörerna själva denna kompetens 
utifrån erfarenhet och utbildning eller så finns kompetensen i projektet på annat sätt, exempelvis 
köpt. 

2. Det finns ett identifierat behov av projektet 
1 poäng: Projektet bidrar till att främja primärproducenternas möjligheter att utvecklas 
inom livsmedelskedjan 

3 poäng: Projektet bidrar i hög grad till att främja primärproducenternas möjligheter att 
utvecklas inom livsmedelskedjan 

5 poäng: Projektet bidrar i mycket hög grad till att främja primärproducenternas 
möjligheter att utvecklas inom livsmedelskedjan 

Poäng ges till de projekt som förväntas främja primärproducenternas konkurrenskraft genom att 
bättre integrera dem i livsmedelskedjan. Projekten bedöms utifrån hur väl projektet väntas kunna 
bidra till att utveckla organisationen av livsmedelskedjan och förbättra primärproducenternas 
situation. Det kan tillexempel handla om att skapa mervärde för jordbruksprodukter, 
kvalitetssystem eller om projekt som främjar försäljning på lokala marknader. För att få poäng i 
urvalskriteriet krävs en beskrivning som tydligt kopplar till syftet med stödet och till 
prioriteringarna i den regionala handlingsplanen.   

3. Det finns ett tydlig och relevant målgrupp för projektet 
+1 poäng: Resultaten kommer att spridas till relevant målgrupp 

+2 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgrupp eller näring 

+1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmål 

+1 poäng: Projektet bidrar både till ekonomisk nytta och till miljö- och klimatmål 

Det är viktigt att resultat tillämpas på ett bra sätt. Därför prioriteras projekt som förväntas nå 
stora delar av en relevant målgrupp. 
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Projekt som förväntas bidra till stärkt lönsamhet och bättre konkurrenskraft till deltagande 
företag eller bransch ges två poäng. Projekt som bedöms bidra till miljö- och klimatmål 
prioriteras ges en poäng. Om ett projekt bidrar till både ekonomisk nytta och till att uppfylla 
miljö- och klimatmål ges ytterligare en poäng. 

 4. Projektet har tydliga mål 
1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte specificerat så att det går 
att följa upp 

3 poäng: En relevant målbeskrivning finns med tydliga mål som går att följa upp 

+2 poäng: Förväntad effekt av projektet på lång sikt finns beskrivet 

De mål som finns formulerade för projektet måste vara i linje med projektets syfte, innehåll 
och upplägg. 

Regionala urvalskriterier 
Det finns inte några regionala urvalskriterier. 

10.2.5 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 
ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.  

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse21 där det 
är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har 
fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får 
överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två 
föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

Schabloner och indirekta kostnader  

• 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. 

 
21 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver verksamhet som 
enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag 
är stödmottagare är också arbete som utförs av andra delägare eget arbete. Arbete som utförs av 
stödmottagare som är privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag och 
kommanditbolag betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget 
arbete” som utförs av personer som är 16 år eller äldre är stödberättigande. 

Schabloner används inom utlysning och även för uppdrag inom egen regi.  

Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna för de senaste 
tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter tas upp som övriga utgifter, 
men då måste utgifterna fördelas till projektet i förhållande till annan verksamhet.  
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11. KOMMUNIKATION 

11.1 KOMMUNIKATIONSPLAN 

11.1.1 KOMMUNIKATIONSMÅL 
Syftet med en gemensam kommunikationsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet är att uppnå programmens mål genom att på ett strukturerat sätt nå rätt 
målgrupper och kommunicera nyttan med programmen, men också fånga upp olika kom-
munikationsbehov. 

Det kommer att finnas nationella kommunikationsstrategier för programmen. Länets kom-
munikationsplan bygger på de nationella strategierna. Kommunikationsmålen kommer att 
revideras utifrån de kommande nationella kommunikationsmålen som Jordbruksverket ska ta 
fram. Kommunikationsplanen för Kronobergs län kan tidsmässigt delas in i tre huvudfaser: 

1. Införande med koncentration på information om programmen och möjligheterna i dessa. 
Fokus ligger på detta under de första tre åren av programmen. 

2. Genomförande och löpande uppföljning. Detta sker under hela programperioden.  

3. Uppföljning och utvärdering. Detta sker under slutfasen av programperioden. 

Till detta ska också fogas en fjärde form av kommunikation som löper genom alla faser: 

4. Resultatspridning. Detta sker under hela programperioden men med fokus på den senare 
delen. 

Även jämställdhetsintegrering är något som ska löpa genom hela programmet och Länsstyrelsens 
mål är att jobba enligt följande för att verka för ett jämställt program: 

• Övergripande handlar det mycket om i vilka kanaler vi syns och hur vi lyfter fram 
kvinnor och män. Detta för att både kvinnor och män ska intressera sig för- och 
nås av våra budskap och information. 

• Att bilder och innehåll lyfter fram både kvinnor och män, d.v.s. att artiklar, foton 
och illustrationer fördelas jämnt utifrån kön. Inte bara till antal utan att även 
innehållet ska vara rättvist utifrån ett makt- och inflytandeperspektiv.  

• Att det finns förebilder och goda exempel som är både kvinnor och män.  
• Att vi försöker bryta stereotypa bilder (ex genom att lyfta fram en skogshuggare 

som är kvinna och caféägare som är man istället för tvärt om som är ”normen”) 
Dvs jämställdhet handlar inte bara om att kvinnor och män ska synas lika mycket 
utan också om hur de framställs och presenteras.   
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• Att det blir en balans– t ex hur aktiva/inaktiva de är i texter, foton, filmklipp eller 
att män och kvinnor i samma profession/roll framställs på ett jämställt sätt. 

• Det är viktigt att tänka på vilka teman som väljs på föredrag och vilka 
föredragshållarna är.  

• Det är också viktigt att hålla en könsneutral ton i program och inbjudningar.  
• Det kan vara intressant att föra statistik över hur könsfördelningen ser ut på våra 

aktiviteter – vilka lockas och väljer att gå på olika aktiviteter? 

Övergripande mål:  

1. Landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets målgrupper ska tillhanda-
hållas bra information så att de får kunskap om vad landsbygdsprogrammet 2014-2020 är 
för något och känna till möjligheterna i landsbygdsprogrammet.  

2. Landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets målgrupper ska känna till hur 
de hittar mer information.  

3. Landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets målgrupper ska känna till hur 
de utnyttjar möjligheterna i landsbygdsprogrammet genom att ansöka om stöd.  
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Mål Strategi 

1. Kunskapsmål  

• Vilka möjligheter som 
finns i programmet  

• Vem som kan söka vad och 
när 

• Vad den som söker stöd 
ska göra  

• Hur den som sökt- eller tar 
emot stöd påverkas vid 
förändringar av stöd eller 
förändringar av krav kopp-
lat till stöd 

 

Genom att… 

• En aktuell hemsida 

• Informationsmöten  

• Informera internt om landsbygds-
programmet och havs- och 
fiskeriprogrammet 

• Nyhetsbrev (elektroniskt och 
papper 3/år) 

• Strategiska samtal 
(antal/teman/målgrupp) 

• Partnerskap (2/år) 

• Bjuda in oss till olika organisa-
tioner och myndigheter 

• Pressmeddelanden (obligatoriskt 
vid viktiga händelser/föränd-
ringar) 

• Journalistisk text/artiklar (arbeta 
för att få journalister intresserade 
av att skriva om nya LB) 

• Annonser (utlysningar) 

• Utbildningar (för att få bra ansök-
ningar och redovisningar) 
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2. Beteendemål – Målgrupperna för 
landsbygdsprogrammet  och havs- och 
fiskeriprogrammets ska utnyttja möjlig-
heterna med landsbygdsprogrammet för 
att utveckla sin verksamhet och därige-
nom landsbygden. 

 

• Inspireras att ta vara på värdefull natur 
genom att ansluta sig till miljöstöds-
åtaganden.  

• En fortsatt god investeringsvilja i länets 
lantbruk. 

• Förnyat intresse kring grundläggande 
skötsel av åkermark 

• Utveckling av vattenbruk och fiskenäringen 

3. Motivationsmål – Genom att göra 
möjligheterna som ges genom lands-
bygdsprogrammet kända öka viljan till 
utvecklingen på landsbygden i Krono-
bergs län hos målgruppen. 

• Att motivera lantbrukare att ta förnyade 
åtaganden för miljöstöd 

• Att motivera företagare att söka företags-
stöd. 

• Att motivera fastighetsägare att söka stöd 
för miljöinvesteringar. 

• Motivera till ökat vattenbruk och fiske 

4. Attitydmål - Landsbygdsprogrammet 
ska i Kronobergs län upplevas som ett 
viktigt instrument för att utveckla en 
attraktiv landsbygd av berörda mål-
grupper och samarbetspartners   

• Att informera stödmottagare så att 
utbetalnings- och kontrollarbete fungerar 
lättare. 
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11.1.2 MÅLGRUPPER OCH PRIORITERADE MÅLGRUPPER 
Landsbygdsprogrammets huvudsakliga målgrupper är lantbrukare, landsbygdsföretagare och 
andra aktörer på landsbygden. Havs- och fiskeriprogrammets huvudsakliga målgrupper är yrkes-
fiskare, vattenbruksföretagare, företrädare för beredningsindustrin samt producentorganisationer.  

Företagsstöd 

• Lantbrukare 
• Livsmedelsproducenter/ -förädlare 
• Trädgårdsföretagare 
• Unga som vill starta ett lantbruksföretag 
• Hästföretagare 
• Turismföretagare 
• ”Övriga” landsbygdsföretagare, med särskilt fokus på mikroföretagare, kvinnor som driver 

företag, företagare med utländsk bakgrund och unga företagare 
• Företagare som kan vara intresserade av att etablera sig på landsbygden.  

Miljörelaterade stöd 

• Brukare av mark (markägare och lantbrukare) 
• Nya grupper på landsbygden med intresse för miljö- och kulturvård. 
• Yrkesfiskare och vattenbrukare 

Projektstöd  

• Turismföretag 
• Hästföretag 
• Gårdsbutikinnehavare (drivs ofta av någon i lantbrukshushåll) 
• Företagare/sammanslutningar av företagare 
• Kommuner 
• Idrottsföreningar, hembygdsföreningar, lokala samhällsföreningar, byalag m.fl. 
• Restaurangföretag 
• Personer som har tid och lust att engagera sig i ett projekt 
• Utflyttade stadsbor som valt att bo på landet.  
• Lantbrukare 
• Fiberföreningar  
• Markägare 

Havs- och fiskeriprogrammet 

• Vattenbrukare 
• Yrkesfiskare 
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Prioriterade målgrupper 

• Kvinnor, ungdomar och personer med utländsk bakgrund finns omnämnda i programmet 
som viktiga grupper att nå. Dessa grupper är inga separata målgrupper utan ingår i de 
målgrupper som beskrivs ovan.  

• De målgrupper som har potential att genomföra insatser inom klimat, miljö och/eller 
innovation. Återfinns inom alla målgrupper och åtgärder.  

• Det underrepresenterade könet inom en specifik bransch.  
• Lantbrukare som arbetar deltid är också en prioriterad målgrupp för att bevara länets 

betesmarker öppna. 

11.1.3 BUDSKAP 
• Det finns möjligheter att söka stöd i samband med att du … 
• Var uppmärksam på att stöd innebär regler. Se till att läsa in dig på förutsättningarna. 
• Vid olika tillfällen behöver Länsstyrelsen informera och kanske också påminna om att 

stödmottagare har vissa skyldigheter som ska uppfyllas inom givna tidsgränser. 
• Information om att skyldigheter kopplat till stöd förändras.   
• Utlysningar 
• Beslutsomgångar 
• Informationen ska vara tydlig, saklig och på en lättbegriplig svenska.  
• Nya åtgärder presenteras i Landsbygd i Kronoberg med en tämligen omfattande 

beskrivning.  
• Informationen ges via pressmeddelande enligt praxis för sådana. 
• Landsbygdsdirektören använder sina presskontakter liksom tidigare. Tonläget är där 

oftast ganska enkelt, informativt och ”folkligt”. 
• Fyllig information läggs in på hemsidan tillsammans med länkar och ingående 

information kring hur- och var man söker. Lättfattlig svenska.  
• Fiskeriprogrammet ger möjligheter för vattenbruk och yrkesfiske. 
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11.1.4 KANALER FÖR KOMMUNIKATION 
Kommunikationsinsats, 

aktörer/målgrupper 

Budskap Kanal 

1. Partnerskap, 

2. Organisationer, kom-
muner, myndigheter, 
politiker, beslutsfattare 

3. Länsstyrelsen internt 

Nytt lands-
bygdsprogram 
och havs- och 
fiskeriprogram 
och möjlig-
heterna med det 

1. Informationsmöten 

2. Annonser 

3. Nyhetsbrev 

4. Partnerskap 

5. Pressmeddelande 

6. Utbildning 

7. Debattartiklar 

8. Strategiskt samtal 

1. Unga som vill starta 
ett lantbruksföretag  

2. Organisationer, 
konsulter, banker 

Ansökan om 
startstöd 

1. Hemsida 

2. Informationsmöten 

3. Nyhetsbrev 

4. Partnerskap 

5. Pressmeddelande 

1. Idrottsföreningar, 
hembygdsförening-
ar, lokala samhälls-
föreningar, byalag 
m.fl.  

2. Utflyttade stadsbor 
som valt att bo på 
landet  

3. Kommuner 

Ansökan om 
bredbandsstöd 

1. Informationsmöten 

2. Annonser 

3. Nyhetsbrev 

4. Partnerskap 

5. Pressmeddelande 

6. Utbildning 
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1. Lantbrukare 

2. Organisationer, 
konsulter, banker 

Ansökan om 
investeringsstöd 

1. Informationsmöten 

2. Annonser 

3. Nyhetsbrev 

4. Partnerskap 

5. Pressmeddelande 

6. Utbildning/rådgivning 

1. Fårägare  

2. Brukare av mark 
(markägare och 
lantbrukare) 

Ansökan om 
rovdjursstängsel 

1. Informationsmöten 

2. Annonser 

3. Nyhetsbrev 

4. Partnerskap 

5. Pressmeddelande 

6. Utbildning 

1. Fiske och vattenbruk Ansökan 1. Informationsmöten 
 

2. Annonser 
 

3. Nyhetsbrev 
 

4. Partnerskap 
 

5. Pressmeddelande 
 

6. Utbildning 
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11.1.5 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 central roll för Landsbygdsprogrammets framgång i Kronobergs län. Det 
handlar om de personer eller organisationer som kan hjälpa till att förmedla information vidare 
till målgrupperna. Ju mer kunskap och engagemang som kan förmedlas till vidareinformatörerna, 
desto större är möjligheten att nå ut till de slutliga målgrupperna. Information får ibland större 
genomslag om den förmedlas av organisationer eller personer som mottagaren redan känner till 
och har förtroende för.  

Partnerskapsmöten och annan information till partnerskapet kommer ha en tydlig vinkling av att 
just vädja till denna aspekt. Länsstyrelsen att denna växelverkan har fungerat i tidigare stödperiod 
och att den kommer vara viktig framöver.  

11.1.6 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Aktivt arbete med kommunikationsplanen kommer att pågå under hela programperioden och vid 
behov förändras strategier och aktiviteter. Länsstyrelsen kommer regelbundet följa upp och 
utvärdera planerade och genomförda informationsinsatser/aktiviteter. I aktivitetsplanen ska 
metod för uppföljning att stå med för respektive aktivitet.  
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12. ARBETE MED ANDRA MÅL OCH LOKAL 
UTVECKLING 

12.1 SYNERGIER MED FONDER OCH PLANER SOM SKA BIDRA TILL 
SAMMA MÅL 
Det finns ett antal fonder, planer och strategier som på olika sätt interagerar med landsbygds-
programmet. Synergier och uppfyllelse kan uppnås genom samverkan med övriga fonder och 
planer som ska bidra till samma eller liknande mål som landsbygdsprogrammet.  

Som ett led i detta deltog Regionförbundet Södra Småland  (nu Region Kronoberg) i länets 
förberedelser inför det nya landsbygdsprogrammet genom att delta i partnerskapet, medverka i 
SWOT-analysen och ta del av remisser runt handlingsplanen.  Medan Länsstyrelsen samtidigt 
deltar i det av Region Kronoberg ledda länspartnerskap för ERUF och ESF. Länsstyrelsen har 
under den föregående programperioden deltagit i beredningen och prioriteringen av ärenden till 
strukturfondspartnerskapet vilket är en trolig och önskvärd roll även i de nya 
strukturfondsprogrammen.  

Länsstyrelsen deltar också i arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi, RUS, som ska 
utgöra en samlad strategi för länets tillväxtarbete och binda samman planeringsprocesser med 
betydelse för regional utveckling. RUS ska ange inriktning och prioriteringar för regionens 
utveckling och baseras på en analys av de särskilda utvecklingsförutsättningar och den utveck-
lingspotential som finns i länet. Möjligheterna med landsbygdsprogrammet är givetvis en bety-
delsefull del inom ramen för den regionala utvecklingsstratgin. 

Länsstyrelsen verkar också för genomförande av de nationella jämställdhetspolitiska målen. 
Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det innebär att vi i 
arbetet med stödgivning och information ska ta hänsyn till: 1. En jämn fördelning av makt och 
inflytande, 2. Ekonomisk jämställdhet, 3. En jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet och 4. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. 
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12.1.1 EXEMPEL PÅ PLANER, FONDER OCH STRATEGIER SOM PÅ OLIKA SÄTT 
INTERAGERAR MED LANDSBYGDSPROGRAMMET 

• Regional utvecklingsstrategi (RUS)  

• Kronobergs Livsmedelsstratgi 

• Bredbandsstragi för Kronobergs Län 

• Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Småland 
och Öarna 2014-2020  

• Regional tillämpning av nationella programmet för Europeiska Socialfonden  

• Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 

• Regional Digital Agenda   

• Länstransportplan  

• Havs- och fiskerifonden – regionalt partnerskap och handläggning men nationellt urval  

• Jämställdhetsstrategi 2014-2018  

• Integrationsstrategi  

• Regionalt serviceprogram för landsbygdens i Kronobergs län 2014-2018 

• Uppdrag kring grundläggande betaltjänster  

• 10 friluftsmål nationellt med regional implementering  

• Kulturmiljöprofil  

• Landskapsstrategin för biologisk mångfald och plan för grön infrastruktur  

• Värna, vårda, visa för skötsel av skyddad natur  

• Strategi för skyddsvärda träd  

• Bevarandeplaner för arter  

• Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) – vattenvårdsstöd för bättre havsmiljö Lokala 
naturvårdssatsningar (LONA)  

• Regionala miljömål i Kronobergs län 2013-2020 
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• Åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län 2014-2020 

• Klimatrådet  

• Vattenförvaltningens förvaltningsplan och åtgärdsprogram 

• Viltdelegationen  

• Åtgärdsplan för anpassning till klimatförändringar  

• Färdplan 2050 – För energi- och klimatarbetet  

• Översiktsplaner  

• Kommunala Landsbygdsstrategier  

• Naturvårdsprogram  

• Kulturvårdsprogram  

• Partnerskapsöverenskommelse mellan europeiska struktur- och investeringsfonderna 
(ESI-fonderna)  

• Mål för kulturmiljöarbetet  

• Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi (Regeringskansliet)Nationell strategi 
för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020  

12.2 ARBETE MED LOKAL UTVECKLING 
Representanter för lokalt ledd utveckling har en viktig roll för genomförandet av 
landsbygdsprogrammet. Underifrån-perspektiv leder till stödinsatser som bäst utvecklar ett 
område enligt de lokala förutsättningarna.  Utifrån detta har deltagare från länets bägge 
leaderområden deltagit i SWOT-arbetet och kommer att genom medverkan i partnerskapet också 
medverka i framtagandet av den regionala handlingsplanen. 

