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• Hela programbudgeten är beslutad och 94 procent av den är utbetald.
• Drygt 5 000 hektar våtmark har anlagts eller restaurerats och nästan
7 600 hektar betesmarker har hägnats in med rovdjursstängsel under
programperioden.
• Under programperioden har mer än 5 700 årsarbetskrafter inom
företagen fått en förbättrad arbetsmiljö genom gjorda investeringar.
Inom området diversifiering, turism och mikroföretagande har det under
programperioden skapats cirka 4 300 arbetstillfällen, inom Leader 4 000
arbetstillfällen och cirka 79 000 personer har fått tillgång till bredband från
de 352 investeringsprojekt som var avslutade sista december 2014.
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Sammanfattning
Årsrapporten för 2014 avser genomförandet av Sveriges landsbygdsprogram
2007-2013. Fokus är på genomförandet 2014 men rapporten innehåller även
utvecklingen fram till och med 2014 i relevanta delar. Utbetalningar av beslutade
insatser kommer att fortsätta till och med 2015.

Vilka resultat har vi fått av landsbygdsprogrammet?
Budgetutnyttjandet är generellt sett högt medan måluppfyllelsen mätt i antal
beviljade stöd och resultat inte ligger lika högt, generellt sett. I flera fall kommer
de uppsatta målen inte att nås. Som nämnts i tidigare årsrapporter kan detta till
viss del förklaras med att uppföljning av resultat endast baseras på genomförda
och avslutade insatser. Från tidpunkten då insatsen är genomförd till dess att den
ger full effekt tar det ofta 2-3 år. Det är dessutom svårt att mäta resultaten från
insatser av förutsättningsskapande karaktär (t.ex. förstudier och undersökningar).
Arealmål är lättare att mäta, men siffrorna visar även där att vissa mål har varit
svåra att uppnå.

Hela programbudgeten är beslutad och 94 procent är utbetalt
Budgetutnyttjandet är mycket högt överlag. Kompetensutveckling axel 1, (111
och 114) Startstöd, (112) Stöd till stängsel mot rovdjur, (216) och Projektstöd till
lantrasföreningar (214), och Projektstöd till lantrasföreningar (216). I ytterligare
vissa åtgärder har man kunnat fatta beslut om en utökad budget för redan pågående
ärenden.
Under 2014 har Jordbruksverket fortlöpande vidtagit insatser för att säkra ett
högt utnyttjande av pengarna. Jordbruksverket har fattat beslut om att överteckna
landsbygdsprogrammet ytterligare för att undvika att det vid programslutet återförs
pengar som det är försent att besluta om. De övertecknade beloppen har sedan
använt inom de axlar och åtgärder där det största behovet har funnits. Det innebär
att pengar har fördelats om både inom och mellan axlarna och är förklaringen till
att budgetutnyttjandet totalt sett och för vissa åtgärder/grupper av åtgärder ligger
på över 100 procent.
Utbetalningarna har legat på en hög nivå även under 2014. Totalt betalade
Jordbruksverket ut närmare 2 396 miljoner kronor inom ramen för programperiod
2007-2013, utöver detta har 3 120 miljoner kronor avseende år 2014 för miljö
ersättningar och kompensationsbidrag betalats ut inom ramen för programperiod
2014-2020.
Totalt har 35 610 miljoner kronor betalats ut vilket betyder att 94 procent av budgeten
för programperiod 2007-2013 nu är utbetald. Totalt sett ligger Sverige bra till vad
gäller utbetalningar i förhållande till övriga EU.

Variationer i måluppfyllelsen för projekt- och företagsstöd
Av företagen som fått stöd inom åtgärden Modernisering av jordbruksföretag (121)
har mer än 5 700 årsarbetskrafter fått en förbättrad arbetsmiljö som resultat av
gjorda investeringar, mestadels i lösdriftstall och nya tekniker som exempelvis
robotmjölkning. Lite drygt 40 procent av företagen som slutfört investeringarna
har investerat i någon form av ny teknik. I merparten av ärendena som handlar
om investeringar i djurproduktion, 62 procent, har satsningarna lett till förbättrad
djurmiljö.
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Resultat i form av antal arbetstillfällen inom axel 3 fortsätter att öka allt eftersom
projekt och investeringar färdigställs och avslutas. 2014 är antalet skapade
jobb uppe i 4 295 (32 procent av målet 13 440) sammantaget för åtgärderna
Diversifiering (311), Mikroföretag (312) och Turism (313). Under 2014 ökade antalet
med 795 arbetstillfällen medan ökningen under 2013 var 1 672. Detta tyder på att
ökningstakten avtar och att målen inte kommer att nås.
Inom Leader är bruttoökningen i antalet arbetstillfällen nu uppe i 4 000 vilket är
en ökning med 1 400 från föregående år. Trenden från föregående år beträffande
ökning av arbetstillfällen ser ut att fortsätta vilket pekar mot god måluppfyllelse.

Stor skillnad i måluppfyllelse mellan olika miljöinvesteringar
Miljöersättningar (214), inkluderat Kompensationsbidraget, (211 och 214) och
Miljöersättningar inom utvald miljö, (216) samt Ersättning för djurens välbefinnande,
(215). Orsaken är att det inte betalats ut några pengar från budgeten för programmet
utan dessa ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 och kommer att följas upp
där, även om åtagandet startade under perioden 2007-2013. Den statistik som finns
presenterad i årsrapporten för 2014 är därför enbart för miljöinvesteringar.
Som tidigare år finns en stor skillnad i måluppfyllelse mellan olika miljöinvesteringar.
Om man ser till utnyttjandegraden av budgeten för stöden så är den 100 procent,
detta samtidigt som arealmålen inte är uppfyllda för alla stöd. Detta innebär att
kostnaden per hektar har blivit lite högre än förväntat.
Stängsel mot rovdjur har varit öppen för ansökningar inom landsbygdsprogrammet
2007-2013 även under 2014. Måluppfyllelsen för antal hektar är 229 procent.
Övriga miljöinvesteringar har varit stängda för nyansökningar under 2014.
Måluppfyllelsen för antal hektar våtmarker är 87 procent och för restaurering av
betesmarker och slåtterängar 59 procent. Anslutning i antal företag ligger högre i
båda fall, vilket följer samma mönster som tidigare år. Måluppfyllelsen för antalet
hektar fosfordammar och reglerbar dränering är fortsatt låg, under 20 procent.
Icke-produktiva investeringar i skog (227) består av de två insatserna ”Bevara och
utveckla skogens mångfald” och ”Öka arealen ädellövskog”. Måluppfyllelsen för
dessa är hög.
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Ändringar av de allmänna villkoren

1.1 Förändringar av lagstiftningen
Inga ändringar har skett i EU-lagstiftningen som har koppling till genomförandet
av landsbygdsprogrammet under år 2014.

