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• Landsbygdsprogrammet är en del av EU:s strategi för en 
smart och hållbar tillväxt.

• 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 denna programperiod är sammantaget ca 
37 miljarder kronor och de fördelas till länsstyrelser, 
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och 
Sametinget. 62 procent går till området miljö och klimat.

• En tilldelning av budget för förlängningsåren 2021-2022 
tillkom i mars 2021. Ny budgettilldelning i oktober 2021 
till länsstyrelserna på 406 miljoner kr i och med 
ytterligare ny programändring. Alla nya budget-
tilldelningar har slagits ihop med kvarvarande budget. 

Landsbygdsprogrammet så här långt

Landsbygdsprogrammet 
UPPSALA 2014-2022

Fördelad budget Beviljat stöd 
(justerat med 

återflöde)

Tillgänglig 
budget *)

Hittills 
utbetalt, inkl

förskott

Projektstöd, företagsstöd och 
miljöinvesteringar (PoF) 

440 398 644 kr 375 363 097 kr (85%) 66 035 547 kr 311 790 415 kr (71%)

*) Kvarvarande budget ska beslutas senast 2022-12-31



LBP ärendebalans under programperioden

Ansökan om stöd; 88

Ansökan om utbetalning; 33

Totalt; 121
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Av 88 inneliggande ansökningar om stöd inkom 54 för mer än 180 dagar sedan, varav 47 är väsentligt försenade (53 %). 

Av 33 ansökningar om utbetalning inkom 17 för mer än 120 dagar sedan, varav 10 är väsentligt försenade (30 %). 



Åtgärd Budget Information

1.1 4C – Kompetensutveckling, miljö/klimat 1 825 741

1.1 6A - Kompetensutveckling, nya jobb 155 927

1.2 4C – Demonstrationer och info, miljö/klimat 2 157 997

1.2 6A – Demonstrationer och info, nya jobb 475 955 Söks av länsstyrelsen, som i projektform upphandlar rådgivningar mm

2.1 4C – Rådgivning, miljö/klimat 7 362 526

2.1 6B – Rådgivning, nya jobb 172

4.1 2A – Investeringsstöd jordbruk, konkurrenskraft 28 330 840 Översökt,  större anspråk i ansökningar än vad som finns i budget.

4.1 5C - Investeringsstöd jordbruk, förnybar energi 306 982

4.1 5D – Investeringsstöd, minska utsläpp av växthusgaser 418 566

4.2 3A – Förädlingsstöd, djurvälfärd/kort livsm kedja 2 072 062

4.2 6A – Förädlingsstöd, nya jobb 74 397

4.4 4A – Rovdjursavvisande stängsel 649 493 Handläggs skyndsamt löpande

6.1 2B - Startstöd 3 200 000 Handläggs skyndsamt löpande

6.4 5C – Investeringsstöd, förnybar energi 64 000

6.4 6A – Investeringsstöd för jobb och klimat, nya jobb 4 322 769

7.4 6B – Service och fritid på landsbygd 4 486 533

7.5 6B – Infrastruktur för rekreation och turism 4 626

7.6 4C – Natur- och kulturmiljö, våtmarker 7 182 538 Angeläget att få in ansökningar. Informationsinsatser - nätverk, nyhetsbrev mm

7.6 6B – Natur- och kulturmiljö, lokal utveckling 1 967 087

16.2 6A Pilotprojekt och utveckling – nytt! vildsvin 2 244 516 Samverkan inom ramen för regionala livsmedelsstrategin (ÄT UPPsala län)

Uppdaterad 2022-02-09Landsbygdsprogrammet

AKTUELLA UTLYSNINGAR
Stöd till täckdikning (insatsområde 4.1/2a), 
strukturkalkning (insatsområde 4.1/2a), 
kalkfilterdiken (insatsområde 7.6/4abc) eller 
kalkfilterdiken i kombination med täckdikning 
(insatsområde 7.6/4abc) är några av de stöd 
som är särskilt prioriterade.



Nu kan du som är jordbrukare i Uppsala län söka stöd för 
strukturkalkning. Länsstyrelsen i Uppsala län utlyser 803 831 
kronor till investeringsstöd för strukturkalkning. Stödet syftar 
till att förbättra och stabilisera markstrukturen på lerjordar.

En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar för 
ansökningar om pengar till en utvald satsning. Om din 
ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan utanför 
utlysningen och prioriteras mot andra typer av investeringar.
Observera att om du vill söka för både strukturkalkning och 
täckdikning behöver du skicka in två separata ansökningar. 

Vem kan söka?
Jordbruksföretagare i Uppsala län som ska investera i strukturkalkning.

När ansöker jag?
Utlysningen är öppen mellan 15 december 2021 – 15 mars 2022. 

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. 
Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.

Stödnivå
Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att 
utgifterna ger rätt till stöd. Det kan vara kostnader för nytt material och 
köp av tjänster samt för planering och genomförande av
åtgärden, men även eventuella kostnader för dokumentationstjänster. 
Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen 
för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP)
kan du få ytterligare 10 procent i stöd.