Kopplingen mellan den regionala handlingsplanen och lokal utveckling kommer exempelvis att 
utgöras av de lokala utvecklingsstrategier inom lokalt ledd utveckling som på en mer detaljerad 
nivå beskriver ett områdes förutsättningar och möjligheter. Den regionala handlingsplanens 
SWOT-analys uttrycker främst de regionala förutsättningarna och därför blir de lokala utveck-
lingsstrategierna värdefulla för att kunna rikta landsbygdsprogrammets åtgärder till de förut-
sättningar som finns lokalt.  
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Det lokala utvecklingsarbetet kommer att ha möjlighet att omfatta insatser som finansieras av 
landsbygdsprogrammet, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionalfonden. Jordbruks-
verket kommer att ansvara för strategier och stödpengar inom lokalt ledd utveckling. 

13. REVIDERING AV HANDLINGSPLAN  
Eventuella justeringar av handlingsplanen görs som regel inför varje årsskifte. Länsstyrelsen tar 
fram förslag på justeringar av handlingsplanen efter samråd med partnerskapet. Länsstyrelsen 
lämnar in förslaget på ny handlingsplan till Jordbruksverket. Därefter lämnas förändringarna i 
urvalskriterierna till övervakningskommittén för yttrande. Jordbruksverket godkänner den 
reviderade handlingsplanen som kan börja gälla den 1 januari. 

Den regionala handlingsplanen uppdateras minst en gång om året eller i samband med föränd-
ringar. Här har partnerskapet en central roll. Det handlar om de personer eller organisationer som 
kan hjälpa till att förmedla information vidare till målgrupperna. Ju mer kunskap och engagemang 
som kan förmedlas till vidareinformatörerna, desto större är möjligheten att nå ut till de slutliga 
målgrupperna. Information får ibland större genomslag om den förmedlas av organisationer eller 
personer som mottagaren redan känner till och har förtroende för.  

Förändringar i den nationella budgetstrukturen som har tydlig påverkan på den regionala 
handlingsplanen. Partnerskapet samverkar genom sammankallat möte och/eller remiss.   

För att följa upp arbetet med samordning av de olika fonderna kommer Länsstyrelsen och 
Region Kronoberg träffas några gånger om året för avstämning och uppföljning. 

Uppdaterad information om landsbygds- och fiskeriprogrammet kommer alltid att finnas på 
Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/kronoberg .  

  

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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BILAGA 1: SWOT-ANALYS OCH IDENTIFIERING AV REGIONALA 
BEHOV  
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Innehåll 

 
1. Introduktion för SWOT-analys inför landsbygdsprogrammet 2014-2020 
 

2. Behovsidentifiering 
 
3. SWOT - Främja kunskapsöverföring och innovation  

a) Främja innovation och en kunskapsbas i landsbygdsområdet  
b) Stärka banden mellan jord- och skogsbruk samt forskning och innovation 
c) Främja livslångt lärande och yrkesutbildningar inom jord- och skogsbruk 

 
4. SWOT - Ökad konkurrenskraft inom alla typer av jordbruk 

a) Underlätta omstrukturering av jordbruk som ställs inför större strukturproblem. Det 
gäller i synnerhet för jordbruk som är: 

• Mindre aktiva på marknaden 
• Marknadsorienterade i särskilda sektorer 
• I behov av diversifiering av jordbruksverksamheten 
b) Underlätta generationsskiften inom jordbrukssektorn 

 
5. SWOT - Främja organisationen av livsmedelskedjan och riskhanteringen inom 

jordbruket 
a) Integrera primärproducenter i livsmedelskedjan på ett bättre sätt med hjälp av: 
• Kvalitetssystem 
• Säljfrämjande åtgärder på lokala marknader 
• Korta leveranskedjor 
• Producentgrupper 
• Branschorganisationer 

b) Stödja riskhantering inom jordbruket 
 
 

6. SWOT - Återställa, bevara och främja ekosystem som är beroende/påverkas av jord – 
och skogsbruket 
a) Återställa och bevara biologisk mångfald bland annat inom 
• Natura 2000-områden 
• Jordbruk med höga naturvärden 
• De europeiska landskapens karaktär 
b) Förbättra vattenförvaltningen 
c) Förbättra markskötsel 

 
7. SWOT - Främja resurseffektivitet och övergång till en koldioxidsnål och klimattålig 

ekonomi inom livsmedels- jordbruks och skogsbrukssektorn 
a) Effektivisera vattenanvändningen inom jordbruket 
b) Effektivisera energianvändningen inom jordbruket och via livsmedelsbearbetning 
c) Främja tillgång till och användning av förnybara energikällor, biprodukter, avfall, 

rester och andra råvaror som inte är avsedda som livsmedel 
d) Minska jordbrukens utsläpp av dikväveoxid och metan 
e) Främja koldioxidbindning inom jord- och skogsbruk 

 
8. Främja social inkludering, fattigdomsminskning och ekonomisk utveckling på 

landsbygden 
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a) Främja diversifiering och skapande av nya småföretag och arbetstillfällen 
b) Främja lokal utveckling 
c) Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten och informations- och 

kommunikationsteknik i landsbygdsområden 

 
1. Introduktion för SWOT-analys inför 

landsbygdsprogrammet 2014-2020 
 
Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) ska bidra till att nå Europa 2020, som är 
EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning. Detta är tänkt genom tre mål; hållbar 
livsmedels produktion, hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder och 
balanserad territoriell utveckling av landsbygdsområden. Utifrån detta kommer det 
nya landsbygdsprogrammet att få en ny struktur med de sex unionsprioriteringarna 
för landsbygdsutveckling och deras respektive fokusområden – totalt 18 stycken.  

Som en del i genomförandet av landsbygdsprogrammet är det också länsstyrelsernas 
uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner som ska visa hur länsstyrelserna ska 
arbeta med de nationella programmen på regional nivå.  Handlingsplanerna ska vara 
konkreta och för landsbygdsprogrammet ska det framgå hur ansökningar ska rang-
ordnas med hjälp av regionala urvalskriterier.  

I arbetet med att ta fram en handlingsplan är första steget att göra en SWOT-analys 
som ska omfatta hela länet och utgöra en grund för att motivera varför stöd bör ges 
till vissa specifika delar av landsbygden. SWOT-analysen är också viktig för att länen 
ska kunna sätta relevanta mål som bemöter regionala utmaningar och behov för 
jordbruket, skogssektorn, befolkningen på landsbygden, och landsbygdens ekonomi 
i sin helhet. Den utgör även grunden för att peka ut vilka som är i störst behov av 
stöden i landsbygdsprogrammet, det vill säga en bakgrund för de prioriteringar som 
görs på länsnivå. Enligt kommissionens riktlinjer ska de i SWOT-analysen identifie-
rade behoven sedan kopplas till de sex unionsprioriteringarna för 
landsbygdsutveckling och deras respektive fokusområden.  

Detta tog Länsstyrelsen i Kronobergs län fasta på och för en bred regional förankring 
bjöd landshövdingen, Kristina Alsér, in landsbygdsprogrammets nuvarande 
partnerskap förstärkt med ett antal strategiskt utvalda nyckelpersoner, för att påbörja 
arbetet med SWOT-analysen. 
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Onsdagen 22 maj 2013 genomförde Länsstyrelsen, efter några inspirerande föreläs-
ningar, en SWOT-analys på residenset i Växjö. I form av ett dialogcafé fick de 51 
närvarande personerna, uppdelade i sex grupper, rotera runt till sex olika bord där 
en samtalsledare/dokumentatör vid respektive bord introducerade en av de sex 
unionsprioriteringarna; 1) kunskapsöverföring och innovation inom jordbruk och 
skogsbruk och i landsbygdsområden 2) öka konkurrenskraften och förbättra jord-
bruksföretagens möjlighet att överleva 3) främja organisationen av livsmedelskedjan 
och riskhanteringen inom jordbruket 4) återställa, bevara och främja ekosystem som 
är beroende av jord- och skogsbruket 5) främja resurseffektivitet och stödja över-
gången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- 
och skogsbrukssektorn 6) främja social inkludering, genom fattigdomsbekämpning 
och skapa ekonomisk utveckling i landsbygdsområden. 

Sedan fick varje grupp en knapp halvtimme på sig att vid varje bord diskutera hot, 
möjligheter, styrkor och svårigheter för respektive prioritering. Detta resulterade i ett 
omfattande och uttömmande material om länets förutsättningar och behov. 

Resultatet av denna övning har sedan bearbetats, och kompletterats med statistik, av 
två tjänstemän och en praktikant för att vecka 39 och 40 skickas ut på remiss till de 
som var inbjudna 22 maj samt berörda verksamheter på länsstyrelsen.  

Innehållet i SWOT-analysen bygger på vad som framkom vid SWOT-mötet 22 maj 
och vad som sedan kommit in via remissyttranden. Arbetet har också kompletterats 
med statistik från SCB, Jordbruksverket och andra källor. Länsstyrelsen har också 
beaktat vad som framkom när OECD, på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, 
Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län genomförde en så kallad Territorial 
Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential som redo-
visades i mars 2012. Länsstyrelsen har även samverkat, och stämt av, med Region-
förbundet södra Småland om EU:s strukturfonder och landsbygdsprogrammets 
genomförande i kommande programperiod. Utifrån inkomna synpunkter samman-
ställs sedan slutligt SWOT-analysen för att vara departement och jordbruksverket till 
handa de 15 oktober. 

Här följer först en bred och förutsättningsskapande behovsanalys som därefter följs 
av redovisningen av SWOT-resultaten under respektive prioritering.  
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2. Behovsidentifiering  

 

1. SWOT - Främja kunskapsöverföring och innovation  
a) Främja innovation och en kunskapsbas i landsbygdsområdet  
b) Stärka banden mellan jord- och skogsbruk samt forskning och 

innovation 
c) Främja livslångt lärande och yrkesutbildningar inom jord- och 

skogsbruk 
 

• Förbättra förutsättningarna för att landsbygdsföretagandet ska kunna dra 
nytta av akademisk forskning  

• Stimulera samverkan mellan företag inom konkurrenslagens ramar 
• Utveckla mötesplatser, strukturer och forum för och kompetensutveckling 

inom landsbygdens näringsliv 
• Höja attraktiviteten på naturbruksutbildningarna 
• Stödja föreningslivet i utvecklingsarbetet 
• Förbättra tillgången på kapital för utveckling av företagande på landsbygden 
• Bibehållen och förstärkt gymnasieutbildning inom de gröna näringarna 
• Vuxenutbildning inom de gröna näringarna anpassad för morgondagens 

behov 
• Särskild utbildning för nya svenskar inom de gröna näringarna 
• Kompetensutveckling och rådgivning som utvecklar och stärker företag inom 

de gröna näringarna 
• Kompetensutveckling och rådgivning som utvecklar och stärker den 

biologiska mångfalden inom länet 
• Kompetensutveckling och rådgivning som utvecklar och stärker företag på 

landsbygden 
• Kompetensutveckling och rådgivning som utvecklar och ökar attraktivitet, 

samverkan och livskvaliten på landsbygden 
 

2. SWOT - Ökad konkurrenskraft inom alla typer av jordbruk 
c) Underlätta omstrukturering av jordbruk som ställs inför större 

strukturproblem. Det gäller i synnerhet för jordbruk som är: 
• Mindre aktiva på marknaden 
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• Marknadsorienterade i särskilda sektorer 
• I behov av diversifiering av jordbruksverksamheten 
 

• Stort behov investering i konkurrenskraftiga miljövänliga lösningar för 
mjölkkor och andra betesdjur. 

• Stort behov investering i konkurrenskraftiga miljövänliga lösningar för alla 
typer av lantbruk 

• Underlätta generationsskiften inom jordbrukssektorn  
• Modernisering och förnyelse av infrastruktur och utrustning inom lantbruket 
• Metodutveckling avseende förvaltningen av vildsvinsstammen 
• Insatser för social hållbarhet i fråga om lantbruksföretagande och boende på 

landsbygden 
• Utbildnings och andra åtgärder för förbättrad arbetsmiljö inom lantbruket  
• Investering i rovdjursstängsel och kunskapsspridning/samverkan kring olika 

sätt att skydda tamboskap. 
• Kompetensutveckling kring- och investeringsstöd för 

djurvälfärdsinvesteringar 
• Prioriterade stöd för spannmålshantering och spannmålslagring i Kronobergs 

län.  
• Ekologisk odling – fortsatta behov av en särskild miljöersättning för ekologisk 

odling. 
 

3. SWOT - Främja organisationen av livsmedelskedjan och riskhanteringen 
inom jordbruket 

c) Integrera primärproducenter i livsmedelskedjan på ett bättre sätt 
med hjälp av: 

• Kvalitetssystem 
• Säljfrämjande åtgärder på lokala marknader 
• Korta leveranskedjor 
• Producentgrupper 
• Branschorganisationer 

d) Stödja riskhantering inom jordbruket 
 

• Samordning av distribution av jordbruksprodukter 
• Behov vidareutvecklad marknadsföring för olika typer av jordbruksprodukter 

såsom ekologiska produkter, frukt, småskaligt kött m.fl.  
• Kompetensutveckling, produktutveckling, investeringar och annan stimulans 

inom matlandet avseende produktion och förädling, upphandling m.m. 
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• Utvecklande av en producentgrupp för lokalt förädlad mat 
 

4. SWOT - Återställa, bevara och främja ekosystem som är beroende/påverkas 
av jord – och skogsbruket 

a)Återställa och bevara biologisk mångfald bland annat inom 
• Natura 2000-områden 
• Jordbruk med höga naturvärden 
• De europeiska landskapens karaktär 

d) Förbättra vattenförvaltningen 
e) Förbättra markskötsel 

• Fortsatta stöd för investeringar och miljöåtgärder i kombination med kompe-
tensutveckling/rådgivning för bibehållande av länets öppna attraktiva kultur-
landskap.  

• Kompetensutveckling kring minskade näringsläckage till vattendrag 
• Kompetensutveckling och andra åtgärder för åkermarkens skötsel och 

främjande av täckdikning  
• Bekämpning av den invasiva arten sjögull i drabbade vattendrag. 
• Kompetensutveckling till- och medel för våtmarksinvesteringar i länet 
• Kompetensutveckling kring funktion och ansvar när det gäller markavvatt-

ningsföretag med koppling till odlings- och skogsmark 
• Fortsatta investeringsstöd till gödselbrunnar och gödsellagring 
• Stod för restaurering av alléer och hamlade träd i odlingslandskapet 
• Förstärkta stöd för skötsel av slåtterängar och skogsbeten. 
• Satsningar på att lyfta områden som anses ha särskilt värdefulla – och hotade 

landskap.   
 

5. SWOT - Främja resurseffektivitet och övergång till en koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi inom livsmedels- jordbruks och skogsbrukssektorn 

a)Effektivisera vattenanvändningen inom jordbruket 
b)Effektivisera energianvändningen inom jordbruket och via livsmedels-
bearbetning 
c)Främja tillgång till och användning av förnybara energikällor, bipro-
dukter, avfall, rester och andra råvaror som inte är avsedda som livsmedel 
d)Minska jordbrukens utsläpp av dikväveoxid och metan 
e)Främja koldioxidbindning inom jord- och skogsbruk 

 
• Kompetensutveckling och andra stödåtgärder för att stimulera till energi-

effektivisering  
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• Utbildning i beställarkompetens och miljöhänsyn inom skogsnäringen 
• Fortsatta stöd för investering i biogasproduktion 
• Fortsatta åtgärder för att bryta beroendet av fossila drivmedel i de gröna 

näringarna och den småskaliga industrin.  
• Främja ickefossil energiproduktion i länet  

 
6. Främja social inkludering, fattigdomsminskning och ekonomisk utveckling 

på landsbygden 
 

a)Främja diversifiering och skapande av nya småföretag och arbetstillfällen 
b)Främja lokal utveckling 
c)Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten och informations- 
och kommunikationsteknik i landsbygdsområden 

• Utveckla de gröna näringarna som en av flera plattformar i omställningen av 
länets konjunkturberoende näringsliv  

• Underlätta generationsskiften och andra överlåtelser av företag 
• Särskilda insatser för mikroföretag inom träbranschen i småorter för att stärka 

den lokala arbetsmarknaden 
• Fortsatt projektverksamhet för grön integration  
• Förnya näringslivet såväl ifråga om ”nya branscher” som befintliga bas-

näringar  
• Bredda näringslivet för att minska könssegregeringen på arbetsmarknaden 

och öka attraktiviteten för kvinnors bosättning på landsbygden 
• Förbättra konkurrenskraften i profilbranscher som verkstad och trä 
• Öka förädlingsgrad, teknikinnehåll och effektivitet i arbetsintensiv industri 
• Utveckla näringar baserade på naturtillgångar 
• Tillvarata naturförutsättningarna utifrån turistperspektivet 
• Stimulera nyföretagandet generellt, men speciellt när det gäller kvinnor och 

nya svenskar 
• Underlätta generationsskiften och överlåtelser av företag i allmänhet 
• Öka arbetskraftsdeltagandet hos nya svenskar 
• Bibehålla och utveckla såväl kommersiell som offentlig service på lands-

bygden för fastboende, besökare och företag 
• Utveckla den fysiska miljön i småorterna för att höja attraktiviteten 
• Förbättra integrationen av nya svenskar 
• Upprätthålla och förbättra kvaliteten och framkomligheten på det finmaskiga 

vägnätet 
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• Stimulera till ökat tågresande och till transporter med andra kollektiva färd-
medel 