1.2 Oförutsedd samhällsekonomisk utveckling
Tillväxten i den totala svenska ekonomin blev starkare än vad tidigare prognoser
pekade på. En återhämtning under det sista kvartalet 2014 innebar att BNP ökade
med 2,1 procent jämfört med föregående. Bidragande orsaker till ökad tillväxt var
bland annat att en svagare krona hjälpte till att öka exporten i slutet av 2014 men
framförallt bidrog det låga ränteläget till att investeringsviljan inom industrin ökade.
BNP-tillväxten för 2013 landade på 1,3 procent. Ekonomin i Europa fortsätter att
växa i måttlig takt där BNP-tillväxten i EU ökade preliminärt med 0,4 procent
jämfört med föregående år. Det är framförallt Tyskland som är drivande i området
när det gäller tillväxt i ekonomin och även i Tyskland har en kraftig exportökning
skett under senare delen av 2014, bland annat beroende på svagare euro och lägre
oljepriser i världen. Det tyska överskottet i bytesbalansen är nu rekordstort och till
och med över den gräns (6 procent av BNP) som kommissionen har satt upp för att
förhindara att för stora obalanser uppstår mellan Euroländerna. För stora överskott
kan leda till böter för Tyskland. (SCB-Indikatorer mars 2015).
I Sverige ökade både import och export av jordbruks- och livsmedelsprodukter
värdemässigt sett under 2014 jämfört med föregående år. Exporten ökade med ca 9
procent medan importen ökade med ca 8 procent. Värdemässigt är dock importen
fortfarande betydligt större än exportvärdet, vi importerade jordbruks- och
livsmedelsprodukter för ca 119 miljarder kronor under 2014 medan exportvärdet
uppgick till 69 miljarder kronor. Exportvärdet av fisk, spannmål och diverse
livsmedel var de varor som ökade mest under året medan frukt- och grönsaker,
kaffe och fisk var några av de varor som ökade mest när det gällde importvärdet.
Det svenska handelsunderskottet av jordbruks- och livsmedelsprodukter har ökat
under den senaste tioårsperioden och för 2014 uppgick underskottet till drygt 50
miljarder kronor. Omkring en tredjedel av handelsunderskottet härstammar ifrån
handeln med frukt och grönsaker och ca en femtedel utgörs av handeln med kött.
(SCB-Utrikeshandelsdatabas)
Preliminära uppgifter avseende lönsamhetsutvecklingen för det svenska jordbruket
2014 visar på små förändringar jämfört med föregående år. Nettoresultatet för
svenskt jordbruk (företagsinkomsten, överskott som ska täcka kostnader för
eget arbete och kapital) beräknas öka med ca 1 procent jämfört med 2013. Detta
gäller trots att priserna för vegetabilier har sammantagit sjunkit med ca 7 procent
jämfört med 2013 och att priserna inom animaliesektorn sjönk med ca 3 procent.
Detta har dock vägts upp av framförallt av minskade räntekostnader men även av
ökad produktion för vissa vegetabilier och animaliska produkter, vilket inneburit
att det beräknade värdet på den totala svenska jordbruksproduktionen förändras
förhållandevis lite. (Jordbruksverket - Lönsamhetkalkyl, JO 45 SM 1501).
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1.3 Ändringar som påverkar kopplingen mellan EJFLU
och andra ekonomiska verktyg
Ekonomiska verktyg inom EU som kan ha koppling till Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling (EJFLU) är förutom Europeiska garantifonden för
jordbruket t.ex. Europeiska fiskerifonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden men också InterReg (EU:s territoriella samarbetsprogram),
CIP (EU:s program för konkurrenskraft och innovation), FP7 (EU:s program för
forskning och utveckling) och Life (EU:s program för miljö och klimat).
Ekonomiska verktyg på nationell nivå, som kan ha koppling till EJFLU är t.ex.
kanalisationsstödet, som är ett statligt stöd för anläggande av kanalisation för
bred
bandsfiber och den livsmedelsstrategi som varit aktuell under program
perioden. Även det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige har koppling till
EJFLU och landsbygdsprogrammet genom att det nationella stödet utgör en viktig
förutsättning för att jordbruk ska kunna bedrivas i dessa områden.
Under 2014 har inga ändringar gjorts av ekonomiska verktyg som påverkar
bygdsprogrammet. Tidigare under program
perioden
kopplingen till lands
har nedanstående kopplingar varit aktuella mellan landsbygdsprogrammet och
andra ekonomiska verktyg:

Överföring från garantifonden för jordbruket
Från den europeiska garantifonden för jordbruket har pengar förts över till
landsbygdsprogrammet genom s.k. modulering, med start 2010 och resten av
programperioden. Pengarna har använts till särskilda utmaningar på främst energioch klimatområdet. Under 2014 har inga pengar överförts till landsbygdsprogrammet
2007-2013.
Bredbandssatsningar
Pengar har tillförts landsbygdsprogrammet för bredbandssatsningar dels från
den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen, dels genom ytterligare tillskott
från den svenska statsbudgeten, senast under 2012. Bredbandsprojekt kan
medfinansieras av Post- och telestyrelsen (PTS). PTS erbjuder medfinansiering både
till bredbandssatsningar inom landsbygdsprogrammet och till kanalisationsstödet
och därmed finns en koppling till det nationella kanalisationsstödet, som hanteras
av länsstyrelserna eller i vissa fall regionförbunden.
Satsningar på särskilda visioner
Den tidigare regeringens visioner ”Sverige – det nya matlandet” och ”Skogsriket
- med värden för världen” har påverkat kopplingen mellan landsbygdsprogrammet
och andra ekonomiska verktyg fram till regeringsskiftet 2014. Även den tidigare
regeringens landsbygdsstrategi har haft en påverkan på kopplingen mellan
landsbygdsprogrammet och andra ekonomiska verktyg.
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1.4 Ändringar i landsbygdsprogrammet
Ett förslag till ändring av programmet som lämnades in i oktober 2013 samt
slutligen i januari 2014 godkändes den 3 februari 2014 som programversion 12.
Ändringen innebär inga förändringar i programmets finansiella tabell och är en
ändring i enlighet med art 6.1 c och artikel 9 i förordning (EG) nr 1974/2006.
Ändringen innebär i huvudsak:
• En korrigering av beskrivningen av baslinjen för miljöåtaganden.
• En förlängning av tre miljöåtaganden under 2014.
• En förlängning av statsstödsnotifiering för åtgärd 214 samt top-up notifiering
för våtmarker med speciella värden.
• Mindre redaktionella ändringar.
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Utvecklingen av programmet i
förhållande till uppsatta mål

2.1 Länsstyrelsernas, Skogsstyrelsens och Sametingets
erfarenheter 2014
I arbetet med årsrapporten har berörda stödmyndigheter, dvs. länsstyrelserna,
Sametinget och Skogsstyrelsen, rapporterat om programmets genomförande enligt
riktlinjer från Jordbruksverket. En sammanfattning av rapporteringen återges i den
axelvisa redovisningen av utfallet i detta kapitel samt under vissa avsnitt i kapitel
4 och 5.

