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• Mål med programmet är att utveckla lantbruk 
och landsbygder för att skapa en attraktiv 
landsbygd.

• Stöden i programmet ska bidra till prioriterade 
mål inom miljö och klimat, konkurrenskraft inom 
jordbruk, trädgård och skogsbruk samt 
utvecklande av nya jobb på landsbygd.

• Budgeten för programperioden 2014-2020 är 37 
miljarder, och de fördelas till länsstyrelser, 
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket 
och Sametinget.

• Under programperioden 2014-2020,samt 
förlängningsåren 2021-2022, har Uppsala län 
tilldelats 430 588 579 kr i budget för s k PoF-stöd 
(projektstöd, företagsstöd och 
miljöinvesteringar).

• Hittills (t o m årsskiftet) har 366 237 952 kr 
beslutats, dvs 85 % av tilldelad budget.

• En ny tilldelning av budget för de s k 
förlängningsåren 2021-2022 tillkom i mars 2021, 
och slogs ihop med den kvarvarande budget på 
ca 3 miljoner kr som fanns kvar.

• Tillgänglig för beslut just nu är 64 350 627 kr. En 
viss del är öronmärkta för kompetensinsatser, ex 
Greppa näringen.

• Alla beslutade stöd är ännu inte upparbetade och 
slutredovisade. Hittills har dock 278 266 056 kr 
betalats ut (inkl förskott), dvs 64 % av nu total 
beslutad stödsumma.

Landsbygdsprogrammet så här långt



• Regional handlingsplanen beskriver  
landsbygdsprogrammets stöd . Den blev 
beslutad 5 mars. Finns på externa webben, 
www.lansstyrelsen.se/uppsala. 

• Det mesta i handlingsplanen för 2021 är samma 
som för 2020. I planen finns förtydliganden både 
om åtgärder som är stängda och om åtgärder 
som inte får nya medel under förlängningsåren.

• Löpande handläggning gäller. Länsstyrelsen 
strävar efter snabb hantering och att pengarna 
kan beslutas upp senast under första halvåret 
2022. 

Regional handlingsplan 

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala


LBP – ärendebalans 27 maj 2021
2021 Ansökan om stöd Ansökan om utbetalning
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IB 20 44

Jan 5 1 4 24 8 6 2 46

Feb 10 4 6 31 6 7 -1 45

Mar 34 1 33 65 6 8 -2 43

Apr 18 13 5 70 8 11 -3 40

Maj 12 13 -1 69 6 6 0 40

69 40

Av 69 inneliggande ansökningar om stöd inkom 11 för mer än 180 dagar sedan.
Av 40 inneliggande ansökningar om utbetalning inkom 11 för mer än 120 dagar sedan.



Investeringsstöd till jordbruk 
och trädgård
Investeringsstöd till jordbruk och trädgård är för dig som driver ett jordbruksföretag och 
vill investera i ny-, om- eller tillbyggnation av exempelvis djurstall, odlingstunnlar, växthus 
eller anläggning för torkning och lagring av skörd. Exempel på investeringar som beviljats 
i Uppsala län är mjölkrobotar, hjorthägn, torksilos, bikupor, n-sensorer och ligghallar. 

Vem kan söka stödet? Jordbruksföretag 

Hur mycket kan jag få i stöd? Du kan beviljas max 40 % i stöd för din investering. Det finns 
ett maxtak för beviljat stöd på 1 200 000 kr. Kostnaderna för hela investeringen måste 
uppgå till minst 100 000 kr. 

 Stort söktryck – många inneliggande ansökningar med anspråk
långt högre än vad som finns i budget



Startstöd till unga lantbrukare
Startstödet är till dig som precis startat eller tagit över ett jordbruks- eller trädgårds-
företag och du är under 40 år. För att ha rätt till stödet behöver det vara första gången 
du etablerar dig som jordbruks- eller trädgårdsföretagare och det ska ha gått mindre 
än 24 månader sedan du startade. Ditt företag behöver också vara inriktat på primär-
produktion och omfattningen på ditt arbete ska vara minst 860 timmar per år.

Vem kan söka stödet? Nystartade jordbruks- eller trädgårdsföretagare under 40 år 

Hur mycket kan jag få i stöd? Stödbeloppet är ett fast belopp på 
250 000 kr. 

 Budget finns kvar och ansökningar kommer löpande in, Välkommen att söka!



