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- Gäller för företagsstödssansökningar för strukturkalkning 

 

 

Landsbygdsavdelningen    
Enheten landsbygd/samverkan     Länsstyrelsen Skåne  
       Enheten landsbygd/samverkan 
       291 86 Kristianstad 
 

 

 

A. Uppgifter om sökande 

Namn   
 

Adress  
 

Postnr och postort  
 

Personnummer   
 

 

  

Detta är en obligatorisk bilaga med kompletterande frågor för 
ansökan om strukturkalkning. Denna skall laddas upp som en 
pdf tillsammans med ansökan. 



Checklista till din ansökan om strukturkalkning 

• Är lerhalten minst 15 % på de sökta skiftena enligt Länsstyrelsens karttjänst?

• Har du skrivit ”Strukturkalkning” som första ord i titeln på ansökan, följt av namnet på ansökan. Det underlättar hanteringen för oss.

• Är dina sökta utgifter minst 30 000 kr?

• Är alla skiften som du ska kalka godkänd åkermark i SAM 2021?

• Har du upprättat en godkänd karta över den areal som du skall strukturkalkas? Du ska främst använda karttjänsten för upprättande.

• Har du kontroll över marken du avser att strukturkalka? Med kontroll menas att du antingen äger eller arrenderar marken.

• Sökte du SAM- stöd för marken 2022 och är det du som står för SAM ansökan på fältet som ska strukturkalkas?
o Om inte skicka med underlag som redogör för omständigheterna och på vilket sätt du kontrollerar marken.

• Är den digitala ansökan komplett?

• Har du fyllt i investeringskalkylsbilagan samt resultatbudgeten i den andra bilagan?

• För den som vill veta mer om strukturkalkning finns en hel del information på Jordbruksverkets hemsida gällande växtnäring och kalkning.
o Länk: https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtnaring/kalkning#h-Godselochkalkverkan



Bilagor som skall skickas med en ansökan om företagsstöd för strukturkalkning 

 Bifoga avslutad balans- och resultaträkning i kontoform, för året innan ansökan skickades in för det företag som söker stöd. Alternativt
tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. Bifoga öppningsbalansräkning om det är ett nystartat företag.

 Investeringskalkyl skall bifogas samt underlag till dina beräkningar. Länsstyrelsen mall är den som skall användas vid denna typ av
ansökan.

 Karta ska vara något av SAM karta, skärmklipp från Länsstyrelsens kartverktyg eller en inskickad fil på en karta från Länsstyrelsens
kartverktyg över de block och fält som ska strukturkalkas där arealen som ska strukturkalkas är inritad

 Arrendekontrakt ska medskickas om du inte äger marken. Viktigast är att det framgår tillträde, arrendetid, arrendator, markägare,
omfattning areal och fastighetsbeteckning.

 Dubbla prisuppgifter eller offerter på samtliga sökta utgifter är ett krav annars beviljas inte utgiften.
 Underlag som behövs för att styrka det du anger i bedömningsgrunden såsom underlag som visar att du har ett

produktionsuppföljningsprogram
 Eventuella tillstånd om det behövas för strukturkalkningen. (tex från markägaren)



B. Ange blocknummer som du avser att göra strukturkalkning på. Ange antal ha som gäller för fälten som berörs. Glöm inte att skicka med kopior på 
arrendekontrakt.

1. Specificering av vilken mark som skall strukturkalkas
Block nr på 
fältet som ska 
strukturkalkas 
(ex 6001-136-
4569) 

Äger eller 
arrenderar 
du marken 

Antal 
hektar 
som ska 
struktur 
kalkas 

Lerhalt 
Lättlera 
Mellanlera 
Styvlera 
Mycket Styv lera 

Har 
strukturkalknings-
åtgärder gjorts 
tidigare? 
(Ja/Nej) 

Typ av spridning Typ av nedbrukning 



Övriga tillägg gällande strukturkalkningen tex om det finns omständigheter som fördyrar den Ange även vilket block som avses 



2. Ange dina prisjämförelser och eventuella offerter här nedan

Utgiftsnummer 
(se ansökan) 

Prisjämförelse A 
(Namn på företag) 

KR Prisjämförelse B 
(Namn på företag) 

Kr 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Övriga tillägg gällande underlag prisjämförelse. 



3. Kompletterande frågor gällande investeringen och företaget

- Kommer den som söker att odla marken

- Behöver du något särskilt tillstånd för att utföra den angivna strukturkalkningsåtgärden?
-Om Ja bifoga underlag till ansökan.