2.2 Metodbeskrivning av indikatorer och utfall
I detta avsnitt ges en kvantitativ och i viss mån en kvalitativ bild av uppnådda
framsteg i förhållande till mål som finns fastställda i landsbygdsprogrammet.
Prestationerna mäts med hjälp av indikatorer där det varit möjligt. Indikatorerna
bygger i huvudsak på det system och de riktlinjer som EU-kommissionen fastställt
för uppföljning och utvärdering, Common Monitoring and Evaluation Framework
(CMEF). I flera fall finns även indikatorer som valts på nationell nivå för att bättre
spegla det svenska landsbygdsprogrammets inriktningar och mål.

2.2.1 Förtydligande om hur utfallet redovisas i rapporten
I kapitel 2 redovisas programmets framsteg i förhållande till uppsatta mål såsom
de gäller enligt programversion 12, kommissionens genomförandebeslut C(2013)
5305 av den 9 augusti 2013.
Vid mätningen av omfattningsindikatorerna utgår denna rapports textdel från
beviljade stöd. Det innebär att värdena kan komma att avvika jämfört med de
utbetalningar som sedan sker för genomförda insatser. Eftersom flera av de insatser
som beviljats stöd inte har avslutats, blir mängden ärenden liksom värdet av de
indikatorer som redovisas i rapportens textdel större än det faktiska utfallet för
avslutade insatser som anges i bilaga 1. Det faktiska utfallet som anges i bilaga 1
ger inga betydande utslag förrän långt senare, då det tar en viss tid för insatser att
bli helt färdigställda. Slutsatsen är att dessa olika delar inte är jämförbara.

Omfattningsindikator investeringsvolym
De investeringsvolymer som anges för vissa stöd i kapitel 2 utgår från uppgifter
om insatsernas kostnader i stödansökningarna. Detta är inte alltid de totala
kostnader som stödmottagarna har för sina insatser. Detta gäller särskilt vid
beloppsmässigt stora insatser då ofta ett stödtak uttryckt i visst belopp begränsar de
stödberättigande kostnaderna som registreras i IT-systemet. Investeringsvolymen
blir då underskattad.
Resultatindikatorer generellt
För företagsstöd och projektstöd gäller att framtagandet av siffror till resultat
indikatorerna görs genom insamling av uppgifter från affärs- och projektplaner,
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slutrapporter och annat material som till exempel enkätstudier. Ett ackumulerat
resultat uppskattas utifrån det material som hittills granskats om det anses
tillämpligt.

Resultatindikator åtgärdens bidrag till att förhindra klimatförändringar
I axel 2 finns indikatorer för att klimatförändring förhindras för följande
åtgärder: kompensationsbidraget, miljövänligt jordbruk, utvald miljö, minskade
växtnäringsförluster från jordbruksmark samt extensiv vallodling. Här finns varken
uppsatta mål eller utfall redovisade. Anledningen är helt enkelt att det inte är möjligt
att på ett tillförlitligt sätt beräkna klimatförändringar för dessa åtgärder. Även i
axel 1 finns indikatorn att förhindra klimatförändringar. Det gäller delåtgärden
etablering av fleråriga energigrödor under moderniseringsstödet. För delåtgärden
finns ett hektarmål över programperioden som visar på ett mycket lågt utfall.
Resultatindikator antal deltagare som framgångsrikt fullföljt en utbildnings
aktivitet
När det gäller kompetensutvecklingsåtgärderna så har resultaten uppskattats utifrån
schablonsiffror som tagits fram med hjälp av en enkät som genomfördes 2010.
Resultatindikator bruttoförädlingsvärde - företagsstöd
För att kunna redovisa det verkliga utfallet för förändringen av bruttoförädlingsvärdet
i företagen har Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Jordbruksverket
tagit fram ett underlag som redovisas i denna årsrapport. Ett försök att ta in
ekonomiska uppgifter från den sökande har även gjorts i en enkätundersökning
som genomfördes under år 2013. Utfallet blev inte av den kvaliteten att den går att
använda för att räkna fram förändringen av bruttoförädlingsvärdet.
SCB har beräknat förändringen av bruttoförädlingsvärdet med hjälp av uppgifter
från undersökningen Företagens ekonomi som baseras på uppgifter som företagen
lämnar till Skatteverket. För mer information om undersökningen, se: http\\www.
scb.se/se_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Naringsverksamhet/Naringslivetsstruktur/Foretagens-ekonomi/
Den använda metoden för att mäta bruttoförädlingsvärdet utgår från Kommissionens
Working Paper on The CMEF Gross Value Added Indicators, March 2010.
Bruttoförädlingsvärdet har beräknats för varje företag som mottagit slututbetalning
av stöd under ett år. Den anvisade metoden medför att företag som mottagit mer
än ett stöd, räknas flera gånger. Skillnad mellan totalt antal företag och summan av
företag i ingående kategorier eller år beror på att företag kan få flera stöd under ett
år eller samma stöd under flera år.
Förändringen av bruttoförädlingsvärdet baseras på två mätpunkter: året före
stödet mottogs samt två år efter att stödet mottagits. Det innebär till exempel att
förändringen av bruttoförädlingsvärdet i företag som fått stöd slututbetalt under
2009, beräknas som skillnaden mellan bruttoförädlingsvärdet år 2008 och 2011.
Bruttoförädlingsvärde har beräknats som skillnaden mellan total produktion och total
insatsförbrukning. Total produktion definieras som omsättning + lagerförändring
+ egna uttag/aktiverat arbete för egen räkning. Total insatsförbrukning definieras
som råvaror och förnödenheter (inklusive handelsvaror) + övriga externa kostnader.
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I beräkningen ingår inte variablerna övriga rörelseintäkter respektive övriga
rörelsekostnader.
Redovisat värde baseras på den genomsnittliga förändringen i de företag där
uppgifter finns tillgängliga. Detta genomsnitt har sedan multiplicerats med antalet
slututbetalda stöd under programperioden.
För att kunna beräkna förändringen av bruttoförädlingsvärdet krävs uppgifter från
två år. Företag där uppgifter för ett år eller två år saknas i registret har därför
inte kunnat inkluderas. Den anvisade metoden innebär också viss eftersläpning.
Beräkning av bruttoförädlingsvärdet för stöd som slututbetalts under år 2013
kräver till exempel uppgifter från bokslutet år 2015, vilket inte finns tillgängliga
i registret förrän i början av år 2017. SCB har haft möjlighet att leverera underlag
för åren 2007-2011 och under denna period har 7 493 ärenden slututbetalats som
gäller investeringsstöd för åtgärder inom axel 1 och 3. Av dessa har förändringen
av bruttoförädlingsvärdet kunnat beräknas för 5 143 företag (69 procent). Totalt
för hela programperioden har 12 522 företag fått sitt investeringsstöd slututbetalt.
Anledningen till att data saknas kan vara att företaget inte fanns året innan stödet
slututbetalades vilket är fallet för flera företag som fått startstöd. En annan orsak
kan vara att företaget gått i konkurs. Det hade varit önskvärt att kunna göra en
bortfallsanalys för att undersöka i vilken utstäckning genomsnittet är representativt
för de företag som mottagit stöd. Jordbruksverket har dock inte tillgång till
mikrodata, vilket försvårar en sådan analys. Jordbruksverket har ansvar för att
rapportera uppgifterna, men har inte behörighet att ta del av befintlig mikrodata för
att göra nödvändiga beräkningar.
Sammanfattningsvis ska de redovisade värdena tolkas med stor försiktighet, av
flera anledningar:
• Värdena avser bruttoförädlingsvärde. Andra händelser än stödet påverkar
värdet, både positivt och negativt. I många fall kan förändringarna endast
förväntas ha en begränsad koppling till stöden.
• Eftersom värdena avser ackumulerade belopp, kan exceptionella händelser i
något enskilt stort företag ha stor betydelse för det redovisade resultatet.
• Värdena avser ett genomsnitt på ett begränsat antal stödmottagande företag
som är uppräknat för alla företag. Urvalet har skett utifrån vilka företag det
finns uppgifter för, vilket riskerar att snedvrida resultaten.