• Fortsatt bredbandsutbyggnad i glesbygd och tätort 
• Stärka mobiltelefontäckningen 
• Öka forskningen om landsbygdens förutsättningar, behov och möjligheter 
• Behov av satsningar på kompetensutveckling, produktutveckling och inves-

teringar för en ökad sysselsättning och hållbar ekonomisk utveckling inom 
mikroföretag 

• Behov av satsningar på kompetensutveckling, produktutveckling och inves-
teringar för en ökad sysselsättning och hållbar ekonomisk utveckling inom 
turismföretag och upplevelsebranschen 

• Behov av diversifiering med kompetensutveckling, produktutveckling och 
investeringar för en ökad sysselsättning och hållbar ekonomisk utveckling av 
företag inom de gröna näringarna. 
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3.  SWOT - Främja kunskapsöverföring och 
innovation 

 
a)Främja innovation och en kunskapsbas i landsbygdsområdet   
 
b) Stärka banden mellan jord- och skogsbruk samt forskning och innovation 
 
c) Främja livslångt lärande och yrkesutbildningar inom jord- och skogsbruk 
 

 
Styrkor 

• Linnéuniversitetet  
• Naturbruksgymnasium 
• Sveriges Lantbruksuniversitet, 

ASA försökspark 
• Bra samarbete mellan 

universitetet och skogsnäringen 
• Stark industri i vissa småorter 
• Samarbetsklimatetet mellan 

företag  
• Klustersamarbete 
• Myndigheternas attityd till 

företagande 
• Innovationssystem och 

innovationsstrategi under 
utveckling 

• Ung Företagsamhet 
• Kampradstiftelsen 
• Föreningstraditionen 

 

Svagheter 
• Småföretagens koppling till 

universitetet 
• Brister i bredbandstäckning 
• Inga 

strukturer/forum/mötesplatser 
för den rena landsbygden 

• Svagt rekryteringsunderlag till 
poster i föreningsstyrelser 

• Få sökande till 
naturbruksutbildningar 

 

Möjligheter 
• Nya svenskar 
• Företagscoacher 
• Kunskapscentra 
• Förbättrade kontakter mellan 

universitetet och 
landsbygdsföretagandet 

 
 

Hot 
• Generationsväxling 
• Status och rekryteringsunderlag 

för naturbruksutbildningen 
• Finansieringsfrågan 
• Kontinuiteten i föreningslivet 
• Avstannande 

bredbandsutbyggnad 
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a)Främja innovation och en kunskapsbas i landsbygdsområdet   
 

Kronobergs län ha en lång tradition av småföretagande inom industrisektorn. Trots 
konjunkturella påfrestningar och skarp konkurrens från lågprisländer har industrin 
behållit en stark position från sysselsättningssynpunkt. Generellt kan sägas att till-
verkningen har varit och alltjämt är arbetsintensiv och har relativt låg förädlings-
grad, något som poängteras i den geografiska analys som organisationen OECD gjort 
över regionen. En jämförelsevis låg utbildningsnivå inom industrin kommer enligt 
OECD att leda till en sämre förmåga i regionens näringsliv till nytänkande, forskning 
och prestation. Det finns alltjämt en tämligen stor industri i många mindre samhällen 
som dock är starkt konjunkturberoende, vilket innebär ett påtagligt hot för många 
orters överlevnad.  

Utöver en omfattande tillverkningsindustri finns en relativt stark handels- och 
servicesektor emellertid med stark koncentration till Växjö tätort och Älmhults tätort. 
Trots att länet inte är en utpräglad jordbruksbygd har ändå jord- och skogsbruket 
förhållandevis stor betydelse för sysselsättningen. Turismen är en annan sektor som 
är under utveckling och där länets natur- och kulturmiljöer är attraktiva för besö-
kande och fritidsboende från kontinenten 

Sedan slutet av 1960-talet har det funnits eftergymnasial utbildning i länet. Till en 
början bedrevs den som filialverksamhet till Lunds universitet, men blev sedermera 
självständig högskola för att så uppnå universitetsstatus. Genom en sammanslagning 
av Växjö Universitet och Högskolan i Kalmar bildades 2010 Linnéuniversitetet som 
nu har cirka 34 000 studenter.  
 
Trots att det således finns en viss utbildningstradition i länet ligger den formella 
utbildningsnivån sett till eftergymnasial utbildning under riksgenomsnittet. Den 
ligger betydligt under de äldre universitetsregionerna men något över de yngre 
regionerna som Örebro och Värmland. Liksom i övriga landet har kvinnorna en 
högre utbildningsnivå än männen. I åldersgruppen 25-64 år är det 35 procent som 
har någon form av eftergymnasial utbildning i länet. Bland kommunerna varierar 
andelen mellan 21 procent och 45 procent. Utbildningsnivån bland kvinnorna ligger i 
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runda tal 10 procentenheter över männen. Fortfarande har 15 procent av befolk-
ningen i länet enbart förgymnasial utbildning och i ett par kommuner är andelen så 
hög som 22 procent. 
 
De gröna näringarna bör i länets strategiska framtidsdokument få en viktig roll som 
utvecklingsområde. Näringen kan vara en av flera potentiella områden för den fram-
tida sysselsättningen. I samband med varsel ska den gröna näringen och länets 
många små gårdar naturligt kunna ses som ett alternativ för ett karriärbyte. Här 
saknas emellertid nästan helt yrkesutbildningar för de som lämnat gymnasieåldern. 
Behovet är stort att utveckla utbildningskoncept som är relevanta idag och det kan 
innebära utbildningar hel eller delvis baserade på internet och sociala medier. 
Behovet understryks av att Länsstyrelsen också förutspår att lantbrukare kommer 
etablera sig som följd av karriärbyten under hela sitt yrkesverksamma liv.  

Tydlig oro uttalas för naturbruksprogrammens framtid. Dels befaras att systemet 
med gymnasiepeng leder till att kommunen inte vill att ungdomar söker till t.ex. 
Ryssby (riksintag). Ett förslag till förändring av naturbruksgymnasiet som syftade till 
att förenkla programmet och ta bort högskolebehörigheten i programmets examen 
har också lett till stor oro och tydligt minska söktryck. På gymnasienivå har begrep-
pet ”Ung företagsamhet” kommit att bli en hörnstolpe för många utbildningar och 
satsningen är oomtvistat mycket betydelsefull i regionen. 

De finns en risk att den höga medelåldern bland företagarna inom jordbruket och 
även inom andra branscher inverkar menligt på kunskapsöverföring och innovation. 
Att underlätta generationsskifte är därmed en viktig insats ur flera aspekter. 
 
Inom flera industribranscher finns nätverk som på olika sätt främjar företagen i länet. 
De som har varit mest framträdande är Aluminiumriket, Tunga Fordon, Möbelriket 
och Glasriket. Till stor del är medlemsföretagen landsbygdsföretag. 
 
När det gäller rådgivning till företag finns en rad privata och offentliga aktörer som 
är verksamma inom ibland samma områden. Här finns ett behov av samarbete 
mellan aktörerna och initiativ till detta har tagits. Vidare är en innovationsstrategi 
under utarbetande i länet. Landsbygdens särskilda utmaningar när det gäller att bo 
och driva verksamhet är angeläget at beakta i det sammanhanget. Myndigheternas 
attityd till företagandet har lyfts fram som en styrka för länet. 
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b) Stärka banden mellan jord- och skogsbruk samt forskning och innovation 

Linnéuniversitetet med bred och omfattande forskning är ett attraktivt universitet för 
studenter från hela landet och även från utlandet. Ekonomi och entreprenörskap har 
under lång tid varit ett profilområde för Växjö. Närvaron av ett universitet är en 
viktig grund för kompetensförsörjningen i regionen. Det finns ett behov av att i 
större omfattning få ut forskning och kompetens i de mindre företagen inte minst på 
landsbygden för att öka konkurrenskraften. Genom finansiering från Kamprad-
stiftelsen pågår forskning om exempelvis de mindre socknarnas framgångsfaktorer. 

Den stora tillgången på skogsråvara gjorde att en omfattande skogs- och träindustri 
växte fram liksom också möbeltillverkning. Fortfarande är denna sektor betydande. 
Exempelvis är Södra Skogsägarnas huvudkontor lokaliserat till Växjö och här finns 
ett samarbete med universitetet kring skogs- och träfrågor. Sveriges Lantbruks-
universitet bedriver skogsforskning vid Asa försökspark. Projekt bedrivs kring att 
öka andelen trä i byggandet och att i ökad utsträckning bygga större byggnader i trä. 
Utbildningarna i ”hållbart familjeskogsbruk” har blivit populära för landsbygdsbor i 
Kronobergs Län och fungerar som en brygga mellan akademi och länets landsbygd. 
VinnVäxtmedel har också beviljats för ett långsiktigt projekt för att utveckla smart 
byggande i trä och glas.  
 
Det saknas en riktigt genuin tradition av samarbete mellan småföretag och forskning. 
Viss oro har uttryckts (inte minst från OECD) över att företagen också skulle rekry-
tera för lite akademiker för att innovation och produktutveckling ska bli framgångs-
rik på sikt. Vid partnerskapets SWOT-träff uttrycktes också att det finns en brist på 
kommunikation angående forskningsresultat (från universitetet). Studenter kan 
engageras mer i resten av samhället 

Länet har mycket att vinna på tätare samarbete mellan universitet och näringsliv. 
Den nybildade Kampradstiftelsen kommer att vara en viktig finansieringskälla för 
framtida regional forskning kring entreprenörskap på landsbygden.   

 

c) Främja livslångt lärande och yrkesutbildningar inom jord- och skogsbruk 

I Kronobergs län finns väl utvecklade företagsnätverk såväl lokalt som regionalt. Det 
är ett på det hela taget väl utvecklat samarbete som sker främst spontant, men också 
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organiserat genom företagarföreningar, kommunala näringslivsorganisationer, 
genom utbildningar som hålls bland annat av ALMI eller strategiska samtal som 
drivs av landshövdingen. Under krisen 2007-08 etablerade ytterligare kanaler direkt 
med företag genom det varselsamordningsuppdrag som gick till Länsstyrelsen och 
regionförbundet.  

Småland är ett landskap med historiskt omfattande föreningsliv med en stor bredd i 
städer och tätorter men också i högsta grad på landsbygden. I takt med en betydande 
befolkningsminskning men också ett förändrat sätt att leva i vardagen, ser många ett 
tydligt hot mot detta föreningsliv. Hotet har funnits under lång tid och förändringen 
har gått långsammare än befarats men hotet finns kvar alltjämt. Inom ramen för detta 
föreningsliv har mycket fortbildning skett. Idrottsföreningarnas klubbstugor lyfts 
fram som exempel på framtida lärande miljöer där man med hjälp av ny teknik kan 
bedriva utbildning lokalt. 
 
Inom länet finns utbildningar på gymnasienivå med inriktning både mot jordbruk 
och skogsbruk. Naturbruksgymnasiernas verksamhet är utomordentligt viktig för 
unga lantbrukare och det är av avgörande betydelse att utbildningarna känns 
attraktiva och relevanta. Det uttrycks emellertid från olika håll att utbildningarna 
inte motsvarar dagens krav inom näringslivet. Det finns också en oro över osäker-
heter kring möjligheter att gå vidare till högskola från naturbruksgymnasium.  

Allt fler skogsägare har sin huvudinkomst utanför de areella näringarna. Denna 
ägargrupp har ett behov av att öka sina kunskaper i skogsbrukandets förutsättningar 
och möjligheter. Det finns även ett behov av att lära sig se andra möjligheter än de 
som traditionellt finns i skogsbruket. Ett ökande antal skogsägare utan skoglig 
bakgrund behöver förstärkt kompetens som beställare av skogliga uppdrag och 
tjänster. På senare år har intresset ökat bland skogsägarna i Kronobergs län för andra 
värden än enbart skogsproduktion. Bland dessa värden återfinns de sociala värdena 
samt naturvärden. 

Genomsnittsåldern för skogsägarna ökar i länet och därmed även åldern på nyblivna 
skogsägare. Det är inte helt ovanligt att skogsägares barn inte är intresserade av 
skogsbruk och att generationsskiftet därmed skjuts till framtiden. Det leder ofta till 
att skogsägare som ”tvingats” vara skogsägare upp i äldre dagar, tappar gnistan och 
motivationen att sköta och utveckla sina skogar. Nyblivna skogsägare är ofta mer 
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motiverade till att investera i sitt skogsbruk och utveckla sin skog mot tydliga mål-
bild och inte allt för sällan även mot alternativa målbilder, vilket på sikt kan diver-
sifiera skogsstrukturen men även genom innovation skapa nya inkomstkällor.  

Ett betydelsefullt sätt att sprida och förvärva kunskaper på landet idag är via internet 
och sociala forum på internet. Stora brister i bredbandstäckning hämmar denna 
naturliga kunskapsprocess. Samtidigt kan föreningsformen kännas ovidkommande 
för en yngre generation och på så vis hämma kunskapsöverföringen genom att inte 
förmå att förnya sig. Sociala forum, bloggar, distansutbildningar, webbtidningar är 
bara några av alla möjligheter som finns och kan utvecklas.  

Genom Landsbygdsprogrammet finansieras kurser och mindre utbildningar i lands-
bygdsföretagande i en mängd områden. Utbildningarna fyller en viktig funktion av 
såväl kontaktförmedling, kunskapsöverföring och innovation. Genom de sedan 
några år återkommande matmässorna i Växjö har avsikten varit kombinera möjlig-
heterna till en god exponering för enskilda företag och deras varor – med utbildning 
i produktpresentation mm. Genom den nyinstiftade Kampradstiftelsen kommer det 
finnas resurser för forskning kring landsbygdsutveckling och entreprenörskap på 
landet.  

I Växjö finns den ekonomiska föreningen Macken, som verkar för introduktion av 
nyanlända invandrare och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Föreningen har 
flera verksamheter som anknyter till lantbruk, landsbygd och livsmedelsproduktion. 
Genom sitt sätt att arbeta utvecklar föreningen kunskap och kompetens inom de 
gröna näringarna  

Befolkningen på länets landsbygd behöver stimuleras till att fortsatt öppna sig för 
nya möjligheter att utveckla till bland annat företagande. Myndigheter, kommuner 
och företagsföreningar behöver kontinuerligt anstränga sig för att visa på den öppen-
het som krävs för att möta framtida utmaningar. Arenor behöver kontinuerligt 
utvecklas som känns relevanta för landsbygdsborna. Stödgivning behöver förenklas. 
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4. SWOT - Ökad konkurrenskraft inom alla typer av 
jordbruk 
 
a) Underlätta omstrukturering av jordbruk som ställs inför större 

strukturproblem. Det gäller i synnerhet för jordbruk som är: 
• Mindre aktiva på marknaden 
• Marknadsorienterade i särskilda sektorer 
• I behov av diversifiering av jordbruksverksamheten 

 
b) Underlätta generationsskiften inom jordbrukssektorn 

 
Styrkor 

• Många starka och stabila 
lantbruksföretag  

• Stark utveckling för kyckling-
produktionen i länet. Också ägg-
produktionen har utvecklats väl. 

• Låga markpriser 
• Kronoberg anses vara ”Europas 

första vildmark” 
• Mekanisering i lantbruket har 

gynnat länet under senaste 
decenniet. ”En-robot-gården” har 
visat sig vara lagom stor för länets 
lantbruk. 

• Lågt smittryck   
 

Svagheter 

• Snabbt minskande mjölkproduktion 
som koncentreras till länets inre 
delar.  

• Låga markpriser och stor andel 
sidoarrenden har lett till bristande 
åkerunderhåll. 

• Små skiften och långa köravstånd i 
länets skogsbygder 

• Oro över naturbruksgymnasiernas 
jordbruksutbildning 

 

Möjligheter 

• Många bostadsjordbruk kan ut-
vecklas 

• Gott om mark som kan användas till 
en intensivare odling än i dag. 

• Fortsatt bra möjligheter till utveck-
ling av småskalig förädling. 

• Utbyggt bredband av god kvalitet 
på många håll i länet.  

Hot 

• En ohejdad utveckling av vild-
svinsstammen 

• Kapitalbrist för expansion i lant-
bruket 

• Uteblivna eller för sena ägarskiften i 
lantbruket 

• Oattraktiva gymnasieutbildningar 
inom naturbruksgymnasiet 
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• Många generationsskiften är på 

gång i länet. 
• Det småbrutna småländska land-

skapet lämpar sig bra för ytterligare 
utveckling av turismverksamheten. 

 
• Bristande samhällsservice som ger 

bygden bristande attraktivitet    
 

 

Lantbruket i Kronobergs län har utvecklats på det hela taget positivt under den 
senaste tioårsperioden.  Det innebär dock inte att processen av rationalisering 
avstannat eller ens minskat i takten.  Statistiken kring länets lantbruk bekräftar den 
förutspådda strukturförändring inom särskilt mjölkproduktionen som bland annat 
angetts i den länsspecifika analys som togs fram inför genomförandestrategin 2007-
13. Antalet aktiva mjölkbönder har dock minskat i snabb takt, från 426 år 2002 till 
strax under 200 år 2012, dvs. med drygt häften.  Antalet mjölkkor har minskat med 
17 % och var 2012 12 500 kor. Antalet aktiva mjölkbönder har sjunkit med en 
tredjedel i Växjö, Alvesta och Ljungby kommuner, med hälften i Tingsryd och 
Uppvidinge, med 60 % i Lessebo och 75 % i Markaryd. Mjölkproduktionen har 
minskat med 12 % generellt i Länet. Medan mjölkinvägningen minskat med några 
procent i Växjö, Alvesta och Ljungby kommuner har den mellan 2006-12 sjunkit med 
10 % i Älmhults kommun, 40 % i Tingsryd och Lessebo, 46 % i Uppvidinge och hela 
62 % i Markaryds kommun. Antalet kor i länet för uppfödning av kalvar har däremot 
ökat med 8 % till 9 300 djur. Den totala arealen jordbruksmark har från 1999 till 2010 
minskat från 74 981 ha till 69 858 ha, dvs. 6,8 %. Arealen betesmark har dock varit i 
princip konstant sedan dess, ca 21 200 ha. Under en period runt 2005 var arealen 
betesmark dock uppemot 25 000 ha, d.v.s. nästan 15 % högre.     