Övriga upplysningar viktiga för handläggningen av din ansökan 

Ja

Nej

Nej

Ja



C. Uppgifter som kompletterar bedömningsgrunden

1. Energiberäkning
Beskriv nedan om du bedömer att din investering kommer att leda till att du spara energi. Visa genom beräkningar och skriftlig förklaring

Vilket energislag Förbrukning före investering Förbrukning efter investering Förändring 
El (antal kwh totalt) 
Diesel (antal liter totalt) 
Annat energislag (ange i kwh) 

Beskriv din beräkning  
Det kan vara tex antal överfarter mindre per ha och då hur mycket mindre diesel det går åt 



2. Kort beskrivning av dina beräkningar i investeringskalkylen
Det finns idag inga färdiga forskningsresultat som visar att det alltid ger ökade intäkter och minskade kostnader när man strukturkalkar som vi 
har kunnat hitta och kan hänvisa till. Effekten av strukturkalkning beskrivs ofta liknande som vid täckdikning att marken blir mer genomsläpplig 
och torkar upp fortare. Förslag på vad man räknar på i sin investeringskalkyl för strukturkalkning har vi därför hämtade från Jordbruksverkets 
rapport ”Täckdikning för bättre skörd och miljö” Jordbruksinformation 2018–2 och finns att hämta på Jordbruksverkets hemsida. Mer 
information om strukturkalkning och dess effekter finns även på Jordbruksverkets hemsida om växtnäring och kalkning samt hos Greppa 
näringens praktiska råd nr 23 år 2015.

a) Här beskriver du hur du gjorde när du beräknade dina ökade intäkter

Förslag på ökade intäkter: ökad skörd, bättre växtföljd, Andra grödor



b) Här beskriver du hur du gjorde när du beräknade dina minskade intäkter
Förslag på minskade intäkter är: Förändringar i växtföljden



c) Här beskriver du hur du gjorde när du beräknade dina ökade kostnader
Förslag på ökade kostnader: Kostnader för nya grödor

d) Här beskriver du hur du kom fram till dina minskade kostnader
Förslag på minskade kostnader: minskad tidsåtgång arbete, minskad tidsåtgång maskiner, minskad fosforutlakning



3. Ändrad växtföljd på grund av investeringen 
 

Ange vilka grödor som inte går att odla idag och varför.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vilka grödor kommer inte att gå att odla i närtid om strukturkalkningen inte görs och varför 

 

 

 



D. Bedömningsgrund till företagsstöd till jordbruks- och trädgårdsföretagare (6.1/2b)

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom i jordbruks- och 
trädgårdsföretag (4.1/2a)  

• Din ansökan kommer att bedömas utifrån nedanstående urvalskriterier med tillhörande poängsättning. Det är vad du skriver i din ansökan som ligger till grund
för hur din ansökan kommer att prioriteras. I kolumnen ”Tänk på detta!” har vi sammanfattat det du behöver funderar över när du gör din ansökan så att du
skriver in den informationen som krävs för att vi ska kunna prioritera din ansökan. Varje urvalskriterium ska poängsättas och poängsättningen leder fram till hur
din ansökan kommer att prioriteras. Skriver du inget i ansökan som berör det specifika urvalskriteriet kommer du inte att få något poäng. Vi utgår ifrån vad du
skriver i din ansökan och vi kommer bara i undantagsfall begära komplettering när det gäller dina svar angående urvalskriterierna.

• Om det står plustecken före poängen betyder det att den poängen kan räknas tillsammans med andra. Om det inte finns något plustecken räknas enbart den
högsta poängnivån som uppfylls.  I e-tjänsten finns det inte alltid frågor som kopplar till varje urvalskriterium.  Du kan ladda upp denna ifyllnadsmall med dina
egna svar på respektive urvalskriterium till din e-ansökan eller kan du bifoga en extra bilaga där du lägger till den informationen som efterfrågas. Observera att
vi i vissa fall kommer att titta på företag med organisatorisk/ekonomisk koppling till sökande företag när vi bedömer ansökan.

• Arbetstimmarna i primärproduktionen i ditt företag rimlighetsbedömer vi mot Jordbruksverkets mall Standartimmar. Om dina arbetade arbetstimmar i
primärproduktionen skiljer sig mot Jordbruksverkets Standartimmar så ska du motivera det i din ansökan.