Resultatindikatorer arbetstillfällen, antal turister, arbetsmiljö – företagsstöd
Flera av indikatorerna (däribland arbetstillfällen, arbetsmiljö, gästnätter och
gästdagar) som används i årsrapporten baseras på företagsstödsenkäten från våren
2013. Läs mer om enkäten i Årsrapport 2013 (avsnitt 4.3.1). Det huvudsakliga
syftet med enkätundersökningen var att mäta verkligt resultat. Tidigare år har
redovisningen i årsrapporterna baserats på prognostiserade värden, vilka antas vara
mindre representativa än enkäten.
Enkätstudien omfattade investeringsstöd som slututbetalts under åren
2007-2011. Resultatindikatorerna ska redovisas för alla slututbetalda stöd under
åren 2007-2013. Därför testades representativiteten i enkätens urval genom
bortfallsanalys. Då slutsatsen blev att urvalet var representativt för populationen,
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åtminstone gällande stödbeloppen, bedöms enkätdatat som tillförlitligt. Grunden
för uppräkning av enkätresultatet baseras på enkäturvalets proportion till den
samlade ärendepopulationen. Proportionen har därefter använts med medelvärden
från enkäturvalet för att räkna fram extrapolerade summor för hela populationen.
Många av insatserna som gäller företagsstöd visar på ökad arbetstid i företagen,
men ökningen påverkar bara redan verksamma personer i företagen och ger
därför inga nya arbetstillfällen. Detta innebär att utökning inte ingår i statistiken
om arbetstillfällen. När det gäller förändring av arbetstid för redan verksamma
personer i företagen så är det med nuvarande data inte möjligt att kvantifiera detta.
Enligt CMEF definieras nya arbetstillfällen enligt följande: ”Tillskapade/nya
arbetstillfällen är sådana som inte funnits tidigare och vilka kan bedömas komma att
existera under överskådlig framtid och för vilka lön/ersättning utgår eller är arbete
som företagare gör i eget företag. Ett varaktigt nytt arbetstillfälle kan sträcka sig
från 1 arbetstimma som görs en gång per år i t.ex. säsongsmässigt återkommande
arbete till att handla om nytt heltidsarbete hela året.” I redovisningen av nya
arbetstillfällen förutsätts det att de som svarat på enkäterna tolkat texten på ett
korrekt sätt.

Förutsättningsskapande projekt
För förutsättningsskapande projekt, det vill säga projekt där syftet är att stimulera
till efterföljande verksamheter eller investeringar, redovisas sällan resultat.
Ett förutsättningsskapande projekt kan vara en förstudie där man kartlägger
förutsättningarna för en viss verksamhet. Det kan också handla om att skapa
förutsättningar för en verksamhet genom kompetensutveckling, samverkan och
nätverksbyggande. Enligt CMEF ska endast resultat som skapas som en direkt följd
av ett projekt räknas. Indirekta resultat som uppstår i efterföljande projekt eller
genom företagsinvesteringar ska inte tas med.
De projekt som inte är förutsättningsskapande är av mer konkret karaktär till
exempel marknadsföring eller utveckling av verksamheter. I projekten deltar ofta
många företag och organisationer, vilket gör det svårt att mäta resultaten. Resultaten
uppstår också ofta en tid efter det att projekten avslutats. En hel del av projekten ger
resultat endast under ett eller två år, till exempel när det handlar om att genomföra
ett visst evenemang eller att göra en marknadsföringsinsats.

Resultatindikatorerna bruttoförädlingsvärde och arbetstillfällen - projektstöd
För att mäta bruttoförädlingsvärde på ett optimalt sätt krävs tillgång till deltagande
företags bokföring, vilket inte är möjligt när det gäller projekten. Andra metoder
för att uppskatta bruttoförädlingsvärde utifrån nyckeltal måste därför användas.
Det innebär att uppgifter i projektansökningar och slutrapporter måste kompletteras
med mer information. I den mån sådana uppföljningar och beräkningar lett till
att uppskattning av bruttoförädlingsvärde har kunnat göras så har de redovisats.
För flertalet av projekten saknas uppgifter eller metod för uppskattning av
bruttoförädlingsvärde. En del av dessa kan dessutom ha resultat som inte är
bestående. Internationella Handelshögskolan i Jönköping har på uppdrag av
Jordbruksverket genomfört dels en registerstudie, och dels en enkätstudie med
syfte att försöka mäta projektens resultat. Ingen av dessa har lyckats, framförallt
beroende på bristande data. Rapporten om dessa studier finns i Jordbruksverkets
rapportserie (RA 13:36).
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Resultatindikatorn åtgärdernas bidrag till att öka produktionen av förnybar
energi mätt i TWh - företagsstöd
Underlaget till beräkningarna av biogasanläggningar finns i uppdraget
”Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023
(Gödselgasstöd) som Jordbruksverket genomförde under 2013. Vi räknade på tio
faktiska biogasanläggningar som i snitt kostnadsmässigt motsvarade ganska bra
snittet på de biogasanläggningar som sökt investeringsstödet 2007-2012. Utifrån
denna information räknade vi fram en genomsnittlig siffra för produktion av el,
som blev 629 600 kWh/år per anläggning. När det gäller övriga insatser har vi
använt uppgifter från företagstödsenkäten som genomfördes 2013 till alla som fått
sitt investeringsstöd slututbetalt under perioden 2007-2011. Cirka 700 företag som
gjort en investering inom förnybar energi och klimat fick även kompletterande
frågor rörande till exempel hur många kWh värme per år som företaget producerar
och hur deras användning av fossila bränslen förändrats i och med investeringen.
Vi valde sedan ut de frågor som gav svar på minskade utsläpp av fossila bränslen,
omställning från fossila till förnybara energikällor och energieffektivisering. En
genomsnittlig förändring för exempelvis en biopanna hamnar enligt vår enkät på
755 319 kWh.
2.2.2 Bedömningar med utgångspunkt från indikatorutfall
Bedömningar och analyser baserade på omfattningsindikatorer och i vissa fall även
resultatindikatorer ska göras med stor försiktighet. Dessa indikatorer kan antyda att
verksamheten går i en viss riktning, men utgör i själva verket endast mätpunkter för
vissa förhållanden. Indikatorerna är inte ett mått på programmets effekt och de kan
inte ersätta andra signaler som kommer fram om hur framgångsrikt programmet
är. Oavsett om insatserna är större eller mindre i antal eller omfattning än vad
indikatorernas målvärden anger, är detta av mindre betydelse i förhållande till de
effektmål som finns fastställda för programmet.