Enligt Jordbruksverkets statistikdatabas fanns 2 533 registrerade lantbrukare i länet 
2010, en ökning med 125 företag sedan 2003. Antalet heltidsföretag hade dock 
minskat från 621 stycken 2003 till 439 stycken 2010, dvs. med 30 %. Således har 
andelen deltidsföretag ökat med 307 stycken över denna tid. Det finns däremot idag 
ett antal starka och välinvesterade företag spridda över stora delar av länet och som 
bedriver ett lönsamt och intensivt lantbruk. Mjölkproduktionen koncentreras dock 
alltmer till länets relativa slättlandskap i Växjö, Alvesta och Ljungby kommun. Inom 
mjölksidan har familjejordbruken funnit en ny bas i en-robot-gårdarna där en 
besättning av 60 kor med robot sysselsätter ungefär en familj. Men lantbruken är 
benägna att anställa i högre grad än tidigare och växer inte sällan till en arbetsplats 
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med flera heltidsanställda. Mjölkföretagen är basen, men det har vuxit fram en 
samling intensiva köttföretag med mycket intensiv växtodling som också visar bra 
siffror.  

Antalet köttdjursföretag har ökat. Många av dessa verksamheter är små och mest en 
bisyssla där landskapsvård är en viktig komponent. Genom Landsbygdsprogram-
mets företagsstöd under flera stödperioder har stallar kunnat byggas eller byggas om 
till överkomligt pris som ger produktionen hållbarhet över tid. 

En konsolidering och expansion bland lite större lantbruksföretag i länet under åren 
efter 2000 har övergått i växtvärk och brist på kapital. Några års lågkonjunktur på 
mjölkmarknaden 2011-12 ger tydliga avtryck i företagens årsredovisningar. I takt 
med att lantbruksföretag växer – och ”växer ur” de fastigheter som drivit fram dem, 
blir plötsligt kapitalbehovet en broms för expansion, eller rentav ett hot mot före-
tagets överlevnad. Ökande krav på kapitaltäckning för bankerna – och sviterna av en 
långvarig bankkris – ger avtryck för lantbruk och andra företagare. Här uppstår en 
skillnad mellan stor och aktiv – eller liten och passiv. Länets mindre köttdjursföretag 
– med varierande men ofta blygsam lönsamhet – finansierar sina investeringar rela-
tivt väl genom sina goda säkerheter för mindre lån. De större företagen, som ofta har 
relativt sett mindre möjligheter till säkerheter i sina fastigheter, har mött en betydligt 
kärvare kreditmarknad under senaste året. Avkylningen har gått snabbt och i 
enskilda fall har situationen blivit bekymmersam när möjligheterna till byggkrediter 
missbedömts.  

I sammanhanget av en minskande tillverkningsindustri, ökande turism, service och 
handelsbransch har lantbruket en viktig roll att spela och bostadsjordbruken, d.v.s. 
de gårdar som är bebodda men där de boende arbetar utanför gården, bedöms ha en 
mycket viktig roll att spela nu och på sikt. Länsstyrelsen menar att det genomgående 
finns ett stort intresse i att investera i – och använda sig av också de små lantbruks-
fastigheternas möjligheter.  

I Kronoberg är markpriserna alltjämt låga på jordbruksmark även om de kan stiga en 
del på s.k. avstyckade ”hästgårdar”. Arrendepriserna är låga eller mycket låga och 
andelen sidoarrenden enormt stor, ca 50 % av all åkerjord. Låga markpriser bedöms 
på det hela taget vara en styrka för länets lantbruksbransch och kompensera en del 
av briser i arrondering pga. det småbrutna landskapet. Problemen med långa kör-
avstånd för växtodlingen består men för många lantbrukare har de minskat över tid 
då nästan all jordbruksmark i en aktiv lantbrukares närhet numera brukar ingå som 
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sidoarrenden. För många lantbruksföretag är tillgången på mark stor och det bedöms 
vara en styrka och en möjlighet. Samtidigt finns också i Kronobergs län trakter med 
stor konkurrens om bra åkermark.  

Även om länets lantbruksföretag i allt väsentligt har utvecklat en större social håll-
barhet än under tidigare decennier, är den sociala aspekten på lantbruket alltjämt 
mycket betydelsefull och begränsande för lantbrukets utveckling. Lantbruks-
företagaren kämpar liksom många andra med ”livspusslet” och att hinna med sitt liv 
i övrigt. Likaså är riskerna för upplevd ensamhet i företagandet alltjämt viktiga att ta 
på allvar.  

De klimatförändringar som förutspås har såväl negativa som positiv sidor. Sannolikt 
medför klimatförändringarna i Kronobergs län möjligheter att i viss mån kunna odla 
delvis nya grödor. Under senare år har exempelvis majs varit en populär gröda. 
Samtidigt spås nederbörden sommartid att minska som ett led av klimatföränd-
ringen i området vilket möjligen begränsar möjligheterna.  

Ett direkt hot mot växtodlingen i en stor del av länet är den ymnigt ökande vild-
svinsstammen. Enligt en studie ifrån SLU (2013) förstör vildsvinen Kronoberg, 
Blekinge och Kalmar framför allt växtodling med havre, höstvete och vårvete. Det 
blir kostnader på 840: -/hektar. Resultaten visar en genomsnittlig förlust på 94 446: -
/lantbrukare och år.  Vildsvinen har ypperligt goda livsförutsättningar i länet och 
jakten är svår i det småländska landskapet med spridda, flikliga marker med små 
arealer. Hotet bedöms som ytterligt allvarligt mot lantbruket i skogsbygden. Det har 
visat sig komplicerat att nå samsyn kring viltförvaltningen av stammen på lokalt 
plan och det finns en uppenbar risk för brist på intresserade jägare.   

Länsstyrelsen pekar på begränsad tillgång till kapital som ett tydligt hot i åtminstone 
ett kort perspektiv för länets mest intensiva lantbruksföretag. Kraven på säkerheter 
vid kreditgivning, som länsstyrelsen främst mött i samband med större investe-
ringar, har stigit dramatiskt. Kraven stiger åtminstone delvis som resultat av ett 
uppskärpt regelverk inom EU för bankerna och är således sannolikt åtminstone till 
en del här för att stanna. Det innebär att kraven på soliditet och lönsamhet i varje 
enskilt företag har blivit betydligt större. Det finns ett visst hot i prisfall på fastig-
heter.  

De senaste årens problem inom jordbruksfonden med blockdatabas och betesmarks-
definitioner har varit påfrestande för många lantbrukare. Det finns en viss frustration 
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i länet kring de byråkratiska förvecklingarna. Särskilt mindre företagare riskerar att 
tröttna på verksamheten och sälja.  

Länets kommuner har visat ett tydligare intresse för sina landsbygdsområden, som 
inte bara har tydligare utrymme i översiktsplaneringen. Kommunerna i Kronobergs 
län är idag ofta benägna att delfinansiera landsbygdsprojekt av olika karaktär. 

a) Underlätta omstrukturering av jordbruk som ställs inför större 
strukturproblem. Det gäller i synnerhet för jordbruk som är: 
Mindre aktiva på marknaden 
Det finns områden över länet med alltjämt svaga lantbruksföretag eller rentav 
uppenbar brist på aktiva lantbruksföretag. Det kan handla om att markerna är 
alltför svaga. Det finns ett tydligt hot mot hela socknar eller delar av socknar där 
markägare tydligt väljer åkerplantering och avveckling, eller där avvecklingen 
varit slutförd sedan länge. Ett indirekt hot mot lantbruket är risker för att 
området i sig inte har en god attraktivitet. En centraliserad samhällsservice, 
grundskolor som läggs ned, svajande IT-infrastruktur m.m. riskerar att leda till 
att unga par väljer att slå sig ned någon annan stans än här – och då förmodligen 
dessutom välja ett annat yrke. 
I områden med låg brukningsintensitet, är andelen långliggande vall stor. Åker-
marken underhålls inte som den borde och avkastningen sjunker snabbt. På gott 
och ont har den gångna stödperiodens profil på gårdsstödet, med en frikoppling 
från produktionskrav, medfört att tendensen med passiv åkerskötsel, förstärkts. 
Dessa marker är dyra att återställa i gott skick – och begränsar möjligheterna till 
expansion i länet och det är ett problem som inte blir bättre av aviserade 
inlåsningar i konstruktionen av det kommande gårdsstödet. Länsstyrelsen har 
under det sista decenniet fått ta ställning till ökande problem med ogräs som 
bland annat veketåg i både åker och betesmarker.  
På den stora mängd bostadsjordbruk, dvs. lantbruksfastigheter med boende utan 
heltidssysselsättning i sitt lantbruk, bedöms många se en möjlighet i utveckling 
av företagsidéer kopplade till sina fastigheter och i en lång rad branscher i 
samband med karriärbyten utefter livet. En medveten och konsekvent satsning 
på infrastruktur ger också möjligheter med bredband av bra kapacitet.  Det 
bedöms ge goda resultat också framöver i en tid då sysselsättningen ibland annat 
verkstadsindustrin i länet minskat.     
Avregleringen av fastighetsmarknaden har haft stor inverkan på Kronobergs län. 
Det är vanligt att gårdscentrum styckas av från en skogsfastighet. Det har lett till 
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många bostadsjordbruk och små företag och har lett till företagande som ofta 
tilltalar kvinnor. Gårdsmiljöer som hotade att förstöras genom vanvård och 
igenväxning har istället skötts och utvecklats.  
Länsstyrelsen menar att jordbruksfastigheterna – små som stora – ska ses som en 
viktig tillgång och bas för sysselsättningen i länet. Den moderna småskaliga 
företagsamheten på landet drivs av både kvinnor och män och är just bred till sin 
natur. Det är naturligt att den är särskilt frekvent på den stadsnära landsbygden. 
Unga brukare eller markägare driver fram nya idéer. I en tid när många sadlar 
om mitt i livet, ska gården vara en ett attraktivt alternativ att driva upp ett nytt 
företag på. Gården ska också kunna vara ett sätt att förlänga sitt arbetsliv på. 
I länet finns fruktodlingar och trädgårdsodling – i en mycket småskalig nivå. 
Länsstyrelsen har aktivt verkat för att utveckla dessa näringar, bland annat 
genom flera strategiska samtal och olika typer av kompetensutveckling. Det 
klassiska fruktodlingsdistriktet kring Urshult i södra delen av länet har haft stora 
problem med lönsamhet och uteblivna generationsskiften och är hotat av fortsatt 
nedgång. Fruktodlingen i detta område är idag i allmänhet extensiva 
deltidsföretag.  
Marknadsorienterade i särskilda sektorer  
När det gäller kyckling- och äggproduktion har vi flera större anläggningar som ser 
bra förutsättningar för sin verksamhet genom bland annat bra vatten, lågt smittryck 
och uppvärmning med relativt billig bioenergi (i allmänhet flis). I Slaktbranschen för 
kyckling har Kronoberg – från att legat relativt dåligt till i förhållande till befintliga 
slakterier plötsligt som en följd av hård storleksrationalisering i branschen hamnat 
strategiskt till med möjlighet till leverans mot slakterier i de olika kusterna. En 
svaghet har blivit en styrka och antalet slaktkycklingar per år i länet har nära nog 
dubblerats enligt jordbruksstatistisk årsboks statistik, från 189 000 till 363 000 
kycklingar mellan 2006 och 2012. Antalet värphöns har stigit 75 % mellan 2005 och 
2010, från 67 000 till 119 000.  

Fårproduktionen ökar över tid i Kronobergs län, men varierar i antal mellan åren. 
2012 fanns 9000 tackor och baggar i länet och 9300 lamm. Det är nära nog en fördubb-
ling av antalet tackor och baggar men bara en ökning med 20 % av antalet lamm. 
Delvis kan det bero på förändrade mätmetoder. Dels beror det förmodligen på att 
lamning med tiden har spridits ut över året. Dels har det sannolikt blivit vanligare att 
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hålla får för att hålla landskapen öppna – tackor som inte lammar årligen. I perspek-
tiv från 2002 till 2012 har produktionen enligt jordbruksstatistisk årsbok varierat 
mycket mellan åren.  

Kronoberg har årligen haft vargobservationer under det senaste decenniet och har i 
perioder haft problem med konstaterade angrepp på främst får från varg. Länssty-
relsen har hittills kunnat ge stöd för rovdjursstängsel till de som sökt om detta. 
Rutinerna kring dessa stöd blir bättre och bättre, och Länsstyrelsen menar att stöd-
medel bör vara tillgängliga över överskådlig tid för att hantera de problem som kan 
förväntas bli allt vanligare.  

När det gäller svin har utvecklingen istället varit negativ. Produktion finns på ca 18 
företag i länet men har i realiteten koncentrerats till några större företag, och antalet 
grisar minskat med runt 25 % från 2006 till 2012, och ligger på ca 1500 suggor och 
7 500 slaktsvin 2010. Brist på egenproducerad spannmål och halmströ liksom alltför 
småskalig produktion har medfört att grisproduktionen i stort har konkurerats ut i 
länet. 

Det bedöms finnas ca 10 000 hästar i Kronobergs län, nästan 4 000 av dessa bedöms 
finnas på lantbruksföretag. Intresset är allmänt och Tingsryds kommun har utnämnt 
sig som ”hästriket”, med sin travbana i centrum. Hästnäringen har en viktig roll på 
länets landsbygd genom ett breddat företagande som tilltalar stora grupper på lands-
bygd och i städerna.   

Tillgången till bioenergi, främst flis från gårdarnas skogar ger en tydlig fördel för 
hönsproducenter, trädgårdsföretag och svinproducenter. Det tillsammans med lågt 
smittryck i det inre av Småland och rimliga avstånd till slakterier har visat sig vara 
fördelar att bygga vidare på.  

Skogen är en betydelsefull, naturlig och förnyelsebar råvaruresurs. Den årliga av-
verkningen i Kronobergs län är efter förädling i industriledet värd 9 miljarder 
kronor. Stormarna (2005, 2007) och efterföljande granbarkborreangrepp har inneburit 
en kraftigare granavverkning under en period. Det finns ett överskott av lövmassa-
ved i länet. Länets placering nära en europeisk marknad är en fördel liksom närheten 
till de många industrier och sågar som finns inom länets gränser. Få skogsägare i 
Kronobergs län är enbart beroende av skogen för sin inkomst. Skogen har stor bety-
delse som biinkomst för lantbruket med skogsinkomsterna är inte enbart ett komple-
ment till jordbruket. I Kronobergs län finns många små orter med närhet till skog. 
Det gör skogen till ett intressant utvecklingsområde för att skapa och utveckla syssel-
sättning för landsbygden. Dagens trend och intresse kring renovering och inredning 
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av bostäder skapar nya nischer för exempelvis små sågverk och andra i kedjan efter-
följande vidareförädlingsföretag. 

• I behov av diversifiering av jordbruksverksamheten 
En del lantbruksföretagare har valt att bredda sina företag till andra branscher. 
Under de senaste åren har gårdsturismen ökat, bed & breakfast är ett fungerande 
begrepp och antalet gårdsbutiker ökar. Turismen är en välfungerande bransch med 
god beläggning på stugor- och rumsuthyrning. Beläggningen över året är relativt sett 
bra eftersom sommarsäsongen har kunnat kombineras med fisketurism vår och höst. 
Lantbrukarna har flera möjliga vägar att utveckla sina företag utefter än tidigare och 
möjligheterna att skapa företag utefter de enskilda personligheterna bedöms idag 
som bättre än tidigare. Marknadsföring via Internet, turismsamarbeten och 
nätverkande förstärker detta. Småland är ”norra Europas första vildmark”, och 
stuguthyrning här har bra förutsättningar till en relativt lång säsong tack vare 
fisketurismen. 

Småskalighet och diversifiering bör alltjämt ses som möjligheter för länets lands-
bygd. De senaste årens starkt växande marknad för livsmedelsnischer, matkultur och 
kvalitet får också ses som en möjlighet att bygga vidare på. Enskilda lantbrukare har 
till del kunnat utnyttja de nya möjligheterna i trenderna – men sannolikt finns långt 
mer att utveckla.  

b)Underlätta generationsskiften inom jordbrukssektorn 

Ett problem som har uppmärksammats en tid är den höga medelåldern bland 
företagarna i länet. Utanför Växjö- och Ljungbyregionerna är 27 procent av de 
operativa företagsledarna över 65 år sett över alla näringsgrenar. I Kronobergs län 
sker ett tydligt generationsskifte inom lantbruket när fyrtiotalisterna nu lämnar över 
till en ung generation. Inom denna sektor är andelen över 65 år så hög som 48 
procent och länet ligger därmed högst i sydösöstra Sverige.  
 
Generationsskiften är ofta förenat med svårigheter av olika slag och utbildningar 
erbjuds för företagare som av skiftande skäl vill överlåta sitt företag. Risken att 
generationsskiften och andra företagsöverlåtelser misslyckas ska inte underskattas 
och detta kan i så fall få betydande konsekvenser för näringslivet på landsbygden. 
Startstödet har under perioden 2007-13 använts som det är tänkt. Lantbrukarna har 
prövat lite olika sätt för att hantera denna process även om de traditionella genera-
tionsskiftena inom familjen är vanligast. Andra EU-medborgare är också möjliga 
övertagare för såväl små diversifierade, som stora specialiserade företag. Uteblivna 
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ägarskiften eller ägarskiften för sent i ett stagnerande skede bedöms som ett 
potentiellt hot i branschen. Alltjämnt finns en konservativ syn på ”generationsskifte”, 
där barnen förväntas ta över föräldrarnas företag. Det finns en risk att unga före-
tagare går in i överlåtanden där företaget redan kommit alltför långt efter i utveck-
lingen för att i praktiken ha en chans till överlevnad. Ett ordentligt ägarskiftes-
program efterlyses.  
 
Det finns en oro över utbildningen kring lantbruket i länet. Många etablerar sig 
numer som lantbrukare i samband med karriärbyten vid senare tillfällen under livet 
och idag finns ingen egentlig vuxenutbildning alls.   
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5. SWOT - Främja organisationen av 
livsmedelskedjan och riskhanteringen inom 
jordbruket 

 

a) Integrera primärproducenter i livsmedelskedjan på ett bättre sätt 
med hjälp av: 

• Kvalitetssystem 
• Säljfrämjande åtgärder på lokala marknader 
• Korta leveranskedjor 
• Producentgrupper 
• Branschorganisationer 

 
b) Stödja riskhantering inom jordbruket 

 

Styrkor 
• God efterfrågan på 

lokalproducerad mat i länets 
gårdsbutiker 

• Länets restauranger duktiga på 
att marknadsföra mat baserad på 
lokala råvaror  

• Ökat intresse för närproducerat 
kött. 

• God efterfrågan på ekologisk mat 
i länets offentliga kök. 
 