Urvalskriterier med bedömningsgrund: för ökad konkurrenskraft inom i jordbruks- och 
trädgårdsföretag (4.1/2.a) 

Nationella 
urvalskriterier 

Poängsättning Bedömningsgrund Tänk på detta! Dina uppgifter/svar 
(Har du redan svarat på ett urvalskriterium i din e-
ansökan, skriv då en hänvisning i rutan till din ansökan. 
Anser du att du inte uppfyller ett urvalskriterium, ange då 
detta). 

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.

Fråga 1 kan max ge 100 poäng. 

1a + 40 poäng:
Investeringen bidrar
till att uppfylla minst
ett nationellt
miljökvalitetsmål

Poäng får ansökningar som 
bidrar till att uppfylla minst 
ett nationellt 
miljökvalitetsmål. 

Beskriv tydligt om du anser att din 
investering direkt bidrar till att uppfylla 
något miljökvalitetsmål. Det finns fastställda 
nationella miljö- och klimatmål som du kan 
hitta på naturvårdsverkets webbplats.  

1b + 20 poäng: Delar i
investeringen ger
extra bidrag till
miljökvalitetsmålen

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 tex LED-lampor och 
flytgödsel vid nybygge. 

Ange i din ansökan om du gör någon extra 
investering som är bra för miljön men som 
inte är ett lagkrav. Vi ger inte poäng till 
standardlösningar. Specificera utgiften 
under fliken investeringar i e-tjänsten eller 
annat ställe, så vi tydligt ser vad som avses.  

 1c + 20 poäng:
Investeringen leder
till ökad
energieffektivitet

Eftersom 
energieffektivisering är 
viktigt för såväl 
konkurrenskraft som miljö 
får de ansökningar som 
bidrar till energieffektiv drift 
poäng. 

Du måste visa dina beräkningar under 
punkten C.1 i denna bilaga hur 
energianvändningen förändras i och med 
investeringen. Till höger här beskriver du 
bara översiktligt vad en energibesparing 
består av tex färre överfarter.  

http://www.miljomal.se/


 1d +20 poäng:
Investeringen bidrar
till bättre djurvälfärd

Poäng får de ansökningar 
som gör något extra för de 
djur som berörs av 
investeringen. Du som söker 
stöd kan aldrig få poäng för 
sådant som är lagkrav.  Det 
ska vara något extra som 
bidrar till djurvälfärden.  

Då detta är en fråga som handlar om 
djurproduktion och inte växtodling kommer 
ingen att få några poäng. Du skall därför 
inte skriva något här. 

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.

Fråga 2 kan max ge 50 poäng. 
2a 20 poäng: 

Investeringen är ny 
för företaget 

Poäng ges om investeringen 
är helt ny för företaget. Det 
kan till exempel vara ny 
driftsinriktning eller ny 
inredning som tidigare inte 
har använts.  

Har du strukturkalkat på något av dina fält 
tidigare eller om det är första gången du 
strukturkalkar. Vilka fält som har kalkats 
tidigare ska du ange i den obligatoriska 
bilagan. 

2b 30 poäng: 
Investeringen har en 
innovativ inriktning 
och är bland de 
första inom länet 

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 dels 
utifrån den kunskap som 
finns inom det aktuella 
området. 

Leder investeringen till att nya produkter 
eller tjänster införs i företaget? Leder 
investeringen till att betydande förändring 
av arbetsmetod sker bland de första inom 
länet? Exempel kan vara om 
strukturkalkningen är del i en större 
förändring i ditt företag. 



2c 40 poäng: 
Investeringen har en 
tydlig innovativ 
inriktning och är 
bland de första inom 
branschen. 

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

Beskriv om du vid kalkningen använder 
någon särskild metod för att tex sprida 
kalken som inte är vanligt förekommande. 

2d 50 poäng: 
Investeringen är ett 
pilotprojekt eller 
ingår i en 
testanläggning. 

Poäng ges till de 
investeringar som är del i ett 
pilotprojekt eller i en 
testanläggning för en ny 
produkt. 

Beskriv i din ansökan om din investering är 
del i ett pilotprojekt eller i en testanläggning 
för en ny produkt. 

3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investeringen.
Här prioriteras ansökningar där det inom företaget finns kompetens som bidrar till att investeringen ger resultat.

Fråga 3 kan max ge 75 poäng. 

3a 
+ 15 poäng: Lämplig
kompetens finns
inom företaget för
det område
investeringen avser,
eller för nyföretagare
lämplig utbildning
eller erfarenhet

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. 