2.3 Budgetändringar under 2014
Under 2014 har Jordbruksverket fortlöpande vidtagit insatser för att säkra ett
högt utnyttjande av pengarna i landsbygdsprogrammet 2007-2013, enligt den
handlingsplan som har tagits fram. Beräkningar av återflödet har gjorts regelbundet
och eftersom fler och fler projekt och investeringar avslutas blir underlaget för att
beräkna återflödet allt bättre.
Jordbruksverket har under året fattat beslut om att överteckna landsbygdsprogrammet
ytterligare för att undvika att det vid programslutet återförs pengar som det är
försent att besluta om. Överteckning av budget behövs alltså för att kunna utnyttja
det återflöde som beräknas komma in under 2014-2015. Av erfarenhet vet vi att
insatser ofta blir billigare än vad stödmottagare fått beviljat i beslut, eller att
insatserna som beviljats stöd helt enkelt inte blir av.
Överteckningsbeloppen har använts till att finansiera prioriterade verksamheter till
dess att landsbygdsprogrammet 2014-2020 kan öppnas upp. Det finns ett tydligt
behov av att finansiera verksamheter inom ett antal åtgärder under 2014, som blir
något av ett mellanår då nästa landsbygdsprogram i stora delar kommer igång
först under 2015. Bland annat är det viktigt att säkra kompetens och kontinuitet i
verksamheter samt undvika kapitalförstöring. De regelverk som styr övergången
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till en ny programperiod sätter upp vissa begränsningar för vilka åtgärder som
kan finansieras. Ett annan praktisk begränsning är att ärenden som sedan beviljas
stöd måste hinna genomföras och avslutas samtidigt som den stödsökande måste
hinna ansöka om och få utbetalt stöd i god tid innan 2015 års slut. De åtgärder som
Jordbruksverket har beslutat ska vara öppna för ansökningar under 2014 och som
har finansierats av de outnyttjade pengarna är därför stöd till kompetensutveckling
(bland annat inom Greppa Näringen och Växtskyddscentraler), startstöd, stöd till
stängsel mot rovdjur och projektstöd till lantrasföreningar.
De outnyttjade pengarna som har identifierat fanns främst inom axel 3, men
Jordbruksverket har mandat att omfördela dessa pengar till de axlar där behovet
fanns, nämligen axel 1 och 2. Detta mandat grundar sig på att Jordbruksverket fick
klartecken från Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet i november
2013 att justera budgetbeloppen som ligger till grund för omfördelningar mellan
axlar i efterhand, för att på så sätt få ett bra budgetutnyttjande. Därutöver är det just
inom axel 1 och axel 2 där det finns utrymme kvar enligt den budget i euro per axel
som ligger till grund för programmet.
De insatser – överteckning och omfördelning inom och mellan axlar – som har
genomförts under 2014, och även under 2013, kan innebära att en programändring
behöver göras. Den kommer i så fall att göras senare. Avstämningar om detta har
som sagt var redan gjorts med övervakningskommittén. Det kan vara bra att ha med
sig denna information när man läser tabellerna och texterna i avsnitt 2.7–2.10 om de
olika åtgärdernas budgetutnyttjande och måluppfyllelse. Detta är förklaringen till
att budgetutnyttjandet totalt sett och för vissa åtgärder/grupper av åtgärder ligger
på över 100 procent. Slutligen bör påpekas att de ovan angivna insatserna oftast inte
påverkar åtgärdens totala budget nämnvärt, men i de fall en större påverkan finns
beskrivs det i under respektive åtgärd i avsnitt 2.7–2.10.

2.4 Programmets omräkningskurs i denna rapport
Stöd och ersättningar är uttryckta i svenska kronor i de svenska förordningar och
föreskrifter som reglerar programmet. Det är ett önskemål från EU-kommissionen
att siffervärden i rapporten även bör anges i euro. Programmets omräkningskurs
från svenska kronor till euro är 9,00. Den genomsnittliga kursen för år 2014
vid rekvisitioner har varit 9,08 kr/euro (vägd kurs). Rekvisitionerna för
medfinansiering från EU görs alltid i euro och kursen bestäms en gång per månad.
I bilaga 1 (indikatortabell för övervakning och utvärdering enligt mall från
EU-kommissionen) används för redovisning av utbetalningar den verkliga kursen
enligt rekvisitionerna. Detsamma gäller för bilaga 3 Redovisning av utbetalningar. I
bilaga 2 Redovisning av beslut används programmets kurs 9,00. För övriga värdena
i denna rapport används också 9,00 om inget annat anges.

2.5 Utmaningarna inom hälsokontrollen
2008 genomfördes en översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken, den
s.k. hälsokontrollen. Översynen resulterade bl.a. i att medlemsstaterna kunde
föra över pengar från gårdsstödet till landsbygdsprogrammet, s.k. modulering.
Överförda pengar finansieras till 75 procent av EU. Dessa pengar är avsedda att
möta de särskilda utmaningar man identifierade i översynen; förnybar energi,
klimatförändringar, vattenkvalitet, biologisk mångfald och omstrukturering av
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mjölksektorn. Landsbygdsprogrammet utökades 2010 med 1 183,2 miljoner kronor
för dessa ändamål. Därtill kommer satsningen på bredbandsinvesteringar om 253
miljoner kronor från Europeiska ekonomiska återhämtningsplanen (EEÅP). Även
dessa medel finansieras till 75 procent av EU.
Beviljat belopp fram till december 2014 är 1 460 miljoner kronor. På totalnivån är
utnyttjandegraden 102 procent. Lägst utnyttjandegrad är inom området förnybar
energi men under senaste året har vi sett en ökning från 236 miljoner kronor år
2012 till 338 miljoner kronor vid utgången av 2013. Den relativt kraftiga ökningen
beror sannolikt på att stödbeloppen till enskilda projekt har kunnat höjas genom att
biogasstödet har statsstödsnotifierats.
Tabell 1. Budget och beviljat stöd för utmaningarna, modulering och bredband inom EEÅP,
2010-2014, fördelat per stödåtgärd, tkr
Utmaning
Åtgärd

Klimatför
ändringar

Förnybar
energi

111

180 933

68 403

121

72 839

121 568

214

-

-

Vattenkvalitet

Omstrukt
mjölk

93 363

25 902

-

-

-

-

Biologisk
mångfald

Bredband
(EEÅP)