Svagheter 
• Svårt att hitta bra system för 

samordnad varudistribution 
• Ingen samlande förening för 

lokala livsmedelsförädlare 
• Länet saknar eget mejeri och 

behöver på sikt fler lokala 
slakterier 

• Mjölkbönderna i princip 
beroende av en enda 
mejeriförening 

• Allmänt beroende av digitala 
betalningslösningar, vilket kan 
bli problem vid extremväder 

Möjligheter 
• Lanthandeln pekas ut som 

möjliga framtida nav för 
lokalproducerade livsmedel 

Hot 
• Brist på kapital 
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• Grossister kan också bilda nav för 
lokalproducerad mat. 

• Länets kommuner är 
samstämmiga i viljeinriktningen 
att använda lokala insatsvaror i 
offentlig mat 

• Klimatförändringarna spås i 
Kronoberg föra med sig ett 
varmare klimat med i allt 
väsentligt bättre 
odlingsbetingelser.  

• God tillgång till Internet bör 
gynna möjligheterna till 
marknadsföring 

• Länets lantbrukare är alltjämt 
starkt beroende av enskilda 
uppköpande företag 

 

I Kronoberg utvecklas nya livsmedelsförädlande företag – framför allt i småskalig 
omfattning. I den gångna stödperioden har ett antal småskaliga livsmedelsprodu-
center kunnat stöttas i samband med investeringar. Ett antal lantbrukare i länet har 
med framgång kunnat arbeta upp gårdsnära försäljning av kött, charkprodukter eller 
mejeriprodukter. Gårdarnas placering har varit betydelsefull men inte helt avgö-
rande. För länet är det något av ett genombrott – att det går och att man kan lyckas. 
Intresset för småskalig förädling ökar.   

Höga trösklar i bankernas kreditgivning bedöms vara ett potentiellt hot för mindre 
industriella livsmedelsförädlare och riskerar att effektivt hindra expansion. 

a)Integrera primärproducenter i livsmedelskedjan på ett bättre 
sätt med hjälp av: 

• KVALITETSSYSTEM 
Den ekologiska odlingen i länet har sett till statistiken minskat kraftigt i länet mellan 
2006 och 2012 – från 12400 till 8200 ha. Den certifierade ekologiska arealen är än 
lägre, 5 660 ha. Den absoluta huvuddelen av arealen är slåtter- och betesvall. Skärp-
ningar av regelverk har i praktiken varit en bidragande orsak till den stora omfatt-
ningen 2006 då det i tidigare perioder varit lönsamt att klassa långliggande extensiv 
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vall som ekologisk odling. Antalet nötkreatur över två år i ekologiskt klassade lant-
bruksföretag steg dock från 3600 till 3900 stycken under samma period. I djurenheter 
räknat har den ekologiska driften ökat från 6 100 djurenheter 2007 till 6 470 år 2012. 
Invägningen av ekologisk mjölk har stigit från 3000 ton 2007 till 5 900 ton 2011.  De 
mjölkföretag som har färutsättningar och intresse för en egen aktiv växtodling har 
haft bra möjligheter till rimlig lönsamhet genom ekologisk mjölkproduktion. Till-
växten hade kunnat vara än bättre om länet hade haft kortare avstånd till mejeri för 
konsumtionsmjölk. 

För de som verkar gentemot affärer eller offentliga inköpare finns sedan länge 
inarbetade kvalitetssystem.   Exempel på detta är ICA, axfood eller Coop.  

Länets fruktodling är mycket småskalig och anslutningen till kvalitetscertifiering 
genom IP-systemet är låg i relation till kringliggande områden. Med tanke på deras 
utvecklingspotential – som sannolikt ligger i försäljning i närområdet – har dock inte 
behovet av kvalitetscertifiering varit uppenbart.    

• SÄLJFRÄMJANDE ÅTGÄRDER PÅ LOKALA MARKNADER 
Restauranger i Växjö stadskärna har på bred front – och framför allt de senaste fem 
åren börjat arbeta med lokala årstidsbundna råvaror. Det har satt Växjö på en 
gastronomisk karta och restaurangerna har drivit den generella vågen i samhället 
kring god mat på lokala råvaror. Genom landsbygdsprogrammets projekt kring 
matmarknad en gång om året riktas fokus kring denna försäljning av lokal mat.   

Deltagare vid SWOT-analysen 22 maj uttrycke farhågor över konsumenternas 
betalningsvilja för lokala råvaror. De senaste åren har intresset för lokala råvaror 
vuxit snabbt, men det finns farhågor över att engagemanget kan svalna. Oron är 
också svårigheten att inför kunder kunna visa på produkternas kvalitet och vitsen i 
att köpa just lokala råvaror.    

• KORTA LEVERANSKEDJOR 
Det finns en uttalad och stark vilja bland offentliga aktörer att använda sig av lokalt 
producerad råvaror i den mat som lagas till sjukhus, skolor och äldreboenden. I 
praktiken råder en samsyn om det långsiktiga målet av allt högre andel lokala 
råvaror i inte minst den offentliga maten runtom i länet. I nuläget bromsas utveck-
lingen av lagen om offentlig upphandling. På längre sikt är det rimligt att anta att 
volymerna lokalproducerade råvaror i offentlig mat kommer att öka. I Växjö kom-
mun finns en samordnad varudistribution för livsmedelsråvaror för kommunens 
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kök. Initiativet följs av övriga kommuner som söker egna liknande lösningar för sina 
kostorganisationer. 2014 kommer en ny upphandling av livsmedel till länets offent-
liga kök att göras. Inför denna upphandling kommer Länsstyrelsen och Växjö kom-
mun att samverka kring kompetensutveckling för länets kommuner.  

Länet saknar dock goda privata initiativ för samordnad distribution av jordbruks-
produkter. Enskilda brukare som vill pröva odling av grönsaker, ystning eller 
styckning/charkuteri börjar i allmänhet i liten skala och då blir de geografiska 
avstånden en stark begränsning för företagens tillväxtmöjligheter. Även om gårds-
butiker och småskalig livsmedelsförädling har vuxit ordentligt under senare år, finns 
sällan strukturerade samarbeten mellan olika aktörer. Ensam är sällan stark i dessa 
sammanhang.  Upprepade försök att utveckla en riktig saluhall i Växjö har miss-
lyckats.  

Länsstyrelsen har satt fokus på lanthandeln som en viktig aktör för såväl lokala 
råvaror, men också ansikte utåt mot exempelvis turister.  Länsstyrelsen menar att 
lanthandeln i perspektiv bör kunna ta sig en roll som nav för lokalproducerade 
råvaror och därigenom bredda sin verksamhet. Samordning, nätverkande och 
utbildning är delar i denna process. Befintliga grossister kan också spela en roll för 
förmedling av lokalproducerad mat. Länets restauranger kan dessutom utveckla den 
nisch som vuxit fram kring förädling av lokala råvaror, än mer. Länsstyrelsen menar 
att detta är en process som pågår och har god potential.  

• PRODUCENTGRUPPER 
Kronobergs lantbruk är i likhet med de flesta andra delar av landet starkt influerat av 
de gemensamma föreningsföretagen. Alltjämt är den absoluta huvuddelen av före-
tagen beroende av de större företag som utvecklats ur denna tradition. Mjölkproduk-
tionen i länet går i allt väsentligt till ARLA Foods efter några år av inbrytning från 
Skånemejerier.  

Över det senaste decenniet har lantbrukarna utvecklats som företagare.  Generellt 
sett är lantbrukare i länet idag öppna för handel med olika aktörer också - eller inte 
minst när det gäller sina huvudprodukter som kött, mjölk, insatsvaror mm. Under de 
senaste fem åren har exempelvis många mjölkföretagare i länet i perioder delvis eller 
helt bytt uppköpare för mjölk. Lantbrukarna är på ett helt annat sätt idag än tidigare 
därmed sänkt riskerna i att vara utelämnade till monopol- eller oligopol även om 
problemen inte har försvunnit. Länsstyrelsen menar att det enbart finns möjligheter 
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att utveckla allteftersom processen fortgår till förbättrad konkurrens på dessa 
marknader. 

• Branschorganisationer 
 
Det finns en livaktig fåravelsförening och förening för nötköttsproducenter, däremot 
saknas en producentgrupp för lokalt förädlad mat eller liknande.  

b) Stödja riskhantering inom jordbruket 

De potentiella hoten mot lantbruken i termer av naturkatastrofer och väderrelaterade 
händelser är flera, särskilt då vårt samhälle idag tenderar att bli mer och mer bero-
ende av andra verksamheter, system och liknande. De kanske tydligaste hoten vi ser 
idag mot lantbruken är de som vi även ser mot landsbygden i stort nämligen 
översvämningar, stormar och extrema snöfall och konsekvenserna som dessa 
väderfenomen för med sig. Exempel på sådana konsekvenser som kan drabba 
landsbygd och lantbruk extra hårt är el/teleavbrott tillföljd av nedrivna ledningar, 
förorenat dricksvatten och isolering tillföljd av extrema snömängder eller nedfallna 
träd med följd att transporter varken kan föras in eller ut från det drabbade området. 
Blickar vi framåt kan vi se konsekvenser tillföljd av ett förändrat klimat, t.ex. verkar 
risken för skyfall och värmeböljor öka. Det sista med ökad risk för torka hos lant-
bruken. Med ett förändrat klimat kommer också risken för att vi får in nya sjuk-
domar i länet vilket kan påverka både människor och djurbesättningar. 

Landsbygden, och därmed lantbruken inkluderat, har dock en hel del styrkor för att 
möta de hot som tidigare nämnts. T.ex. är stora delar av elnätet nedgrävt efter 
stormen Gudruns härjningar. Lantbruket är alltjämt väder- och exportberoende 
vilket gör verksamheten extra utsatt vid väderrelaterade händelser. 

Djurhälsoläget är generellt gott i Sverige i jämförelse med omvärlden. Antalet utbrott 
av epizootiska smittor är få och de utbrott som ändå sker kan begränsas till en eller 
ett fåtal djurbesättningar. Antalet fall av salmonellainfektion i djurbesättningar har 
under de senaste tio åren varierat mellan 30 och 35 utbrott per år. Samhället är dock 
sårbart för smittspridning av djursjukdomar. På senare tid har vi sett exempel inom 
Sverige, och utomlands, som mul- och klövsjuka, tbc, fågelinfluensa samt salmonella. 
Detta är en följd av ett nytt yttre tryck då kontakter mellan länder och världsdelar 
ökat samt att även de lokala kontakterna mellan djurhållningsenheter har förändrats. 
Detta medför i sin tur att risken för snabb och okontrollerad smittspridning inom ett 



 
 
 
 
 
 
 
 

254 
 

område är beroende av den geografiska lokaliseringen av djurhållningsenheterna 
samt på vilket sätt kontakter mellan enheterna och regioner sker. Även klimatför-
ändringar och globaliseringen innebär risk för att nya sjukdomar kommer in landet. 
Klimatförändringen kan också leda till att smittämnen som redan finns i landet men 
som i dag inte upplevs som ett hot kan utvecklas och orsaka problem för folkhälsan 
eller jordbruket. 

För kyckling- och äggproduktion ligger länet för närvarande bra till. Produktionen 
har lyckats väl i den sydsvenska skogsbygden. Relativ geografisk strategisk place-
ring, gleshet mellan gårdarna har visat sig vara en viktig fördel ur smittskydds-
perspektiv och tillgång till relativt sett billig bioenergi har visat sig vara ett fram-
gångsikt recept. Man kan rentav tala om ett mindre kyckling-kluster i Tingsryds 
kommun. 

6. SWOT - Återställa, bevara och främja ekosystem 
som är beroende/påverkas av jord – och 
skogsbruket 

a) Återställa och bevara biologisk mångfald bland annat inom 
• Natura 2000-områden 
• Jordbruk med höga naturvärden 
• De europeiska landskapens karaktär 

b) Förbättra vattenförvaltningen 
c) Förbättra markskötsel 

 
Styrkor 

• Det småbrutna småländska landskapet med 
stor andel betesmarker. 

• Stort intresse i länet för bevarande av 
odlingslandskapet 

• I huvudsak god vattenkvalité – god turism-
potential 

• Med undantag av mindre odlingsområden, 
är näringsläckagen från länets lantbruk via 
vattendragen små 

• Stor sammanhängande areal skogar 
• Stora andel av landets skötta hårdvallsängar 
• Länet är rikt på kultur- och agrarhistoriska 

lämningar 
 

Svagheter 

• Sjunkande areal jordbruksmark över tid 
• Betesmarkerna och slåtterängarna starkt 

beroende av miljöstöd för sitt bevarande.  
• Motstående processer i länet med både 

uppröjning och igenläggning av jordbruks-
mark på ett delvis oordnat sätt. 

• Problem med brunt vatten 
• Stora arealer extensivt odlad åkermark som är 

dyr att återställa 
• Eftersatta täckdikningssystem och bristande 

kunskap om skötseln av täckdiken 
• Dålig standard på skogsbilvägnätet 
• Bristande hänsyn vid valet av trädslag på 

nyupptagna hyggen 
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 • Åldrande lantbruksföretagare 

Möjligheter 

• Utifrån satistiken har arealen betesmark 
med särskilda värden ökat något från 2007-
13 

• Sjöarna och vattendragen är stora tillgångar 
för bland annat turismen i länet. 

• Nu skapas framtidens skogar efter 
stormarna Gudrun och Per. 

• Många mossodlingar kommer under de 
kommande åren fasas ut som odlingsmark. 
En möjlighet är att på rätt plats skapa 
buffertzoner för extremregn. 
 

 

Hot 

• En ohejdad utveckling av vildsvinsstammen är 
ett stort hot mot hävden av odlingslandskapet i 
länet. 

• De småländska landskapen är starkt beroende 
av betande djur och är i dag beroende av en 
fungerande köttdjursproduktion i hela länet. 

• Marker med ofta höga lägen långt från bruk-
ningscentrum växer igen. Populationer av 
hävdgynnade arter riskerar minska och 
isoleras.  

• Negativ jargong eller uteblivna genera-
tionsskiften riskerar att få mycket allvarliga 
konsekvenser för odlingslandskapet i enskilda 
byar eller socknar. 

• Förnyade vågor med igenplantering av 
odlingsmark 

• Mycket små arealer slåtteräng och skogsbeten i 
länet.  

 

a) Återställa och bevara biologisk mångfald bland annat inom 

• Natura 2000-områden 
• Jordbruk med höga naturvärden  

Strukturrationaliseringen i länets lantbruk går snabbt framåt. Det innebär inte att 
länet i praktiken växer igen i snabb takt – även om jordbruksarealen sjunker över tid. 
Arealen jordbruksmark har enligt jordbruksstatistisk årsbok minskat med ca 8 % 
mellan 1999 till 2010 (från ca 75 000 ha till knappt 70 000 ha), medan arealen betes-
mark är den samma 2010 som 1999, ca 21 000 ha. Statistiken måste tolkas varsamt 
med stor hänsyn taget till rådande jordbrukspolitik. I huvudsak har föregående 
stödperioders miljöersättningar fungerat utomordentligt väl som garant för att 
hävden kunnat överbryggas till nutid. Avlägsna betesmarker och mossodlingar har 
övergått till skog medan beteshållningen tagits närmre gårdscentrum. 

Betesmarker med höga värden (särskilda värden inom miljöstöden) har sedan 2007 
ökat något från 3 017 ha till 3 345 ha (enligt SJVs statistiksystem DAWA). Däremot 
har arealen betesmarker med allmänna värden sjunkit från 14 700 ha till 12 100 ha. En 
av flera anledningar till detta är det blockprojekt som landet genomfört under de 
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senare åren. Länets betesmarker har en historia av att vara trädbärande, vilket till 
viss del har visat sig kollidera med unionens definitioner av jordbruksmark. 

Vad gäller slåtterängar och skogsbeten finns mycket små arealer i länet. 2013 är 189 
ha slåtterängar med särskilda värden (den högre ersättningsnivån) bokförda i länet. 
Traditionen kring – och den biologiska mångfald som utvecklats i omfattande ängs-
slåttern är starkt hotad i länet.  

Hävden av betesmarker i Kronobergs län har under många år varit beroende av jord-
brukarstödens miljöersättningar. Ersättningen för samhällsnyttan har avgörande 
betydelse för många av dessa marker och fortsatt hävd är till stor del beroende av att 
stöden inte förändras alltför radikalt. Hotet är reellt inte bara i en situation av sänkta 
stödnivåer – utan också vid omläggningar av stödet, ett exempel på det är det block-
projekt som genomförts under senare år och som fått enskilda brukare att tappa 
förtroendet för systemet och tappa motivation till djurhållningen. I särskilt utsatta 
områden finns risken att hävdgynnade arter får för svaga populationer och att dessa 
populationer isoleras. Därför är restaureringsstöd för betesmarker av stor betydelse 
för länets svagare jordbruksområden, inte minst för att utöka befintliga betesområ-
den eller bilda spridningskorridorer i landskapet. 

Åkerbruket är tillsammans skogen oftast stommen i lantbruket, och därför viktig 
även för bevarandet av de värdefulla natur- och kulturmiljöerna. I de delar av länet 
som har en svag lantbruksproduktion, saknas i allmänhet spannmålsproduktion. 
Omläggningen från ett aktivt lantbruk till passiv vallodling utarmar i sig den bio-
logiska mångfalden i landskapet.        

Det pågår parallellt motstående processer i länets inägomark. Uppröjning av jord-
bruksmark sker samtidigt som jordbruksmark övergår i andra markslag, oftast skog. 
Dessa miljöer är ofta gårdsnära och ger en förutsättning att vilja bo på landet – och är 
en viktig hörnsten för en växande turismbransch. Det finns samtidigt områden – 
byar eller hela socknar som har ett mycket svagt betestryck eller igenplantering av 
jordbruksmark. Det är områden som idag relativt sett har en svag biologisk mång-
fald och bristande attraktivitet för såväl potentiella inflyttare, som turister. Otve-
tydigt finns det ett behov av betydligt mer betande djur i länet än vad som finns 
idag, Färre företag håller djur och det innebär en större sårbarhet. Igenväxande byar 
tappar snabbt sin attraktion för såväl potentiella inflyttare som turister.  
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Det finns 105 naturreservat i Kronobergs län, 82 naturminnen och 133 natura 2000-
områden. Sammanlagt handlar det om drygt 7 900 ha natura2000-mark i länet, varav 
2 900 ha skog, 3 900 ha myrar, 350 ha ängs- och betesmarker, och 440 ha vatten. 
Utöver den idag skyddade arealen är ca 8300 ha utpekad som s.k. utvecklingsmark. 
Av länets areal slåtterängar är ca 1/10 skyddad mark inom natura 2000, ca 30ha. 
Generellt kan sägas att relativt stora arealer marker klassats som skyddad mark 
under senare år och det finns stora uppdämda behov av insatser för investeringar i 
såväl skötsel som tillgänglighet.  