I Uppsala län är högsta stödbelopp per ansökan 1 200 000 kronor per 
stödmottagare. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 
30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få 
stöd för hos Jordbruksverket.

När kan jag genomföra investeringen?
Investeringen kan genomföras under 2022 och 2023. Det är viktigt att 
du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta 
med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.

Utlysning av stöd för strukturkalkning



Nu kan du som är lantbrukare i Uppsala län söka stöd för 
täckdikning. Länsstyrelsen i Uppsala län utlyser 3 545 907 
kronor till investeringsstöd för täckdikning. Stödet syftar till 
att förbättra odlingssystems infiltrationskapacitet, vatten-
hushållning och reduktion av läckage av närsalter.

En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar för 
ansökningar om pengar till en utvald satsning. Om din 
ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan utanför 
utlysningen och prioriteras mot andra typer av investeringar. 
Observera att om du vill söka stöd för både strukturkalkning 
och täckdikning behöver du skicka in två separata 
ansökningar. Vill du söka stöd för täckdikning med 
kalkfilterdike kan du göra detta i vår utlysning inom 
miljöinvesteringar (länk till utlysning om kalkfilterdiken).

Vem kan söka?
Jordbruksföretagare i Uppsala län som ska investera i täckdikning.

När ansöker jag?
Utlysningen är öppen mellan 15 december 2021 – 15 mars 2022.
Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. 
Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.

Stödnivå
Du kan få högst 30 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att 
utgifterna ger rätt till stöd. Det kan
gälla kostnader för nytt material och köp av tjänster samt för planering 
och genomförande av åtgärden. Men även eventuella kostnader för 
dokumentationstjänster som täckdikningskartor eller
drönarfoto. Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt 
inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du 
få ytterligare 10 procent i stöd.

I Uppsala län är högsta stödbelopp per ansökan 1 200 000 kronor per 
stödmottagare.
Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få 
stöd för hos Jordbruksverket.

När kan jag genomföra investeringen?
Investeringen kan genomföras under 2022 och 2023. Det är viktigt att 
du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta 
med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.

Utlysning av stöd för täckdikning



Nu kan du som är lantbrukare i Uppsala län söka stöd för 
kalkfilterdiken. Länsstyrelsen i Uppsala län utlyser 1 000 699 
kronor till miljöinvestering för täckdikning med kalkfilterdike.
Stödet syftar till att förbättra vattenkvaliteten med 
avseende på övergödning. Ett kalkfilterdike anläggs i 
samband med ny täckdikning på lerjordar genom att 
strukturkalk blandas in i jorden vid återfyllning av diket. Den 
kalkinblandade jorden kan binda fosfor och ger dessutom en 
porös återfyllnad som förbättrar dräneringens funktion på 
täta lerjordar. Ytterligare en effekt kan vara att den förbättrar 
infiltrationen och minskar risken för stående ytvatten, 
ytavrinning och erosion. 

En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar för 
ansökningar om pengar till en utvald satsning. Om din 
ansökan kommer in ett annat datum hanteras ansökan 
utanför utlysningen och den konkurrerar då mot andra typer 
av miljöinvesteringar. Observera att om du ansöker om 
kalkfilterdike ska du inte dessutom göra en separat ansökan 
om investeringsstödet för täckdikning för samma mark. 
Kostnaderna för både täckdikningen och kalken ingår i denna 
miljöinvestering. 

Vem kan söka?
Jordbruksföretagare i Uppsala län som ska investera i täckdikning med 
kalkfilterdike för förbättrad vattenkvalitet.

När ansöker jag?
Utlysningsperioden är 15 december 2021 – 15 mars 2022. 
Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din 

investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan du har 
skickat in din ansökan.

Stödnivå
Du kan få stöd för 50, 90 eller 100 procent av de utgifter som ger rätt 
till stöd, beroende på var du
planerar att genomföra miljöinvesteringen och vilken effekt den 
förväntas få. För att få 100 procent
måste du genomföra miljöinvesteringen i ett nitratkänsligt område. 
I Uppsala län är högsta stödbelopp 500 000 kronor per ansökan. 

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i 
stödberättigande utgifter.
Stödberättigande utgifter kan vara kostnader för nytt material och köp 

av tjänster för planering och genomförande av åtgärden, men även 
eventuella kostnader för dokumentationstjänster såsom
täckdikningskartor eller drönarfoton. Däremot kan eget arbete inte ge 
stöd.

När ska jag genomföra investeringen?
Insatsen kan genomföras under 2022 och 2023. Det är viktigt att du 
ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med 
utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.

Utlysning av stöd för täckdikning med 
kalkfilterdike 



Information om stöd på hemsidan



Nyhetsbrev och 
sociala medier



Kontakt landsbygdsutveckling
E-post: landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 33 00 (växel)
Besök: Bäverns gränd 17, Uppsala

Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala 
Facebook: www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
Twitter: www.twitter.com/uppsalalst
Instagram: https://www.instagram.com/uppsalalst/
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