-

-

-

-

194 407

-

323 463

323 463

Summa,
tkr
368 601

-

-

-

153 172

22 004

135 345

-

-

-

-

157 349

312

4 763

13 258

-

-

-

321

-

-

-

-

216

-

311

-

-

153 172

18 021

244 931

244 931

SUMMA, tkr

280 539

338 574

246 535

25 902

323 463

244 931

1 459 944

Budget

183 650

408 250

247 450

19 850

324 000

253 368

1 436 568

Andel
beviljat

153 %

83 %

100 %

130 %

100 %

97 %

102 %

Tabell 2. Utbetalt belopp per utmaning, 2014-12-31, tkr
Utmaning
Klimatförändringar

EJFLU

Sverige

Total offentlig

49 744

16 589

66 333

Förnybar energi

206 647

68 876

275 523

Vattenkvalitet

216 550

72 182

288 732

13 444

4 482

17 926

Biologisk mångfald

242 597

80 866

323 463

Bredband (EEÅP)

145 354

48 451

193 805

Summa, tkr

874 336

291 446

1 165 782

Omstrukturering mjölksektorn

2.6 Biogas
Satsningar på biogasanläggningar har kunnat genomföras i tre åtgärder,
Modernisering (121), Diversifiering (311) samt Mikroföretag (312). Vilken
av åtgärderna som har tillämpats beror på om biogasen används i huvudsak
för eget bruk, (åtgärd 121), eller om energin säljs (åtgärd 311 eller 312). Om
anläggningen tillkommit i syfte att diversifiera jordbruksföretagets produktion är
det diversifieringsåtgärden (311), om det är andra företag än jordbruksföretag som
gör investeringarna används mikroföretagsstödet (312). Utfallet redovisas under
respektive åtgärd nedan.
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Kartan visar beviljade investeringar
i nya biogas-anläggningar under
perioden 2009–2014 samt projektstöd
till förstudier kopplade till biogas
som slututbetalts under perioden
2007–2014. Det har beviljats stöd till
48 anläggningar. Det är en minskning
jämfört med föregående år eftersom
två anläggningar som beviljats stöd
inte blir genomförda. Utöver dessa
har det gjorts andra investeringar
kopplat till biogas, t.ex. uppgradering
av anläggningar, biogaspannor,
värme
växlare samt investeringar i
rötrest- eller gödselbrunnar kopplade
till andra större biogasanläggningar.
Tydliga
kluster
för
biogasanläggningar kan urskiljas runt
Storsjön i Jämtland, i Västra
Götaland, Halland samt i Skåne.

Figur 1. Beviljade investeringar i nya biogasanläggningar 2009–2014

2.7 Axel 1
Inledningsvis redovisas berörda myndigheters genomförande av åtgärderna
därefter redovisas utfallet för respektive åtgärd.

Sammanfattning av länsstyrelsernas rapportering avseende axel 1
Under andra halvan av året öppnades möjligheten upp att återigen bevilja startstöd.
Det var ett välkommet beslut i många delar av landet och många ansökningar har
kommit in och beslutats. Även kompetensutveckling, som också är en åtgärd
med stor efterfrågan, har tilldelats ytterligare pengar under året. Eftersom övriga
åtgärder varit stängda för nya ansökningar har fokus istället legat på hantering av
utbetalningar.
Flera kompetensutvecklingsåtgärder har kunnat vara igång under året. Intresset
för att delta i exempelvis Greppa Näringen är fortsatt stort. Insatser kopplade
till vatten och klimat, upphandling av informations- och kunskapsflöden inom
förnybar energi, ökade kunskaps-, informations- och rådgivningsinsatser för
hållbar användning av växtskyddsmedel är exempel på olika aktiviteter som pågått
under året. Även kompetensutvecklingsinsatser inom området mat har genomförts
och varit efterfrågade.
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Länsstyrelserna menar att moderniseringsstödet överlag varit mycket efterfrågat
och att investeringsviljan i stort sett varit god under hela programperioden. Många
länsstyrelser har arbetat för att stärka mjölksektorn, då näringen varit hårt utsatt
under senare år. Konsekvenser av försämringen med nedläggningar som följd, är
att betesmarker växer igen och företagandet på landsbygden minskar. För många
länsstyrelser har det dock varit svårt att tillgodose detta behov, då pengarna för
åtgärden har varit slut sedan en tid.
I framför allt södra delen av landet har förädlingsstödet varit efterfrågat och högt
utnyttjat under programperioden. Det har funnits ett stort intresse för att utveckla
olika typer av livsmedelsförädling. Under året har dock inga nya ärenden kunnat
beviljas.

Sametingets rapportering avseende axel 1
Under året har Sametinget nästan uteslutande arbetat med ansökningar om
utbetalningar av ärenden. Sametinget rapporterar också att företagsstöden i stort
har fallit väl ut, men att målen med moderniseringsåtgärden inte har uppnåtts.
Under hösten har ytterligare startstöd beviljats. Efterfrågan på stödet har varit stor
bland unga renskötare i etableringsfasen.

Skogsstyrelsens rapportering avseende axel 1
För kompetensutvecklingsinsatserna för ett hållbart skogsbruk har Skogsstyrelsen
en måluppfyllelse som går långt utöver målen för antal deltagare och antal
deltagardagar.
2014 har fokus helt varit på att hantera ansökan om utbetalning från sökande.
Budgeten stängdes 31 december 2013. Den övertecknades med drygt 4 % efter
godkännande från Jordbruksverket. Återflödet från de projekt som avslutats
indikerar att de totala utbetalningarna för hela perioden inom axel 1 bör landa på,
eller i nära anslutning till, ursprunglig budget. Detta innebär att den överteckning
av budget som godkändes för axel 1 av Jordbruksverket hösten 2013 kommer
tillbaka som återflöde under 2014 och 2015.

2.7.1 Kompetensutveckling, information och kunskapsspridning
(111 och 1141)
Åtgärdens syfte och innehåll
Insatser inom kompetensutvecklingsåtgärden ska underlätta företagens och den
enskildes anpassning till nya förutsättningar för en ökad kvalitet och miljöhänsyn
i produktionen av varor och tjänster. Den ska dessutom stärka företagens
utvecklingsförmåga och konkurrenskraft. Kompetensutveckling av företagarna
och kunskapsuppbyggnad hos företagen är viktig för att uppnå målen för axel 1 och
2. Stöd för aktiviteter av nationellt intresse söks centralt hos Jordbruksverket eller
Sametinget, medan verksamheter med regionalt intresse söks hos länsstyrelserna.
Myndigheterna genomför verksamhet i egen regi och genom upphandling av
utbildning från kunskapsföretag. Kunskapsföretag kan också själva ansöka om
projektmedel för att de ska kunna ta fram och erbjuda olika kurser och utbildningar.
1