• De europeiska landskapens karaktär 
Länet har en utpräglad karaktär av små byar jämnt utspridda i geografin. Det små-
ländska landskapet har attraktiva boendemiljöer och goda förutsättningar för turism 
med sina sjöar och lövskogar, hävdade marker med rödfärgade lador, stugor, murar 
och rösen. Kunskaperna kring kulturmiljövård har ökat över tid, inte minst tack vare 
kurser och inspirerande skrifter från Länsstyrelsen och Smålands museum. Dessa 
miljöer är en god tillgång för både boende och turism. Utländska fastighetsägare har 
visat intresse av att få kunskap om det svenska odlingslandskapet och dess skötsel.  
Det ger spännande möjligheter till kulturella utbyten.  

Landskapets hot följer till stor del lantbrukets hot, med följder av ändrad mark-
användning från odling till passiv igenväxning, aktiv skogsplantering, eller i mindre 
grad – överutnyttjande av marken.  

Vildsvinsstammen har varit ett av de mest diskuterade och konfliktfyllda hoten mot 
det öppna kulturlandskapet i länet under den gångna stödperioden. Lyckas lands-
bygdens innevånare inte skapa en hållbar förvaltning av vildsvinsstammen, finns ett 
överhängande hot av snabb avveckling av lantbruket i länet.  

Skog och jordbruk har ofta starka samband till förbättringar man vill uppnå på 
landskapsnivå, t.ex. diversifiering av landskap, förbättrat och optimerat vägnät, 
bättre vattenkvalitet, högre biologiska värden, mm.  

b)Förbättra vattenförvaltningen 

Länet har mycket sjöar och vattendrag med i huvudsak bra vattenkvalitet. Omfat-
tande insatser med kalkning har gett resultat och behovet av kalkningsinsatser har 
minskat över tid.  Det har formerats vattenråd nästan alla länets större vattendrag 
och de har en fungerande verksamhet sedan flera år. De har bland annat samordnats 
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genom strategiska samtal på Länsstyrelsen kring länets vattenförvaltning. Länssty-
relsen har inventerat riskområden för översvämningar och samlat kända historiska 
data över översvämningar i länets vattendrag vid s.k. hundraårsregn. Resultaten är 
redovisade i tillgängliga kartor över internet.  

Under de senaste femton åren har omfattande investeringar skett i gödselvårds-
anläggningar på länets djurhållande gårdar. Genom investeringarna har närings-
läckagen kunnat minska påtagligt från dessa lantbruk och näringsupptagen i växt-
odlingen förbättras avsevärt. I mindre områden, särskilt i områdena norr om sjön 
Åsnen i Mörrumsåns avvattningsområden är jordbruksproduktionen intensiv med 
ett konstaterat näringsläckage från jordbruksmarken. Trots att problemet är lokalt 
och relativt välkänt, har problemen hittills inte kunnat hanteras på ett bra sätt. 
Däremot bör näringsläckaget från enskilda avlopp minska övertid som följd av 
omfattande investeringar till följd av strängare krav från kommunerna.       

Insjövattnen i Småland har under de senaste decennierna – och särskilt efter stormen 
Gudrun - fått ett allt brunare vatten. Skogsmark läcker humusämnen i sådan grad att 
vattenkvaliteten över tid helt förändrats i vattendragen. I dagsläget finns få åtgärder 
att sätta in. 

Liksom på andra håll i landet är många vattendomar idag i stort behov av översyner. 
Åldrande vattenanläggningar, som dammvallar och regleringsanordningar utgör ett 
visst hot vid höga vattennivåer. I vissa fall skulle utrivningar av hela eller delar av 
vattenföretag ha en gynnsam biologisk effekt. Andra vattenföretag har under längre 
tid haft bristande eller obefintligt underhåll. De flesta markavvattningsföretag har 
ingen fungerande styrelse och inget eller försumbart underhåll. Erbjudande om 
kompetensutveckling skulle kunna vara ett sätt att stimulera till en aktivare skötsel. 

Länet har gott om mossmarker som härstammar från 1800-talets många sjösänk-
ningsföretag, Enligt Länsstyrelsens beräkningar rör det sig om ca 11 000 ha upp-
odlade sänkta sjöbottnar. Dessa marker har efter hand tappat produktivitet och 
sjunkit ihop. Allteftersom dessa marker döms ut som jordbruksmark kommer mark-
ägare till ett val om den framtid markanvändningen. En tydlig möjlighet är här 
återskapande av våtmarker med högre biologisk mångfald än idag. I vissa fall kan de 
komma att utgöra värdefulla bufferzoner vid perioder av stora nederbördslängder 
under kort tid. Dessa områden skulle möjligen också kunna användas för ”humus-
fällor” för att samla näringsämnen och humusämnen som läcker från skogsmark.     
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Invasiva arter är ett generellt visst hot mot länets vattendrag. Ett mycket tydligt 
exempel är delar av Hönshyltefjorden i Tingsryds kommun som drabbats av sjögull 
och situationen är inte under kontroll.  

c) Förbättra markskötsel 
Stora arealer jordbruksmark i länets skogsbygder har en historia av passivt brukande 
under ett eller flera decennier. Det urlakade näringsinnehållet i jorden har sänkt 
skördarna till i praktiken passiv beteshållning. En fördel med detta är lågt närings-
läckage till vattendragen. Det är av stor vikt att lantbruket kan utvecklas i alla delar 
av länet och ett återupptaget aktivt åkerbruk är eftersträvansvärt också i svagare 
områden i länet. En insats för att föra tillbaka dem till moderna produktionsför-
utsättningar kommer vara kostsam och ta flera år. För att gödsling av åkrarna ska 
kunna ske utan ett ökat näringsläckage, är det viktigt att täckdiken i anslutning till 
aktivt brukade åkrar underhålls vilket på sina ställen inte skett på mycket länge.  Det 
finns ett omfattande behov av att dels sprida kunskaper om avvattning av åkermark, 
men också av investeringsstöd till täckdikningsprojekt för att få igång underhållet 
igen. En följd av bristande underhåll av åkermark är problem med ohävdsarter som 
uppmärksammas i Länsstyrelsens jordbrukarstödskontroller. Problemen med bland 
annat veketåg har vuxit över tid och drabbar både åker och betesmarker och är en av 
anledningarna till avvikelser som uppdagats vid gångna års arealkontroller. För de 
blötaste markerna kan ett alternativ vara att skapa våtmarker.  

De klimatförändringar som skett och förväntas fortskrida kan till viss del komma 
gynna lantbruket i länet genom förlängda växtsäsonger. I gengäld finns också risker 
för längre perioder av torka och mildare vintrar. Klimatförändringarna kan dock 
komma att slå ut vissa arter, samt gynna andra arter inklusive invasiva sådana och 
skadedjur. 

Skogen dominerar Kronobergs län. Närmare 80 procent av landytan täcks av skog 
vilket motsvarar 647 000 hektar skogsmark. Till detta kommer myrmarker och 
bergimpediment som ofta finns insprängda i skogslandskapet. Kronoberg är landets 
flackaste län med många fuktiga och blöta marker. För skogsbruket innebär det 
bland annat problem vid avverkning och utforsling av virke från skogsmark till 
bilväg. En del av dessa blöta och fuktiga skogar har höga naturvärden och är 
klassade som Natura2000 områden eller naturreservat. 

Virkesförrådet av rotstående skog uppgår till runt 95 miljoner skogskubikmeter. 
Gran är det vanligaste trädslaget med hälften av stående volym. Därefter följer tall 



 
 
 
 
 
 
 
 

260 
 

med 31 procent och resterande är övrigt löv, för vilket björk står för 12 procent-
andelar. I nordöstra delen av länet dominerar tallen medan granen är vanligast i de 
centrala delarna. Längre västerut är blandskog vanligt förekommande. Lövskog är 
vanligast förekommande längs med de många sjöarna i länet. 

Produktionspotentialen i skogen är mycket hög samtidigt som dess betydelse för den 
biologiska mångfalden är stor, inte minst i ädellövskogen. Denna hyser värden både 
ur produktions- och naturvärdessynpunkt och har dessutom stor betydelse för upp-
levelse och rekreation. Nära tätorterna finns stora sociala värden av skogen som 
kommer allmänheten till nytta. Kronobergs län är känt som Europas första vildmark 
vilket innebär ökat antal turister som utnyttjar skogarna som besöksmål. 
 
Mer än 80 procent av skogsarealen ägs av privata markägare att jämföra med medel-
talet för Sverige där hälften av skogen ägs privat. Skogen i Kronobergs län är delad i 
drygt 11 000 brukningsenheter och ägs av nära 14 000 personer, nästan 40 procent av 
dem är kvinnor. Det stora antalet skogsägare medför stor variation av ägartyper med 
olika typer av mål för sina fastigheter. Det stora antalet gör det även svårt att nå alla 
ägare med information. Av skogsägarna är ungefär 65 procent så kallade närbor, det 
vill säga boende i samma kommun som skogen de äger är belägen. Av de antal 
fastigheter som säljs i Kronobergs län köps i dagsläget 35 procent av fastigheterna av 
icke svenska medborgare. Den genomsnittliga storleken för en brukningsenhet är 45 
hektar. 
 
Generellt finns problem med körskador i skogsbruket.  Bättre utbildning för skogs-
entreprenörer har tillsammans med förändrade normer i branschen lett till att kör-
skadorna i skogsbruket minskar. Förhoppningen är att fortsatt utbildning och arbete 
med normförändringar kan förändra beteendet än mer. Länsstyrelserna genomför 
hösten 2013 stickprovskontroller på nyligen upptagna skogshyggen för att bedöma 
skador på bland annat fornlämningar i skogsmark.  
 
 
 
 
 

7. SWOT - Främja resurseffektivitet och övergång till 
en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom 
livsmedels- jordbruks och skogsbrukssektorn 

 

a) Effektivisera vattenanvändningen inom jordbruket 
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b) Effektivisera energianvändningen inom jordbruket och via livs-
medelsbearbetning 

c) Främja tillgång till och användning av förnybara energikällor, 
biprodukter, avfall, rester och andra råvaror som inte är avsedda som 
livsmedel 

d) Minska jordbrukens utsläpp av dikväveoxid och metan 

e) Främja koldioxidbindning inom jord- och skogsbruk 

Styrkor 
• Länet bedöms att inte ha några bety-

dande problem med 
vattenanvändning. 

• Länet bedöms ha goda 
förutsättningar för ett växande uttag 
av GROT till när- och fjärrvärmenät.  

• Länets skogar drivs på ett intensivt 
sätt vilket medför god 
koldioxidbindning  

• Det har skett omfattande 
investeringar i 
gödselvårdsanläggningar under de 
senaste decennierna i länet – 
subventionerat av investeringsstöd i 
Landsbygdsprogrammet. 

• På länets kyckling, trädgårds- och 
svinföretag har lantbrukare 
investerat i en rad 
bioenergianläggningar som både ger 
konkurrensfördelar och miljönytta.  

 

Svagheter 
• Svag kunskap och bristande 

intresse bland länets 
lantbrukare i 
energieffektivisering. 

• Omfattande beroende av el 
och diesel på länets gårdar 
som inte har minskat över tid.  

 

Möjligheter 
• I den intensivaste jordbruksbygden i 

länet, Alvesta med omnejd, har ett 
stort antal lantbrukare nu gått ihop 
om bygget av ett större biogasverk. 

• Det finns stor potental i energi-
effektivisering på länets gårdar.  

• Stora takytor kan användas för 
solceller. 

Hot 
• Länets lantbrukare är starkt 

beroende av fossil energi, dvs. 
diesel.  

• Länets lantbruk är starkt 
beroende av el till rimliga 
priser. 
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EFFEKTIVISERA VATTENANVÄNDNINGEN INOM JORDBRUKET 
Kronoberg har inte avvikande förutsättningar från landet i övrigt – länet har i grund 
och botten inga uttalade problem kring vattenanvändning. Den bevattnade jord-
bruksarealen är försumbar. Det finns också i någon mån möjligheter att reglera 
vattnet via täckdikning (strypa vid torka, dränera vid blöta perioder). Däremot 
förutses länet att som följd av klimatförändringar få ett varmare och torrare som-
marklimat i framtiden. Behovet av bevattning kan därmed komma att öka. I dags-
läget är det dock knappas möjligt att förutse hur det påverkar vattenbalansen i länets 
vattendrag.  

EFFEKTIVISERA ENERGIANVÄNDNINGEN INOM JORDBRUKET OCH VIA 
LIVSMEDELSBEARBETNING 
Lantbrukens energianvändning i länet är omfattande. För ett större jordbruksföretag 
i länet är det inte ovanligt med dieselkostander på ca 500 000 per år och elkostnader 
på ungefär det samma. Energibehovet och kostnaden för energi är alltså betydande 
för dessa företag och effektiviseringsarbetet är kraftigt på efterkälken, rentav obefint-
ligt. Trots enstaka frågor om montering av solceller på ladugårdstak har ännu inte 
någon sådan satsning gjorts i länet. Potentialen till effektivisering bör vara bety-
dande. Här finns ett fält där såväl länets lantbruksföretag som småindustrier än mer 
bör kunna satsa på produktutveckling inom energieffektivisering. Offentliga 
stödprogram kan vara av god hjälp i denna omställning. I takt med lägre priser på 
solpaneler bör det på sikt finnas goda möjligheter till investeringar i solceller och 
solpaneler – ett första steg är aviserade möjligheter till nettodebitering. Det bör finnas 
god potential till energieffektivisering genom kompetensutveckling och inspiration. 
På samma vis krävs inspiration och vägledning för att rycka upp underhållet av 
åkermark. 

Många av länets trädgårdsföretag, svinproducenter och kycklingproducenter har 
satsat på bioenergipannor för uppvärmning av sina anläggningar. Det har gett dem 
en konkurrensfördel gentemot andra företag i sin bransch. I den gångna stöd-
perioden har såväl trädgårds- som svin och hönsuppfödare investerat i bioenergi-
pannor för främst uppvärmning av växthus och stallar. Flera byggen av torkar för 
spannmål har skett. För spannmålstorkar har brukarna velat värma dem med olje-
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brännare. Länsstyrelsen har då krävt att dessa brännare ska kunna drivas med för-
nyelsebara drivmedel som frityroljor, RME eller liknande. Tyvärr är de sannolikt att 
dessa torkar för den skull i nuläget drivs med fossil diesel.    

Avstånden mellan gårdscentrum och åkermark är längre i skogsbygder än på landets 
slätter och det medför med nödvändighet något högre drivmedelsbehov. Emellertid 
finns en utvecklingspotential i att långa traktortransporter till viss del kan ersättas av 
lastbil för såväl gödsel som ensilage eller spannmål. Transporter kan med andra ord 
utvecklas och effektiviseras än mer.  

FRÄMJA TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR, 
BIPRODUKTER, AVFALL, RESTER OCH ANDRA RÅVAROR SOM INTE ÄR 
AVSEDDA SOM LIVSMEDEL 
Bioenergi från skogen utgör en stor andel av den förnybara energin i landet. I länet 
finns många bioenergibaserade närvärmenät i mindre samhällen och större fjärr-
värmenät i städerna. En mycket omfattande tillbyggnad av Växjö stads fjärrvärme- 
och fjärrkylenät sker nu som kommer öka efterfrågan på energiflis markant i 
regionen. Uttagen av GROT måste, i takt med att ökningen, göras på ett hållbart sätt, 
vilket kommer kräva stor hänsyn i verksamheten.   

I länet finns ett större biogasbolag som står i begrepp att bygga en större anläggning. 
Ett kluster av brukare runt Alvesta samverkar kring denna anläggning som ska 
kunna medverka till omställning av buss- och lastbilstrafik vid bussbolag, lastbils-
centraler och kommuner i närområdet. Genom detta förädlas också gödseln i länets 
mest intensiva lantbruksområde på ett sätt som begränsar avgången av bland annat 
metan till luften. Också på andra håll i länet följer man denna utveckling med 
nyfikenhet och det är inte osannolikt att fler projekt kan bli aktuella på sikt. 
Biogasprojekten kan också leda till att traktorer kan börja köras med biogas.   

Minska jordbrukens utsläpp av dikväveoxid och metan 
Det har konsekvent investerats i gödselvårdsanläggningar i en mycket stor del av 
länets djurhållande företag alltsedan lagstiftningen började skärpas på området 
under nittiotalet. Till stor del bedöms investeringsbehovet här vid lag inte ligga efter 
i någon större grad. Intresset från länets lantbrukare har varit omfattande och stabilt 
att hålla den gödselhållande kapaciteten så stor att näringsinnehållet i gödseln kan 
tas om hand på ett gott sätt. På samma vis sker en stor satsning för att ta vara på 
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energin i gödseln i det tätaste lantbruksdistriktet i länet – Alvesta genom bygget av 
en biogasanläggning.   

I övriga aspekter bedöms förbättringspotentialen vara stor.  

Främja koldioxidbindning inom jord- och skogsbruk 
Kronobergs län ligger i Sydsveriges skogsbälte och har utomordentliga förutsätt-
ningar för god skogstillväxt och aktiv skogsskötsel – vilket ger goda möjligheter till 
koldioxidbindning. Länsstyrelsen menar att tillväxten kommer förbli hög och att 
skogsarealen sannolikt kommer öka till viss del på odlingslandskapets bekostnad – 
exempelvis på utrangerad mossmark och små avsides jordbruksmark. Emellertid bör 
koldioxidbindningen främjas snarast genom befäst aktivt skogsbruk på de skogs-
marker vi har idag. Växtodlingen bör vara aktiv i odlingslandskapet och länssty-
relsen betonar att det också finns andra miljömål att verka för, som behovet av ett 
bestående rikt odlingslandskap.    