Investeringsstöd för förädling –
kortare livsmedelskedja
Detta förädlingsstöd är för de företag som förädlar livsmedel av jordbruksprodukter. 
Investeringar som kan få stöd är exempelvis om- eller nybyggnationer av lokaler för 
förädling samt inköp av förädlingsutrustning. I Uppsala län har företag beviljats stöd för 
bland annat inköp av utrustning till charktillverkning, ombyggnation av lokaler för 
musttillverkning och mejeri.

Vem kan söka stödet? Små företag som producerar egna eller köper in jordbruks-
produkter och förädlar dem till livsmedel som säljs direkt till butik, restaurang, 
konsument eller på lokal marknad.

Hur mycket kan jag få i stöd? Du kan beviljas max 40 % i stöd för din investering. Det finns 
ett maxtak för beviljat stöd på 600 000 kr i stöd. Kostnaderna för hela investeringen 
måste uppgå till minst 100 000 kr. 

 Budget finns. Välkommen att söka!



Investeringsstöd för förädling –
skapa nya jobb
Förädlingsstöd – skapa nya jobb, är för de företag som förädlar livsmedel och säljer sina 
produkter till olika marknader. Stödets syfte är att din investering ska leda till nya jobb i 
ditt förädlingsföretag. Investeringar som kan få stöd är exempelvis om- eller 
nybyggnationer av lokaler för förädling samt inköp av förädlingsutrustning. I Uppsala län 
har företag beviljats stöd för bland annat inköp av mejeriutrustning och ombyggnation av 
lokaler för honungsförädling.

Vem kan söka stödet? Små företag som producerar egna eller köper in 
jordbruksprodukter och förädlar dem till livsmedel.

Hur mycket kan jag få i stöd? Du kan beviljas max 40 % i stöd för din investering. Det finns 
ett maxtak för beviljat stöd på 600 000 kr i stöd. Kostnaderna för hela investeringen 
måste uppgå till minst 100 000 kr. 

 Mindre del av budget kvar, och inkomna ansökningar är under
handläggning



Investeringsstöd för nya jobb 
på landsbygden
Det här är stödet för dig som driver ett landsbygdsföretag och som vill investera för att 
skapa arbetstillfällen i ditt företag. Investeringen kan exempelvis vara att anlägga eller 
bygga om en lokal eller i fast inredning och produktionsutrustning. Investeringar som 
tidigare fått stöd är utbyggnationer av restaurang och caféer, ombyggnation av butiker 
och inköp av större maskiner och utrustning.

Vem kan söka stödet? Jordbruksföretag och små företag på landsbygden som bedriver 
annan verksamhet än jordbruk

Hur mycket kan jag få i stöd? Du kan beviljas max 40 % i stöd för din investering. Det 
finns ett maxtak för beviljat stöd på 1 200 000 kr. Kostnaderna för hela investeringen 
måste uppgå till minst 100 000 kr.

 Stort söktryck – många inneliggande ansökningar med anspråk
långt högre än vad som finns i budget



Projektstöd till utveckling av 
natur- och kulturmiljöer (inkl hembygdsgårdar)

Stödet lämnas till investeringar som bidrar till att förstärka natur- och kulturvärden på 
landsbygden och som bidrar till att utveckla attraktiva boendemiljöer och som främjar 
friluftsliv, rekreation och besöksnäring. Exempelvis att rusta en värdefull naturmiljö eller 
att restaurera en kulturhistoriskt viktig byggnad. Det kan även vara att förbättra 
tillgängligheten på en hembygdsgård genom ramper, informationsskyltar eller RWC. 

Vem kan söka stödet? Föreningar, företag, kommuner, myndigheter

Hur mycket kan jag få i stöd? Du kan beviljas 90 % i stöd för din investering. Om du som 
söker är ett företag som äger fastigheten där insatsen genomförs, kan du beviljas 50 % i 
stöd. Det finns ett maxtak på 800 000 kronor i stöd. För investeringar på hembygdsgårdar 
är maxtaket 400 000 kronor per ansökan. Kostnaderna för hela investeringen måste 
uppgå till minst 50 000 kronor. Medfinansiering av andra offentliga 
medel kommer eventuellt att krävas, t ex stöd från kommunen.

 Del av budget kvar, och ett par inkomna ansökningar är under
handläggning



Projektstöd till kommersiell 
service
Stödet lämnas till investeringar som bidrar till att förbättra tillgången till kommersiell 
service på landsbygden. Till exempel livsmedelsbutiker som investerar i nya kyl- och 
frysanläggningar eller för att förbättra tillgängligheten i butiken, eller 
drivmedelsstationer. Stödet lämnas endast till "sista butiken/macken på orten".