Åtgärd 114 avser jordbruksrådgivning om tvärvillkor.
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Skogsstyrelsen bedriver framför allt aktiviteter av nationellt intresse men med
möjlighet till regionala anpassningar. Kunskapsföretag kan söka projekt hos
Skogsstyrelsen för både regionala och nationella utbildningssatsningar.
Aktiviteterna kan dels avse företagsstöd, dels projektstöd. Företagsstöd ges till
personer verksamma inom jordbruk, trädgård, renskötsel, livsmedelsförädling
och skogsbruk som önskar genomgå specialutbildningar och därigenom stärka
företaget. Projektstöd för kompetensutveckling ges till kunskapsföretag och
organisationer – inklusive Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Sametinget samt
länsstyrelser – som anordnar kompetensutveckling som kommer flera till del och
tar fram utbildningsprogram med kursmaterial.
Verksamheten täcker fyra huvudinriktningar:
• Företagsutveckling: Verksamheten ska stimulera till att utveckla befintliga och
nya produkter och verksamheter inom lantbruket.
• Förbättring av miljön och landskapet: Verksamheten ska vara en del i arbetet med
att nå miljömålen, öka djurvälfärden och förbättra andra produktionskvaliteter.
• Jordbruksrådgivning: Verksamheten ska göra jordbrukare mer medvetna om
regler för miljö, livsmedelssäkerhet, arbetsmiljö samt djurhälsa och djurskydd.
• Kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk
Aktiviteterna utförs med utgångspunkt i nationella och regionala strategier för
landsbygdsutveckling.
Målgrupp för kompetensutvecklingsåtgärden inom axel 1 är personer som är
verksamma inom jordbrukssektorn inklusive trädgård och renskötsel samt
livsmedels- eller skogsbruks-sektorerna, eller i produktutveckling för dessa
sektorer.

Budget och beviljat stöd
Budget och beviljat stöd redovisas i följande tabell.
Tabell 3. Budget och beviljat stöd, åtgärd 111 och 114 23
Budgettyp

Budget, mnkr

Beviljat stöd 2014,
mnkr

Beviljat stöd
ackumulerat
2007–2014, mnkr

Beviljat av
budget, %

1 557,8 2

26,4

1 921,6

123 %

149,6 3

0

180,9

121 %

Utmaning, förnybar energi

60,3

0

68,4

113 %

Utmaning, vattenkvalitet

96,3

0

93,4

97 %

Grundbudget
Utmaning, klimat

Utmaning, mjölk

19,8

0

25,9

131 %

Sverige – det nya matlandet

80,0

0

78,8

99 %

1 962,9

26,4

SUMMA
SUMMA med avdrag för
återflöden

2 369,0

121 %

2 108,4

107 %

2 Att det har varit möjligt att bevilja mer än budget kan förklaras av överteckning.
3 Under den senare delen av programperioden har det varit tillåtet för stödmyndigheterna att omfördela
pengar fritt mellan de fyra utmaningsbudgetarna. Den totala budgeten för utmaningar är därför 326
miljoner kronor. Totalt beviljat stöd för utmaningarna är 368,6 miljoner kronor som motsvarar 113
procent av budgeten. Att det har varit möjligt att bevilja mer än budget kan förklaras av överteckning.
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Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 4.	  Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 111 och 114 inkl. utmaningarna klimat,
energi, vattenkvalitet och mjölk
Typ av indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat stöd)

Antal deltagare i olika
aktiviteter

Mål
2007–2013

Utfall
2014

Utfalll
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

Åtgärd 111
(jordbruksföretag och
livsmedelsföretag)

471 000

45 643

707 035

Åtgärd 111 (skogsföretag)

105 000

52 291

294 308

280 %

900

872

4 005

445 %

0

0

0

0%

Åtgärd 111
(jordbruksföretag och
livsmedelsföretag)

531 000

8 255

338 879

64 %

Åtgärd 111 (skogsföretag)

126 000

40 627

241 140

191 %

1 350

54

2 150

159 %

0

0

0

0%

Åtgärd 111
(jordbruksföretag och
livsmedelsföretag)

471 000

19 330

298 428

63 %

Åtgärd 111 (skogsföretag)

105 000

30 898

132 548

126 %

900

540

2 480

275 %

0

0

0

0%

Åtgärd 114
(jordbruksföretag)
Åtgärd 114 (skogsföretag)

150 %

Antal utbildningsdagar

Åtgärd 114
(jordbruksföretag)
Åtgärd 114 (skogsföretag)
Resultat
(avslutade
insatser)

Antal deltagare som
framgångsrikt har fullföljt
en utbildningsaktivitet

Åtgärd 114
(jordbruksföretag)
Åtgärd 114 (skogsföretag)

Tabell 5. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 111 och 114, insatser inom utmaningarna
klimat, energi, vattenkvalitet och mjölk
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat
stöd)

Antal deltagare i olika
aktiviteter

Mål
2010–2013

Utfall
2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

Åtgärd 111 (jordbruksföretag
och livsmedelsföretag)

51 000

3 271

94 945

186 %

Åtgärd 111 (skogsföretag)

23 000

7 671

78 946

343 %

Åtgärd 111 (jordbruksföretag
och livsmedelsföretag)

58 000

2 610

40 535

70 %

Åtgärd 111 (skogsföretag)

27 000

2 519

46 659

138 %

Åtgärd 111
(jordbruksföretag)

51 000

1 377

39 877

78 %

Åtgärd 111 (skogsföretag)

23 000

3 222

33 157

144 %

Antal utbildningsdagar

Resultat
(avslutade
insatser)

Antal deltagare som
framgångsrikt har fullföljt en
utbildningsaktivitet
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Under 2014 har komptensutvecklingsinsatser beslutats för 26,4 miljoner kronor.
Totalt har beslutats om utbildningsaktiviteter för 2 369 miljoner kronor, men
eftersom pengar återförs till budgeten om slutredovisade insatser blir billigare än
beslutat uppgår kostnaden för slutredovisade och ännu på pågående projekt till
2 108,4 miljoner kronor. Det utgör 107 procent av budgeten, vilket varit möjligt
genom att ytterligare pengar tillförts åtgärden.
Antalet deltagare i kompetensutvecklingsinsatser för jordbruks- och livsmedels
företag uppgår för perioden 2007–2014 till 707 035, vilket motsvarar 150 procent
av målvärdet. Däremot uppgår antalet utbildningsdagar endast till 64 procent av
målvärdet. Det innebär att ett stort antal deltagare har haft utbildning på kortare tid
än vad som förväntades när målet sattes.

