
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimatinvestering på gården? 

Här finns pengar att söka! 

 

 

 

Investera för klimatet! 



 

 

Vem kan söka? 
Alla förutom privatpersoner kan söka stödet, till exempel företag, kommuner, 

organisationer och stiftelser.  

 

Vad kan du söka för? Och inte? 
Åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser kan få stöd från Klimatklivet. De 

åtgärder som ger den största varaktiga minskningen per investerad krona 

prioriteras.  

 

Investeringen får inte vara lönsam inom 5 år utan stödet. 

 

Åtgärder som påverkar handeln med utsläppsrätter eller är berättigade till 

elcertifikat kan inte få stöd ur Klimatklivet. Därför kan du inte söka för till 

exempel elproduktion med hjälp av solenergi. Du kan inte heller få stöd för en 

påbörjad åtgärd.  

 

Klimatklivet kan inte beviljas för biologiska processer relaterade till gödsel. 

Utsläppen av metan och lustgas är allt för beroende av oförutsägbara faktorer och 

beräkningarna blir för osäkra. Det gäller t ex beräkningar rörande täckning av 

gödselbrunnar.  

 

 Vad har andra sökt för? 
Stödet har getts till många olika åtgärder under de senaste åren. Här kommer 

några exempel: 

 
• Ersätta oljepanna med bergvärme, träpellets, fastbränslepanna, värmeväxlare. 

• Byta ut fullfodervagn driven av traktor mot en eldriven fodervagn. 

• Investering i ny foderhall och installation av eldriven blandarvagn. 

• Pumpning av flytgödsel istället för transport med gödseltunna. 

• Centrum-pivot-angläggning för gödselspridning och bevattning. 

• Gårdsbiogasanläggningar 

 

Läs mer på nästa sida om fler åtgärder som beviljats Klimatklivet. 
 



 

Eldriven utfodring 
Ansökningar om att byta ut dieseldriven utfodring till eldriven har beviljats runt 

om i landet. Det gäller dels byte från dieseldriven foderblandare till stationär 

eldriven blandare. Men även åtgärder som innefattar en självgående eldriven 

fodervagn har fått stöd från Klimatklivet. 

 

Eldriven bevattning 
Att gå från diesel till el är också vanligt inom bevattning. En frekvensstyrd 

elmotor är mer energieffektiv än en dieselmotor. Klimatklivet har också beviljats 

för att investera i en eldriven pumpstation och ett nytt stamnät som pumpar ut 

vatten i fälten. Detta system ersätter mobila, dieseldrivna pumpar som tidigare 

flyttats runt på fälten. 

 

 

 
 

Förbättrad logistik 

Bättre logistik innebär lägre dieselförbrukning. Bland annat har en verksamhet 

beviljats stöd för att investera i en foderhall och eldriven blandarvagn för foder. 

Genom att samla ihop lagringsplatser för det foder som används på gården 

minskar både transporter och dieselförbrukning. 

 

Ytterligare en ansökan som beviljats Klimatklivet rörde byggnation av plansilos i 

en verksamhet med mjölkkor och ungdjur på två olika gårdar. Investeringen gavs 

alltså inte för själva plansilon, utan för att den i sig minskar transporterna av 

foder från den ena gården till den andra, eftersom endast den ena gården hade 

plansilos. 



 

 

 

 

 

 

 

Så här söker du 
Gå in på www.naturvardsverket.se/klimatklivet för mer information om hur du 

går tillväga. På sidan ”För dig som vill söka stöd” finner du flera vägledningar 

som kan vara till hjälp. Du kan även besöka Länsstyrelsens webbplats för att läsa 

mer Ansökan görs via länsstyrelsens e-tjänst under bestämda 

ansökningsomgångar. 

 

Ansökningsomgångar under 2022:  

10 feb -28 februari 

3-18 maj 

23 augusti – 8 september 

 

 

Har du frågor? 
Du får gärna kontakta någon av oss om du har några frågor eller funderingar.  

 

Jan Mastera  jan.mastera@lansstyrelsen.se, 010-224 51 43  

Helena Sandmer  helena.sandmer@lansstyrelsen.se, 010-224 45 48 

Jesper Andersson      jesper.andersson@lansstyrelsen.se, 010-224 44 82 

Jakob Länje              jakob.lanje@lansstyrelsen.se, 010-224 43 17 

Ylva Fredriksson      ylva.fredriksson@lansstyrelsen.se, 010-224 42 03  

http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.html
mailto:jan.mastera@lansstyrelsen.se
mailto:helena.sandmer@lansstyrelsen.se
mailto:jesper.andersson@lansstyrelsen.se
mailto:jakob.lanje@lansstyrelsen.se
mailto:ylva.fredriksson@lansstyrelsen.se