Vem kan söka stödet? Företag, föreningar, kommuner eller myndigheter.

Hur mycket kan jag få i stöd? Du kan beviljas 50 eller 90% i stöd för din investering. 
Det finns ett maxtak på 800 000 kronor i stöd. Kostnaderna för hela investeringen 
måste uppgå till minst 30 000 eller 50 000 kronor.

 Del av budget kvar, och ett par inkomna ansökningar är under
handläggning



Stöd till fritids- och idrotts-
anläggningar
Stödet lämnas till investeringar som bidrar till att utveckla och förbättra tillgången till 
idrotts- och fritidsanläggningar och samlingslokaler på landsbygden. Till exempel att 
rusta bygdegårdens kök eller att anlägga en ny idrottsplats för barn- och unga.

Vem kan söka stödet? Föreningar, företag, kommuner eller myndigheter.

Hur mycket kan jag få i stöd? Du kan beviljas 90% i stöd för din investering. Det finns 
ett maxtak på 800 000 kronor i stöd. Kostnaderna för hela investeringen måste uppgå 
till minst 100 000 kronor.

Krävs medfinansiering? Medfinansiering av andra offentliga medel kommer eventuellt 
att krävas, t.ex. stöd från kommunen eller en nationell stiftelse.

 Stort söktryck – många inneliggande ansökningar med anspråk
långt högre än vad som finns i budget



Investeringar i våtmarker, fos-
fordammar, vattenkvalitet mm
Stödet lämnas till anläggande och restaurering av våtmarker och fosfordammar, till 
investeringar som bidrar till förbättrad vattenkvalitet eller arbete som förbättrar 
livsvillkoren för vattenlevande organismer. Exempelvis att anlägga en våtmark för 
fågellivet, att genomföra åtgärder för minskad erosion eller att skapa fria vandringsvägar 
för fisk. Åtgärderna ska ske i odlingslandskapet.

Vem kan söka stödet? Privatpersoner, företag, föreningar, kommuner eller myndigheter. 

Hur mycket kan jag få i stöd? Du kan beviljas 50, 90 eller 100% i stöd för din investering, 
beroende på vilken insats du gör. Det finns ett maxtak på 500 000 kronor per ansökan, 
för våtmarker och fosfordammar är maxtaket två miljoner kronor per ansökan. För 
våtmarker och dammar finns också en begränsning i stödet på 200 000/400 000 kronor 
per hektar. Kostnaderna för hela investeringen måste uppgå till minst 30 000 kronor.

 Budget finns. Välkommen att söka!



Stöd till rovdjursavvisande 
stängsel
Stödet lämnas till lantbrukare och djurägare som vill skydda betande djur mot rovdjurs-
angrepp. Exempelvis fårägare som vill skydda sina djur mot angrepp av varg. Syftet är att 
jordbruksmarker i länet ska fortsätta hållas öppna och betas och att värna den biologiska 
mångfalden i odlingslandskapet. Att stängsla in marker där endast häst betar är inte 
prioriterat för stöd.

Blocklagd mark Stödet lämnas endast till att stängsla blocklagd mark. För icke blocklagd 
mark finns ett annat stöd att söka på länsstyrelsen. Blockad mark innebär att du eller 
fastighetsägaren ansöker om EU-stöd för marken.

Vem kan söka stödet? Privatpersoner, företag, föreningar, kommuner eller myndigheter.

Hur mycket kan jag få i stöd? Du kan beviljas 50 kronor per meter stängsel.

 Budget finns. Välkommen att söka!



Kunskapsstärkande insatser för att öka konkurrens-
kraften inom frukt-, bär- och grönsaksodling

Jordbruksverket utlyser 6 miljoner kronor för att 
stärka konkurrenskraften genom informations- och 
demonstrationsinsatser inom frukt-, bär- och 
grönsaksodling. Du kan söka stödet fram till 11 juni.

Utlysning av pengar till lantrasföreningar

Jordbruksverket utlyser 7,8 miljoner kronor för år 
2021 och 2022 för att bevara och utveckla hotade 
husdjursraser. Du kan söka till och med den 24 maj 
2021.

Utlysning av pengar för bekämpning av mygg

Jordbruksverket utlyser 5 miljoner kronor för år 2021 
och 2022 för insatser som syftar till att begränsa 
förekomst av mygg. Du kan söka stödet fram 
till 27 april.

Se Jordbruksverkets hemsida för mer information

Aktuella stöd i landsbygdsprogrammet som 
utlyses nationellt
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