 
8.  Främja social inkludering, fattigdomsminskning 

och ekonomisk utveckling på landsbygden 
 

a) Främja diversifiering och skapande av nya småföretag och arbetstillfällen 
 

b) Främja lokal utveckling 
 

c) Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten och informations- och 
kommunikationsteknik i landsbygdsområden 

Styrkor 
• Centralt läge i södra Sverige 
• Goda kommunikationer såväl 

inrikes som mot utlandet  
• Naturtillgångar i form av skog och 

vind 
• Företagartradition inom tillverk-

ningsindustrin 
• Högt arbetskraftsdeltagande 
• Universitet 
• Omväxlande och attraktiv natur  
• Goda boendemiljöer 

Svagheter 
• Vikande befolknings underlag 
• Ofördelaktig åldersstruktur i vissa 

delar 
• Spridd bebyggelse 
• Småorter på tillbakagång 
• Bruksmentalitet på vissa håll 
• Brister i mobiltelefontäckning  
• Höga kostnader för landsbygds-

boende 
• Arbetskraftsintensiv industri 
• Låg förädlingsgrad inom industrin 
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• Lokal initiativkraft 
• Välutvecklat föreningsliv 
• Länet i framkant när det gäller 

fiberutbyggnad i glesbygden 

• Könssegregerad arbetsmarknad 
• Bristfälliga kommunikationer i delar 

av länet 
• Kapitalförsörjning 

 
Möjligheter 

• Öka utnyttjande av naturtillgångar 
• Utveckling av turism och service-

sektor 
• Utvecklingspotential i småorter i 

attraktiva landsbygdsområden 
• Pågående forskning kring fram-

gångsfaktorer för småorter 
• Lokal initiativkraft  
• Lokala lösningar i t.ex. föreningsregi 
• Låga fastighetspriser 
• Lediga lägenheter som möjliggör 

inflyttning 
• Minskat resbehov med IT-

infrastrukturutbyggnad 
• Introduktion av invandrare i gröna 

näringar 
• Spridning av invandrares kultur-och 

konsumtionsmönster för lands-
bygdsutveckling 

• Öka myndighetssamarbete 

Hot 
• Fortsatt avfolkning av delar av länet 
• Fortsatt tillbakagång för vissa små-

orter 
• Oattraktiv boendemiljö i mindre 

tätorter  
• Utglesning av kommersiell och 

offentlig service 
• Avstannande bredbandsutbyggnad 
• Vita fläckar i pågående bredbands-

utbyggnad 
• Mindre tätorter missar fibertåget 
• Centralisering 
• Vikande kontinuitet i föreningslivet 

- utbrända eldsjälar 
• Kompetensförsörjningen 
• Arbetslöshet  

 

a) Främja diversifiering och skapande av nya småföretag och 
arbetstillfällen 
 
Fortfarande är industrin en betydande arbetsgivare i länet och detta gäller inte minst 
på landsbygden. En framgångsrik exportinriktad verkstadsindustri har etablerats 
inom området tunga fordon, med tillverkning av exempelvis dumprar och 
lastmaskiner, som särskilt framträdande. Stora tillverkningsenheter är lokaliserade 
till landsbygden. Länet har stora naturtillgångar i form av skog kring vilken en 
betydande industri har vuxit fram. Denna är fortfarande en profilbransch för länet 
och insatser görs för att ytterligare stärka konkurrensförmågan. Bland annat finns en 
trästrategi för Småland med en mängd insatser för att höja förädlingsgraden inom 
industrin. Träbyggandet är också i fokus där Vinnväxtmedel har beviljats för att 
utveckla smart byggande i trä och glas. Glasindustrin är också en profilbransch för 
länet men som tyvärr har varit på stark tillbakagång under lång tid trots stora 
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stödjande insatser under årens lopp. Glasriket är också en turistmagnet av rang och 
dess fortlevnad är vital för berörda kommuner. 
 
Tjänstesektorn har inte samma ställning sysselsättningsmässigt som i landet i övrigt. 
En del privata företag inom vård- och omsorg är etablerade på landsbygden och 
turismen växer om än i relativt långsam takt. De naturgeografiska förutsättningarna 
utgör rimligen en betydande utvecklingspotential. Orörd natur är en bristvara på 
kontinenten och borde med rätt paketering kunna locka än mer turister. 
 
Den traditionella näringslivsstrukturen med industrin som motor har gett en 
könssegregerad arbetsmarknad där männen arbetar inom den varuproducerande 
sektorn och kvinnorna inom i första hand servicesektorn som skola, vård och 
omsorg. För att kvinnor ska attraheras till landsbygden krävs ett mer diversifierat 
näringsliv.  
 
Genom utflyttning dräneras kommuner också på värdefull kompetens. Länet har 
under lång tid haft en låg utbildningsnivå bland befolkningen, förmodligen i hög 
grad beroende på den rådande näringsstrukturen. Universitets utveckling har 
emellertid gjort att utbildningsnivån successivt har höjts även om det är långt kvar 
till de regioner där de ”gamla” universitetsorterna återfinns. Näringsstruktur och 
traditionella yrkesval har också inneburit stora könsskillnader när det gäller 
utbildningsnivå. Tidigare var det ofta möjligt att direkt från grundskola få ett arbete 
inom exempelvis industrin, medan inom de områden där kvinnor i stor utsträckning 
har varit verksamma det ofta har krävts längre utbildning. År 2012 hade 26 procent 
av männen i åldern 16-74 år någon form av eftergymnasial utbildning, medan mot-
svarande siffra för kvinnorna var 34 procent.  
 
Det är också stor skillnad i utbildningsnivå mellan stad och land, vilket också torde 
ha att göra med strukturen på näringslivet. Av befolkningen på landsbygden hade 21 
procent eftergymnasial utbildning och i länet som helhet 30 procent. 
 
Kronobergs län har under lång tid haft en god arbetsmarknad om än konjunktur-
känslig mot bakgrund av industrins roll för sysselsättningen. Arbetskraftsdel-
tagandet överträffas endast av ett par andra län i landet. Andelen förvärvsarbetande 
i åldersgruppen 20-64 år var drygt 79 procent år 2011. För männen var andelen 82 
procent och för kvinnorna 77 procent. Skillnaden i arbetskraftsdeltagandet mellan 
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män och kvinnor är något högre i länet än i riket. Bland människor med utländsk 
bakgrund är skillnaden mellan män och kvinnor betydligt större än bland människor 
med svensk bakgrund. 
 
De senaste årens kriser och vikande konjunktur har emellertid slagit hårt mot länets 
företag och arbetslösheten har tidvis varit hög. Från att periodvis ha haft bland de 
absolut lägsta arbetslöshetssiffrorna i landet i förhållande till befolkningen har 
arbetslösheten nu etablerats på en betydligt högre nivå. Länet hade 2012 betydligt 
högre arbetslöshet än riksgenomsnittet och mer än hälften av länen hade lägre 
arbetslöshet än Kronobergs län. Detta gäller såväl kvinnor och män som ungdomar. 
Andel arbetslösa bland männen inklusive i program med aktivitetsstöd var 7,6 pro-
cent och motsvarande siffra för kvinnorna var 6,9 procent. Ungdomsarbetslösheten 
låg på 12, 9 procent. Lessebo kommun tillhörde, med över 10 procents arbetslösa av 
befolkningen och 21 procent bland ungdomarna, de kommuner med absolut högst 
arbetslöshet i landet 2012. Älmhults kommun hade hälften så hög arbetslöshet och 
hade därmed lägst andel i länet.  
 
Mer än hälften av de öppet arbetslösa 2011 var utrikes födda. I och med den stora 
flyktinginvandringen under senare år har antalet öppet arbetslösa nya svenskar ökat 
påtagligt och relativt sett allra mest på landsbygden. Trots att andelen har ökat är 
den ändå något lägre på landsbygden än vad den är i Växjö och Ljungby.  
 
Integrationsfrågan är central och betydande insatser görs för att människor med 
utländsk bakgrund ska nå egenförsörjning. I Växjö finns den ekonomiska föreningen 
Macken, som verkar för introduktion av nyanlända invandrare och långtidsarbets-
lösa på arbetsmarknaden. Föreningen har flera verksamheter som anknyter till 
lantbruk, landsbygd och livsmedelsproduktion. Genom sitt sätt att arbeta utvecklar 
föreningen kunskap och kompetens inom de gröna näringarna  

Kronoberg har av tradition varit ett entreprenörslän och företagarlän framförallt 
inom industrisektorn. I takt med att industrin tappar och andra branscher växer fram 
är denna profil inte lika uttalad längre men fortfarande är andelen företagare av de 
förvärvsarbetande relativt hög. I åldersgruppen 20-64 var nio procent företagare år 
2011. Andelen var dubbelt så hög bland männen som bland kvinnorna. Emellertid är 
enligt statistik från Tillväxtanalys nyföretagandet totalt sett jämförelsevis lågt i länet i 
förhållande till befolkningen. Ungefär en tredjedel av de nya företagen i landet 
startas av kvinnor. Genomgående har Kronberg historiskt legat något under rikets 
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nivå. Dock startades 39 procent av företagen av kvinnor 2012, vilket då var högre än 
riket.  
 
När det gäller operativa företagsledare är cirka en fjärdedel kvinnor. Det kan noteras 
att utanför en radie om 20 km från Ljungby och Växjö är andelen kvinnor bland 
företagsledarna högre än i länet som helhet. 
 
Bilden av Kronobergs län som ett typiskt småföretagarlän gäller inte i lika hög grad 
som förr. Drygt nio procent av arbetsställena har färre än 10 anställd och det är 
ungefär samma andel som riket som helhet uppvisar.  
 
Kronobergs tillhör inte de län i landet som har högst medelinkomst men ligger inte 
heller bland de som har lägst. Inkomstutvecklingen sedan 2000 har i stort sett följt 
rikets utveckling. Överlag i landet har kvinnornas inkomstutveckling var it bättre än 
männens under senare år. Trots detta har kvinnorna en bra bit kvar till männens 
inkomstnivå. I Kronobergs län var kvinnornas inkomst 75 procent av männens 2011, 
vilket var lågt i förhållande till de allra flesta andra län. Bland kommunerna i länet 
varierar medelinkomsten från Markaryds 238 500 kronor till Älmhults 292 200, en 
skillnad på 22 procent. Bägge dessa kommuner har också störst skillnad mellan 
könen 
 
 
b) Främja lokal utveckling 
 
Kronobergs län har en relativt spridd bebyggelse med ett stort antal mindre orter. 
Växjö med mer än 60 000 invånare dominerar större delen av länet med ett omfat-
tande näringsliv, stark handelssektor och en hög nivå på såväl kommersiell som 
offentlig service. Avstånden till andra orter av motsvarande storlek är relativt stora. 
Nära hälften av länets befolkning bor i tätorter med färre 3 000 invånare samt i 
glesbygd enligt SCBs definition. En tredjedel av befolkningen bor utanför en radie 
om 20 km kring de största tätorterna Växjö och Ljungby.  
 
De skiftande naturförutsättningarna har inneburit att i vissa kommuner, där skogen 
dominerar kraftigt, bor en mycket hög andel av befolkningen i tätorter medan befolk-
ningen i kommuner med mer jordbruksbygd är mer jämnt fördelad över ytan.  
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Befolkningstätheten i länet uppgår till 22 invånare per kvadratkilometer, vilket är 
något lägre än riket. Vissa områden har en gleshet jämförbar med norrlandsför-
hållanden. Ett mindre område i nordöstra Uppvidinge kommun uppfyller Tillväxt-
analys definition på glesbygd, det vill säga invånarna har mer än 45 minuters resa till 
tätort med 3 000 invånare. 
 
Folkmängden har under de senaste 40 åren utvecklats ungefär i samma takt som i 
riket frånsett en nedgång under andra halvan av 1990-talet då de flesta län frånsett 
storstadslänen noterade befolkningsminskning. Länets positiva befolkningsutveck-
ling har emellertid under senare år skett mycket tack vare invandring från utlandet. 
Inte ens en expanderande universitetskommun som Växjö har uppvisat någon större 
attraktionskraft gentemot kommuner utanför länet. Invandring och inflyttning från 
angränsande kommuner inom länet har tillsammans med ett positivt födelsenetto 
bidragit till befolkningsökningen 
 
Växjös utvecklingskraft och dominans ifråga om arbetsmarknad, handel service, 
utbildning etc. påverkar kringliggande kommuner starkt. Medan inflyttningstrycket 
driver upp hyror och fastighetspriser i centralorten råder det motsatta förhållandet 
inte långt utanför tätortsgränsen. Kommer man 30 km utanför Växjö är villapriserna 
dramatiskt lägre och det kan vara svårt att erhålla banklån för att finansiera nybygg-
nation. 
 
Flera av landsbygdskommunerna har haft stadig befolkningsminskning sedan 
kommunerna bildades runt 1970. En långvarig befolkningsminskning ger efterhand 
en allt mer ofördelaktig åldersstruktur då det i första hand är den yngre befolk-
ningen som är flyttningsbenägen. Kommuner i den östra delen av länet har en stor 
andel av befolkningen i de högre åldersgrupperna medan andelen som befinner sig i 
förvärvsarbetande ålder är förhållandevis låg. På landsbygden är närmare en fjärde-
del av befolkningen äldre än 65 år medan andelen i länet som helhet är drygt 20 
procent.  
 
Av befolkningen i länet är 49,6 procent kvinnor vilket är en låg siffra jämfört med 
andra län. Utanför Växjö och Ljungby är andelen 49,1 procent. Ingen av kommun-
erna når 50 procent och i Uppvidinge kommun är andelen så låg som 48,2. Det ligger 
nära till hands att misstänka att könsfördelningen är ett resultat den traditionella 
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näringsstrukturen kopplad till varuproduktion som råder i flera kommuner. Den 
senaste 10-årsperioden har 15 procent fler män än kvinnor flyttat till länet. 
 
Den periodvis betydande inflyttningen från utlandet har inneburit att den andel av 
befolkningen som är utrikes född eller har utländsk bakgrund successivt har ökat. År 
2012 var andelen utrikes födda 15 procent i länet. I jämförelse med länen utanför 
storstadsregionerna är detta en mycket hög siffra. Spännvidden mellan kommunerna 
är relativt stor, från Tingsryds 11 procent till Markaryds 17 procent. Det kan noteras 
att andelen utrikes födda inte är mycket högre i Växjö och Ljungby än i flera betyd-
ligt mindre orter på landsbygden.  
 
Många av de minsta tätorterna har tappat i attraktivitet i och med att arbetstillfällen 
koncentreras till de större orterna samtidigt som servicen minskar, såväl offentlig 
som kommersiell. Vikande befolkningsunderlag skyndar på denna utveckling och 
orterna hamnar i en negativ spiral. Tomma verksamhetslokaler och bostäder ger ett 
intryck av områden på tillbakagång. Lediga lägenheter kan också ses som en möj-
lighet för nyanlända och andra som önskar bostad. Låga fastighetspriser har dock 
hittills inte inneburit att trenden har vänt. Vissa fastigheter har förvärvats som 
sommarbostad av människor boende utrikes men ofta vill denna kategori ha ett mer 
avskilt sommarboende. Sammantaget för länet minskar det rena landsbygdsboendet 
men det finns exempel på områden inom bekvämt pendlingsavstånd från större orter 
där det är attraktivt att bo. Sedan år 2000 har befolkningen utanför en radie om 20 
km från Växjö och Ljungby minskat med drygt 3 procent medan länet som helhet har 
ökat med 5 procent. Kvinnorna har minskat mer än männen vilket är bekymmersamt 
eftersom andelen kvinnor redan i utgångsläget var låg. 
 
Vissa landsbygdsområden i länet, till exempel i närheten av de större sjöarna, är dock 
mer attraktiva än andra och här kan då finnas förutsättningar för att trenden kan 
vändas även i mindre orter. 
 
Servicen på landsbygden har kontinuerligt glesats ut under årens lopp. Dock har det 
noterats en minskad nedläggningstakt för dagligvaruhandel och drivmedels-
anläggningar under senare år. Ännu är serviceutbudet i dessa delar tillfredsställande 
utan alltför långa avstånd. Några få procent av befolkningen har längre än 10 km till 
dagligvarubutik. Strukturen är emellertid mycket sårbar. Ytterligare nedläggning får 
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stora konsekvenser för ett stort antal boende som med sydsvenska mått mätt får 
betydande avstånd till dagligvaruservice.  
 
Den expanderande internethandeln har medfört en betydande ökning av paket-
distributionen. Härvid har uppmärksammats att utlämningsställen för paket saknas 
på många håll och att man får ta sig betydande sträckor för att hämta ut försändelser. 
 
Den service som har omstrukturerats mest under de allra senaste åren är grund-
läggande betaltjänster, dels genom nedläggningen av Svensk Kassaservice inklusive 
lantbrevbärarservicen och dels bankernas stängning av kontor, minskade öppet-
hållande och indragen kontanthantering. Till grundläggande betaltjänster räknas 
tillgång till kontanter, möjligheter att betala räkningar samt möjligheter för företag 
och föreningar att deponera dagskassor. Den minskade servicen har framförallt 
drabbat äldre och funktionshindrade med i första hand svårigheter att få tillgång till 
kontanter. Den äldre befolkningen har inte fullt ut tagit till sig kortanvändning vid 
betalning utan känner ett behov av att ha kontanter tillgängliga. Som en följd av 
förändringen har andra företag som lanthandeln fått ett ökat tryck när det gäller att 
tillfredsställa efterfrågan på kontanter.  
 
Långa avstånd till platser där det är möjligt att deponera dagskassor försvårar för 
företagande och föreningsliv på landsbygden. Värdetransporter är ofta ett kostsamt 
alternativ. Konsekvensen blir att större mängder kontanter får lagras på plats med 
ökad rånrisk som följd. Turismföretag är inte sällan perifert belägna och hanterar ofta 
mycket kontanter. Moderna betallösningar är beroende av god mobiltäckning, vilket 
kan vara ett hinder på många ställen. Tillgången till kommersiell service och betal-
tjänster är viktig även för besöksnäringen och turismen, en sektor som utifrån länets 
naturförutsättningar torde kunna utvecklas ytterligare. 
 
Den negativa befolkningsutvecklingen i de mindre orterna urholkar också underlag 
för kommunal service som exempelvis skolor och barnomsorg. En del skolor har 
stängts under senare år och andra är under diskussion. På något håll har kommunal 
skola ersatts med friskola. På sina håll har initiativ tagits till samverkanslösningar 
mellan viss offentlig service och kommersiell service. 
 
Ett utmärkt exempel den lokala kraft som kan mobilseras på landsbygden i Krono-
bergs län är den intensiva utbyggnaden av fiber för bredband som nu sker. När 
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marknaden och den offentliga sektorn inte svarar upp med service tar befolkningen 
saken i egna händer och driver olika typer av verksamhet inom ramen för tillexempel 
ekonomiska föreningar. Något som uppmärksammas allt mer är idrottsföreningarnas 
roll, inte bara för den idrottande ungdomen. Idrottsföreningarna har ofta ett bredare 
engagemang och bidrar påtagligt till utvecklingen och det sociala livet i de mindre 
orterna. Bland annat skapas många mötesplatser via de skilda arrangemang som 
idrottsföreningarna anordnar. Det lokala engagemanget är dock inte lika vanligt 
förekommande överallt i länet. På sina håll talas det om att en bruksmentalitet fort-
farande råder det vill säga att allmänheten förlitar sig på att det stora företaget eller 
myndigheterna ska se till att saker och ting fungerar. 
 