Ange vilken utbildning och yrkeserfarenhet 
du har. 

Är ditt företag nystartat (företag yngre än 1 
år)? I så fall ska du skicka in ett intyg som 
styrker utbildning inom jordbruk/trädgård 
alternativt ange din yrkeserfarenhet. 

Är du egenföretagare sedan en längre tid så 
behöver du inte skicka in några intyg. Ange 
istället när du startade din verksamhet. 



3b + 15 poäng:
Tillräcklig, egen eller
köpt kompetens finns
för att genomföra
investeringen

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. 

Ange om du själv ska genomföra 
investeringen eller om du ska anställa eller 
köpa in tjänsten. Ange även hur din 
ordinarie verksamhet ska drivas under 
tiden. 

Vi kommer att göra en helhetsbedömning 
av hur du har planerat att genomföra 
investeringen samt det underlag du bifogar. 
Viktigt att det finns en röd tråd rakt igenom 
din ansökan. 

 3c + 30 poäng: Den som
söker stöd deltar i
produktionsuppföljni
ngsprogram eller
motsvarande

Poäng ges om den som 
söker stöd deltar i 
produktionsuppföljningspro
gram. De som inte deltar i 
ett 
produktionsuppföljningspro
gram kan få poäng genom 
att visa att de följer upp sin 
produktion på annat bra sätt 
som motsvarar ett 
produktionsuppföljningspro
gram. 

Beskriv i din ansökan om du deltar i några 
produktionsuppföljningsprogram och vilka, 
oavsett om det gäller det sökande 
företaget, eller annat ägt företag. Det ska 
finnas en anknytning till investeringen. Du 
ska bifoga underlag från uppföljningen 
som styrker det du beskriver. Beskriv i din 
ansökan om du använder egna 
produktionsuppföljningsprogram och 
redogör för vad du följer upp och relevanta 
resultat.  Du ska även här bifoga underlag 
från uppföljningen som styrker det du  
beskriver. Det kan tex vara Dataväxt, HIR, 
Näsgård mark eller motsvarande.  



 3d + 15 poäng: Den som 
söker stöd har en 
tydlig och relevant 
målbild 

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.   

Var tydlig med hur du vill utveckla ditt 
företag och beskriv hur investeringen passar 
in i din målbild. Beskriv framtida planer och 
mål, planeras t.ex. följdinvesteringar eller 
generationsskifte?  
 
Vi bedömer även om sökandes företag haft 
bruttovinst före investeringen. Efter 
investeringen ska du ha minst 140 kr/h 
enligt er inskickade resultaträkning och 
investeringskalkyl. 

 

4. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen  
Företag som behöver investeringsstödet för att kunna genomföra investeringen prioriteras. 
Fråga 4 kan max ge 75 poäng. 
4a + 15 poäng: Utan 

stöd genomförs inte 
investeringen  

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. 

Om du inte kan genomföra investeringen 
utan stöd, ge en tydlig motivering till varför 
i din ansökan. Svarar du "delvis" var tydlig 
med vad som genomförs och vad som inte 
genomförs.   

 

4b + 15 poäng: Utan 
stöd förhindras den 
fortsatta 
utvecklingen av 
verksamheten, 
utöver investeringen  

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. 

Vad blir det för konsekvenser för ditt 
företags framtida utveckling om du inte får 
något stöd för aktuell investering?  

Beskriv tydligt i din ansökan vilka/vilken 
ytterligare investering, förutom den du sökt 
stöd för, som förhindras om du inte får 
något investeringsstöd.  Det kan tex vara att 
en gröda inte går att odla. 

 

  



 4c + 15 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 extra poäng 

Bedömningen baseras på de ekonomiska tal 
du redovisar i din balansrapport och 
anskaffningsutgift i ansökan. 

 

 4d + 15 poäng: 
Självfinansieringsgrad
en 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 

Bedömningen baseras på de ekonomiska tal 
du redovisar i din resultatrapport och 
anskaffningsutgift i ansökan. 

 

 4e + 15 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.  

Bedömningen baseras på de ekonomiska tal 
du redovisar i din balansrapport. 

 

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

Fråga 5 kan max ge 200 poäng. 

5a  + 40 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.  

Bedömningen baseras på de ekonomiska tal 
du redovisar i din balansrapport, 
resultatrapport, antal arbetstimmar angivna 
i ansökan och din kalkyl. Det är viktigt att 
kalkylen är så realistisk som möjligt. En mall 
för kalkylen finns på Länsstyrelsens 
webbsida. 

 



5b + 40 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 
ökar ges extra poäng.  

Bedömningen baseras på de ekonomiska tal 
du redovisar i din balansrapport, 
resultatrapport, antal arbetstimmar angivna 
i ansökan och din kalkyl. Det är det viktigt 
att kalkylen är så realistisk som möjligt.  
 
Tänk även på att antal beräknade 
arbetstimmar måste vara realistiska för att 
bedömningen ska bli korrekt. Vi jämför mot 
Jordbruksverkets mall för standardtimmar. 

 

5c  + 40 poäng: 
Investeringen leder 
till minskad sårbarhet 

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

Ange om strukturkalkningsåtgärden bidrar 
till att minska sårbarhet för de grödor du 
odlar nu. Ange vilka fält som berörs samt 
vilka grödor. 
 
Ytterligare ett krav för att få poänget är 
även att man ökar sin timlön efter 
investering 

 

 5d + 40 poäng: 
Investeringen bidrar 
till ökad 
marknadsanpassning 

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 

 
Ange om strukturkalkningsåtgärden gör så 
att du kan odla andra grödor än de du odlar 
idag. Det skall vara grödor som du planerar 
att föra in i din växtföljd i närtid. Ange vilka 
fält som berörs samt vilka grödor. 
 
Ytterligare ett krav för att få poänget är 
även att man ökar sin timlön efter 
investering. 

 



 5e + 40 poäng: 
Investeringen är en 
nybyggnation  

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.  

Då detta är en fråga som riktar sig till 
nybyggnation av byggnader och inte till 
växtodling kommer inte denna kunna ge 
några poäng. Du skall därför inte skriva 
något här.  
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	4b  15 poäng Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av verksamheten utöver investeringen 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 Vad blir det för konsekvenser för ditt företags framtida utveckling om du inte får något stöd för aktuell investering Beskriv tydligt i din ansökan vilkavilken ytterligare investering förutom den du sökt stöd för som förhindras om du inte får något investeringsstöd Det kan tex vara att en gröda inte går att odla: 
	4c  15 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 extra poäng Bedömningen baseras på de ekonomiska tal du redovisar i din balansrapport och anskaffningsutgift i ansökan: 
	4d  15 poäng Självfinansieringsgrad en 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 Bedömningen baseras på de ekonomiska tal du redovisar i din resultatrapport och anskaffningsutgift i ansökan: 
	4e  15 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 Bedömningen baseras på de ekonomiska tal du redovisar i din balansrapport: 
	5a  40 poäng Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt Det ITstöd 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 Bedömningen baseras på de ekonomiska tal du redovisar i din balansrapport resultatrapport antal arbetstimmar angivna i ansökan och din kalkyl Det är viktigt att kalkylen är så realistisk som möjligt En mall för kalkylen finns på Länsstyrelsens webbsida: 
	5b  40 poäng Ersättningen per timme ökar Det ITstöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan och räknar ut timersättningen Medför investeringen med stöd att ersättningen per timme ökar ges extra poäng Bedömningen baseras på de ekonomiska tal du redovisar i din balansrapport resultatrapport antal arbetstimmar angivna i ansökan och din kalkyl Det är det viktigt att kalkylen är så realistisk som möjligt Tänk även på att antal beräknade arbetstimmar måste vara realistiska för att bedömningen ska bli korrekt Vi jämför mot Jordbruksverkets mall för standardtimmar: 
	5c  40 poäng Investeringen leder till minskad sårbarhet Poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet för företaget Ett exempel kan vara diversifiering Ange om strukturkalkningsåtgärden bidrar till att minska sårbarhet för de grödor du odlar nu Ange vilka fält som berörs samt vilka grödor Ytterligare ett krav för att få poänget är även att man ökar sin timlön efter investering: 
	5d  40 poäng Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning 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 Ange om strukturkalkningsåtgärden gör så att du kan odla andra grödor än de du odlar idag Det skall vara grödor som du planerar att föra in i din växtföljd i närtid Ange vilka fält som berörs samt vilka grödor Ytterligare ett krav för att få poänget är även att man ökar sin timlön efter investering: 
	5e  40 poäng Investeringen är en nybyggnation 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 Då detta är en fråga som riktar sig till nybyggnation av byggnader och inte till växtodling kommer inte denna kunna ge några poäng Du skall därför inte skriva något här: 
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