En utmaning med ett samhälle till stora delar uppbyggt kring lokalt engagemang är 
kontinuiteten. Omsättningen i styrelser och bland ledare är större idag än tidigare. 
Ofta kommer initiativ från eldsjälar och när dessa träder tillbaka finns risk att 
engagemanget minskar. Sårbarheten ökar när rekryteringsunderlaget till olika 
styrelseposter i föreningar minskar till följd av bland annat vikande folkmängd. 
 
En bra boendemiljö, med närhet till natur service och arbetstillfällen är en konkur-
rensfördel för Kronobergs län. Länet har under årens lopp legat väl till både vad 
avser medellivslängd och ohälsotal. Ohälsotalet har dock under senare år närmat sig 
riksgenomsnittet men länet ligger fortfarande under snittet. Kvinnorna i länet har 55 
procent fler ohälsodagar än männen 
 
c) Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten och informations- och 
kommunikationsteknik i landsbygdsområden 
 
En viktig fråga för landsbygdens överlevnad är en bra infrastruktur. Vägar med hög 
kvalitet och säkerhet är en förutsättning för att arbetspendling ska kunna ske på ett 
smidigt sätt. Landsbygdsboendet innebär ett stort bilberoende och därigenom en 
påfrestning när drivmedelspriserna går upp. När det gäller kollektivtrafik-
försörjningen av landsbygdsområden finns en konflikt mellan dels snabba 
transporter och dels önskemål om möjligheter till på- och avstigning. Ofta har 
familjer på landsbygden behov av mer än en bil om båda vuxna arbetar på annan ort. 
I takt med att möjligheterna fritidsaktiviteter för barn och ungdomar minskar lokalt 
ökar också transportbehovet in till centralorterna. Kvällstid är det också svårt att 
upprätthålla en kollektivtrafik som tillfredsställer behoven i detta avseende. 
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Kronoberg har som ett av få län nettoinpendling till stor del beroende på den starka 
inpendling som sker från Skåne till Älmhults kommun, en kommun med god 
arbetsmarknad med IKEA i spetsen. En stark arbetsmarknad har även Uppvidinge 
kommun haft under en längre period. Detta har då inte resulterat i en ökad befolk-
ning utan istället en betydande nettoinpendling. Kommunen arbetar aktivt för att 
höja kommunens attraktivitet för att öka inflyttningen. Omfattande pendling sker 
också in till Växjö tätort från en relativt stor region. Det bör emellertid uppmärk-
sammas att mycket pendling sker också ut från Växjö till andra delar av länet i och 
med att industriföretagen till absolut största delen är belägna utanför Växjö tätort. 
 
Ett alternativ till pendling kan vara att med hjälp av den digitala tekniken utföra mer 
arbete från hemmet. En förutsättning detta är bredband av hög kvalitet. Bredband 
betraktas idag som kanske den viktigaste förutsättningen för framtida boende och 
företagande på landsbygden.  
 
Länsstyrelsen, Regionförbundet och Landstinget har signerat regeringens digitala 
agenda och har därmed gjort en utfästelse om att ta fram en regionaldigital agenda. 
Det handlar om att så långt möjligt med digitaliseringens hjälp effektivisera olika 
verksamheter och underlätta vardagen för människor och företag. Det är mycket 
angeläget att inte boende på landsbygden genom bristfällig bredbandstäckning 
hamnar i det ”digitala utanförskapet”. 
 
Genom omfattande nedgrävning av elkablar efter stormarna Gudrun och Per kom 
Kronobergs län igång snabbt med utbyggnaden av fiber. Ekonomiska föreningar 
bildades i snabb takt för att dra fördelar av samförläggning med exempelvis elbolag. 
Även sedan nedgrävningen av elkablar har avstannat har fiberutbyggnaden fortsatt i 
oförminskad takt. Tillgången på bidragsmedel har dessvärre inte svarat upp mot 
efterfrågan utan periodvis har ansökningsköerna varit långa. Fiberutbyggnaden är 
närmast att betrakta som en folkrörelse i Kronobergs län. I länets centrala delar har 
fiberutbyggnaden gått snabbast medan de västra delarna ligger något efter även om 
utbyggnaden i Älmhults kommun nu är stark igång genom kommunalt anläggande 
av stamnät. 
 
Den höga aktiviteten avspeglar sig också i Post & Telestyrelsens bredbandskartlägg-
ning. Den andel av befolkningen utanför tätorter och småorter som har tillgång till 
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bredband via fiber ökade från nio procent 2010 till drygt 22 procent 2012. Andelen 
arbetsställen som fick tillgång till fiber ökade till och med något mer. Endast Väster-
bottens län har en högre fibertäckning än Kronoberg i dessa delar. PTS:s kartlägg-
ning visar också på de stora skillnaderna mellan kommunerna. I Markaryds kom-
mun har 0,1 procent av befolkningen utanför tätort och småort tillgång till fiber och i 
Älmhult är andelen fyra procent. Detta ska jämföras med länets centrala delar där 
Växjö har 43 procents täckning, Alvesta 29 procent och Tingsryd 20 procents täck-
ning. Förutsättningarna för boende och företagande på dessa landsbygder har där-
med ökat påtagligt jämfört med andra delar. 
 
När det gäller fibertäckning i tätorter och småorter ligger länet dock betydligt sämre 
till. Här har inte aktiviteten varit lika hög vilket kan hänga samman med att möjlig-
heterna till bredbandsstöd inte har funnits på samma sätt. Eftersom tätorter och 
småorter dominerar befolkningsmässigt innebär detta att länet inte heller ligger så 
bra till totalt sett. Med 37 procent av befolkningen som har tillgång till fiber ligger 
länet på elfte plats. 
 
I nedanstående tabell redovisas viss statistik över landsbygdsområden utanför en 
radie om 5 km från tätort med 10 000 invånare, alternativ1, respektive utanför en 
radie om 20 km, alternativ 8. De tätorter som är aktuella i Kronobergs län är Växjö 
och Ljungby. I alternativen 1 och 8 ingår även färre än 10 000 invånare. Statistiken 
ger inte någon entydig bild men generellt kan sägas att ju längre från de större 
orterna desto mer negativ är befolkningsutveckling och åldersstruktur. 
Åldersstrukturen slår också igenom bland företagarna. Emellertid är utvecklingen av 
antalet sysselsatta i ålder 20-64 år mer positiv i alternativ 8 än i alternativ 1, liksom 
utvecklingen av arbetslösheten. 

 Alternativ 1 Alternativ 8 Länet 
Befolkning 2012 antal och % av total-
befolkning 
 Män 
 Kvinnor 

104 257 (56,1) 
 

53 213 
51 044 

61 740 (33,2) 
 

31 419 
30 321 

185 885 
 

93 778 
92 110 

Utvecklingen 2000-2012, index 
2000=100 (%) 
 Män 
 Kvinnor 

97,8 
 

98,4 
97,3 

96,6 
 

96,8 
96,3 

105,2 
 

106,1 
104,4 

Andel kvinnor (%) 48,96 49,10 49,55 
Andel 65+ år av befolkningen (%) 22,5 23,8 20,6 
Andel 20-29 år av befolkningen (%) 10,4 10,8 13,3 
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Andel utrikes födda (%) 
 Därav kvinnor (%) 

13,1 
49,5 

14,4 
49,4 

14,8 
49,9 

Andel befolkningen 16-74 år med 
eftergymnasial utbildning  
 Män 
 Kvinnor 

22,7 
 

19,7 
26,6 

21,0 
 

16,6 
25,6 

29,7 
 

26,4 
34,3 

Förvärvsarbetande dagbefolkning 20-64 år 
2011 
 Män 
 Kvinnor 
 Utrikes födda 

39 109 
 

22 190 
16 919 
4 930 

27 583 
 

15 582 
12 001 
3 437 

86 610 
 

46 237 
40 373 
11 393 

Utvecklingen av den förvärvsarbetande 
dagbefolkningen 2007-2011, index 
2007=100 
 Män 
 Kvinnor 
 Utrikes födda 

99,1 
 
 

100,0 
98,0 

115,0 

100,4 
 
 

101,9 
98,6 

119,7 

97,8 
 
 

97,3 
98,4 

113,9 
Öppet arbetslösa 2011 
 Män 
 Kvinnor 
 Utrikes födda 

1 302 
656 
646 
655 

705 
362 
343 
365 

2 730 
1 416 
1 314 
1 533 

Utvecklingen av antalet öppet arbetslösa 
2000-2011, index 2000=100  
 Män 
 Kvinnor 
 Utrikes födda 

198,2 
 

185,3 
213,2 
922,5 

176,7 
 

174,0 
179,6 
912,5 

186,0 
 

182,9 
189,3 
521,4 

Andel arbetsställen med <10 anställda (%) 95,6 94,9 94,1 
Andel arbetsställen med <50 anställda 99,2 99,1 98,9 
Antal operativa företagsledare 2011 
 Män 
 Kvinnor 

6 725 
5 117 
1 608 

3 942 
2 973 

966 

9 988 
7 545 
2 422 

Företagsledare i åldern 65 +(%) 26,9 27,2 24,1 
Företagsledare inom jord och skogsbruk i 
åldern 65 +år (%) 

46,8 48,0 48,7 

Bilaga 2: Fördelning av budget och mål  
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BILAGA 2: NATIONELLA MILJÖMÅL OCH ÅTGÄRDER 
Dokumentet är till hjälp för att göra bedömningar inom området miljö för 4.1/2a samt 7.4/6b. 
Miljömål för 4.1/2a 

Miljömålstabell för Investeringsstöd för konkurrenskraft inom jordbruks-, trädgårds- och 
rennäringsföretag 

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 
tillägg till en huvudinvestering, till exempel i och med en investering i ett kostall.   

I vissa fall kan energieffektivisering och förnybar energi ingå i investeringar inom det här 
investeringsstödet. 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 
bedömning 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 
investeringar 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 effekt  

Begränsad 
klimatpåverkan 

Ökad effektivitet i 
kväveanvändning 

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 innebära investeringar i 
lagringsbehållare, omrörare och en 
gödseltankvagn eller ett 
matarslangsystem med tillhörande 
spridningsaggregat  

• Ny- till- eller ombyggnader av 
djurstallar med lagringskapacitet 
över lagkrav för stallgödsel  

• Ett nytt stall med tak över 
gödselbrunn 

• N-sensor  

• Strukturkalkning  
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• Dränering 

Bara naturlig 
försurning 

Minskad ammoniakavgång • Ny- till- eller ombyggnader av 
djurstallar med tak över 
gödselbrunn  

• Ny- till- eller ombyggnader av 
djurstallar med flytgödselhantering, 
vilket kan innebära investeringar i 
lagringsbehållare, omrörare och en 
gödseltankvagn eller ett 
matarslangsystem med tillhörande 
spridningsaggregat  

• Rening av frånluft  

Giftfri miljö Minskad risk för utsläpp av 
skadliga ämnen till mark, 
luft och vatten. Minskad risk 
för hälsa och miljö vid 
användning av 
växtskyddsmedel   

• Tunnelodling  

• System för cirkulerande vatten och 
rening i växthus  

• Investeringar i företag med 
ekologisk produktion 

• Investeringar som är en del i 
omställning till ekologisk 
produktion 

• Utrustning och installationer som 
minskar risk för oavsiktlig 
spridning av växtskyddsmedel 
(exempelvis hårdgjord yta med 
uppsamlingstank, preparatpåfyllare 
och sköljvattentank till spruta) 

Ingen 
övergödning 

Minskad ammoniakavgång, 
Minskat kväve- och/eller 
fosforläckage 

• Ny- till- eller ombyggnader av 
djurstallar med flytgödselhantering, 
vilket kan innebära investeringar i 
lagringsbehållare, omrörare och en 
gödseltankvagn eller ett 
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matarslangsystem med tillhörande 
spridningsaggregat  

• Ny- till- eller ombyggnader av 
djurstallar med tak över 
gödselbrunn  

• N-sensor  

• System för vattenrecirkulering och 
rening i växthus 

• Strukturkalkning  

• Dränering  

Ett rikt 
odlingslandskap 

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 byggnader med hänsyn till 
kulturmiljön 

• GPS-övervakning av betesdjur på 
svårtillgängliga platser  

Bidrar till 
energieffektivitet 

Energibesparing • Energikartläggning eller 
motsvarande har gjorts  

• Investeringar i byggnader, 
anläggningar och maskiner med 
fokus på energieffektivitet  

• Ett nytt växthus eller stall med 
isolering t.ex. energivävar i växthus  

• Ett nytt växthus eller stall med 
värmeväxlare t.ex. luftvärmepump, 
värmeåtervinning, frikyla 
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Bidrar till 
djurvälfärd 

Minskad skaderisk och  

ökat välbefinnande för 
djuren 

• Ny skonsammare golvbeläggning i 
befintliga 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 
utvecklas  

- 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/kulturarvet/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-
kulturmiljon/vad-ar-kulturmiljo/nationella-kulturmiljomal/ 

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 
har hög prioritet inom planering, information och förvaltning av natur- och kulturlandskapet 
samt andra områden av betydelse för friluftslivet. 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1e1Vzk-0003Xv-4a&i=57e1b682&c=n3JRQ0wL5xhBHKXQD5PFlbD-KdqfW3mgph0EhFBs_L6TNG1_NHCPfIJXRP_7kQScx98Lb-zNMike61aXS0iByKNyspwhFjX6SbohSq65eaZOv39hCqlLmq8FjnlMQ-rRosrfHxbSxiMjdjC8BbS0WrzO-K63AoAHiyp7CHvapqwBuQ1U8VHZqs3FQAZu5ZmjlpTJtlZtW1JRclVkbFGVWw95meB886evTCbchk-un2YbVNCZCYZhMDMs2aJ0dOgJarmPC7nrNbhZ7P_1po9mQ1M_buIeA4I_Qa9pz0GXXpX5IVVIWRsnL4S5kxIeGabXkVAC9lLlhmBKsf2uvn9prhsDEoqEOzR4PQkdWyPaCyrGU-60qlqjm1tHurx49VBD
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1e1Vzk-0003Xv-4a&i=57e1b682&c=n3JRQ0wL5xhBHKXQD5PFlbD-KdqfW3mgph0EhFBs_L6TNG1_NHCPfIJXRP_7kQScx98Lb-zNMike61aXS0iByKNyspwhFjX6SbohSq65eaZOv39hCqlLmq8FjnlMQ-rRosrfHxbSxiMjdjC8BbS0WrzO-K63AoAHiyp7CHvapqwBuQ1U8VHZqs3FQAZu5ZmjlpTJtlZtW1JRclVkbFGVWw95meB886evTCbchk-un2YbVNCZCYZhMDMs2aJ0dOgJarmPC7nrNbhZ7P_1po9mQ1M_buIeA4I_Qa9pz0GXXpX5IVVIWRsnL4S5kxIeGabXkVAC9lLlhmBKsf2uvn9prhsDEoqEOzR4PQkdWyPaCyrGU-60qlqjm1tHurx49VBD
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2. Starkt engagemang och samverkan 

Ett starkt engagemang och samverkan där personligt och ideellt engagemang står i centrum. 
Organisationerna bör i högre grad än i dag samverka. Ökad samverkan kan bidra till att fler 
människor 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 allmänhet, 
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 
markanvändning 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 regionala 
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 
värden 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 
motsvarande skolformer samt fritidshem bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om 
förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling i enlighet med verksamheternas 
styrdokument. Barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus. 
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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 
förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa sammanställs och sprids till kommuner, landsting, 
ideella organisationer och andra berörda aktörer. 
 
10. God kunskap om friluftslivet 

Det finns god kunskap om friluftslivet. Det innebär att det finns etablerad forskning och 
statistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga 
karaktär, 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/ 

  

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/
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BILAGA 3: STÖDPROCENT FÖR BREDBAND 

 

 

Underlag till fastställd stödandel (stödprocent) Län: Kronoberg 2014-08-19

Registrering görs i blå rutor, övriga rutor är låsta. 

På flik "Kommentarer och motivering" skrivs en kommentar (förklaring) till varje delfråga enligt hänvisningarna 1.1, 1.2  osv samt en sammanfattande motivering till slutligt vald stödprocent.
I kolumn E får ojämna procental användas t ex 63%. Det är bara den slutligt valda stödprocenten som ska vara ett helt tiotal. 

1a. Markförhållanden Antal ha Andel (%) Grund för bedömning Vald % Hänvisning till kommentar Viktad %

Andel skog (inklusive berg, myrar, mossar och liknande svåra marker).

735 988 84%
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 %

90 1.1 75

Andel åkermark 

48 656 6%
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 %

90 1.2 5

Andel vatten (inkluderar större vattendrag och sjöar)

96 005 11%
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 9

Summa
880 649 Sammanlagd, viktad % 89

Andel (%)

Andel betesmark av total jordbruksmark (ange % i blå ruta)
_ 30,4

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
2 25%

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 %

60 2.2 15

Andel av länets kommuner där det bor > 15 personer per km2
6 75%

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 %

50 2.3 38

Summa
8 Sammanlagd, viktad % 53

3. Sammanvägning

1. Markförhållanden 89 Hänvisning till kommentar

Betesmark 40

2. Nätets storlek 53 Länets stödandel avrundat till närmaste hela tiotal: 60 3.3

Sammanvägd procent (medel) 60

Motiveringar stödandel 2014-08-19

Län: Kronoberg

Registrering görs i blå rutor, övriga rutor är låsta. 

Stödandel

Nr Motivering
1.1 Hög andel skogsmark där stora delar är svårgrävt på grund mycket sten, berg och moras.
1.2 Åkermarken består till stora delar av jämförelsevis små enheter.
1.3 Hög andel vatten med mycket små vattendrag som försvårar grävning.

1.4
Relativt hög andel betesmark av den mycket låga andelen Jordbruksmark. Men låg stödprocent motiveras av det stora genomslag 
betesmarken får  vid den slutliga oviktade sammanvägningen.

2.1
2.2 Kronoberg har bland den mest spridda bebyggelsen i landet varför hög stödprocent är motiverat
2.3 Kronoberg har bland den mest spridda bebyggelsen i landet varför hög stödprocent är motiverat

Sammanfattande kommentar för slutligt vald stödprocent

3.3

Utfallet i beräkningsunderlaget rimmar väl med den erfarenhetsmässiga bedömning vi gör av vilken stödprocent som kan vara rimlig. Vid 
en typkostnad på 40 000 kronor per hushåll ger detta en privat insats på 16 000 kronor plus de övriga icke stödberättigande kostnaderna 
som inte bör bli så stora i sammanhanget. Det stämmer väl överens med det krav på privat insats som vi har tillämpat i förra 
programperioden. Genom att en fix stödprocent tillämpas kommer vissa projekt att komma ganska billigt undan medan vissa kan få en 
hög kostnad. Vi bedömer dock att 60 procent i stöd inte kommer att verka alltför avskräckande för även de dyrare projekten.
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