Figur 2. Antal utbildningsdagar per aktivitetstyp, åtgärd 111

Figuren visar hur antalet utbildningsdagar fördelar sig på olika aktivitetstyper. Det
framgår att rådgivning och kurs uppgår till 60 procent av dagarna medan övriga
insatser som informationsmöten, mässor och gårdsvandringar, som ofta har ett
stort antal deltagare men som pågår under kortare tid, svarar för 40 procent. Denna
fördelning förklarar det stora antalet deltagare i förhållande till målvärdet samtidigt
som målet för antalet utbildningsdagar ändå inte är uppfyllt.
Jordbruksverket har analyserat deltagarna utifrån ålder och kön. Av deltagarna var
25 procent under 40 år. Det framkommer att 25 procent av deltagarna varit kvinnor.
Det går även att utläsa antal deltagare från insatser inom de särskilda utmaningarna.
Målet för antal deltagare är uppfyllt men resultatet följer samma tendens som för
övrig kompetensutveckling, det vill säga att antalet utbildningsdagar är svårare att
uppfylla.
För utmaningen mjölk har mjölkbranschen i Sverige gemensamt organiserat en
samordning av sju projekt som tillsammans utgör programmet Mjölkföretagets
Konkurrenskraft. Projekten har handlat om att utveckla redskap för att bedriva
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kompetensutveckling av mjölkföretagare och djurskötare inom bland annat
ledarskap och organisation, ekonomistyrning, foder- och utfodringsplanering samt
djurens hälsa och välfärd. Projekten har avslutats under 2014. På motsvarande
sätt har de övriga utmaningarna innehållit förutsättningsskapande insatser som
metoder för sparsam körning, energieffektivisering, vatteninsatser inom Greppa
Näringen och småskalig livsmedelsförädling.
Kompetensutvecklingsprojektet Greppa Näringen hade under året en omfattande
aktivitet med 3 827 rådgivningsbesök till 2 761 lantbrukare i 20 län, vilket var
något lägre än motsvarande siffror för föregående år. Dessutom gjordes 321
startbesök och 308 uppföljningsbesök. Inom området klimat fick 304 lantbrukare
en genomgång av gårdens klimatpåverkan och 225 lantbrukare fick rådgivning om
energieffektivisering.
Beträffande vatten och vattnets kvalitet utfördes rådgivning om våtmarker på
204 gårdar och om växtskydd på 245 gårdar. Den nya rådgivningen om integrerat
växtskydd kom igång bra, fram för allt i Skåne och Västra Götaland som
tillsammans stod för cirka 85 procent av de 96 rådgivningar som genomfördes.
Rådgivningsbesök med översyn av gårdens täckdikning utfördes på 123 gårdar.
Under året har grupper bildats under ledning av en rådgivare runt vattenförekomster
som är särskilt prioriterade ur övergödningssynpunkt, för att uppfylla åtaganden
enligt EU:s vattendirektiv. Vissa län såsom Skåne, Kalmar, Östergötland och
Södermanland har varit särskilt aktiva i detta. Totalt deltog 522 personer i en eller
flera gruppträffar som förutom vattendragsgrupper även anordnades inom områdena
energieffektivisering och prognosmodeller för bekämpning av potatisbladmögel.
För kompetensutveckling till verksamma inom skogsbruket har 413 mkr (87
procent) inklusive Skogsstyrelsens medfinansiering betalats ut t.o.m. 2014. Inom
området hållbart skogsbruk har målen för antal deltagare och deltagardagar för hela
programperioden nåtts med stor marginal. Totalt har åtgärden nått 280 procent av
målet på 105 000 deltagare och 191 procent av målet på 126 000 utbildningsdagar.

2.7.2 Startstöd för unga jordbrukare (112)
Åtgärdens syfte och innehåll
Startstödet ska bidra till att främja en långsiktigt lönsam och konkurrenskraftig
jordbruksnäring genom att stödja unga personer som för första gången vill etablera
sig som ägare till ett jordbruksföretag inklusive trädgårds- och rennäringsföretag.
Stödet kan också underlätta och påskynda generationsväxlingar i jordbruksföretagen
och därmed leda till en föryngring av jordbrukarkåren. Genom ett bidrag av likvida
medel, som kompensation för utebliven lön i uppstartsskedet, underlättar stödet
ett övertagande eller en nyetablering. Ett beviljat startstöd gör det sannolikt även
lättare för den unga brukaren att beviljas banklån.
Startstöd lämnas med högst 250 000 kronor i form av en startpremie till företagare
under 40 år som för första gången etablerar sig som företagare i ett jordbruks-,
trädgårds- eller rennäringsföretag. Stödet är inte kopplat till en viss investering
utan ges i form av en startpremie som ersättning för utebliven lön i uppstartsskedet.
Premien kan även användas för betalning av kostnader förknippade med
igångsättningen. Stödet betalas ut till personen och inte till företaget.
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Budget och beviljat stöd
Tabell 6. Budget och beviljat stöd, åtgärd 112
Budgettyp

Budget, mnkr

Grundbudget

Beviljat stöd 2014,
mnkr

345,9

Beviljat stöd
ackumulerat
2007–2014, mnkr

11,0

SUMMA med avdrag
för återflöden

Beviljat av budget,
%

327,0

95 %

314,6

91 %

Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 7. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 112
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat stöd)

Antal personer som har
beviljats stöd

1 400

50

1 548

111 %

Total investeringsvolym,
mnkr (mneuro)

2 760
(306,7)

135,0
(15,0)

3 811,6
(423,5)

138 %

Antal avslutade insatser

1 400

63

1 473

105 %

Ökning av bruttoförädlingsvärdet hos
stödmottagare, mnkr
(mneuro)

345
(38,3)

0
(0,0)

452,6
(50,3)

131 %

Resultat
(avslutade
insatser)

Mål
2007–2013

Utfall
2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat %

Investeringsvolymen beräknas här som det genomsnittliga värdet på sålda lantbruk multiplicerat med
antalet personer som har fått startstöd.

Omfattning
Under 2014 har 50 personer beviljats startstöd till ett belopp om 11 miljoner kronor.
Under perioden 2007–2014 har 1 518 personer beviljats startstöd, vilket är 111
procent av målet. Totalt har stöd beviljats för 359,6 miljoner kronor, vilket är 104
procent av budgeten med hänsyn taget till visst återflöde från beslutade stöd.
Stödet har prioriterats eftersom generationsskiften ofta dröjer alltför länge. Vidare
är det viktigt att få in unga företagare i jordbrukarkåren eftersom dessa i större
utsträckning tar till sig nya metoder och utvecklar företaget, vilket i sin tur bidrar
till en ökad konkurrenskraft.

Resultat
Under år 2014 har 63 insatser avslutats och under perioden 2007–2014 har totalt
1 473 insatser avslutats, vilket ger en måluppfyllelse på drygt 100 procent.
Siffrorna i tabell 7 visar på ett ökat bruttoförädlingsvärde med 452,6 miljoner kronor
för hela perioden 2007–2014. Den genomsnittliga ökningen av bruttoförädlingsvärdet
uppgår därmed till cirka 307 000 kronor per företag. Observera att uppgifterna om
angiven förändring av bruttoförädlingsvärde ska tolkas med stor försiktighet. Läs
mer i metodavsnitt 2.2.
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Figur 3. Antal avslutade ärenden per kategori, åtgärd 112

Figuren ovan visar antalet avslutade ärenden för åtgärd 112 uppdelade i kategorier. De
största driftsgrenarna inom åtgärden är mjölk- och köttproduktion samt växtodling,
vilka står för 72 procent av alla ärenden. Till kategorin ”Övrigt” räknas bland annat
driftsinriktningarna biodling, renskötsel, hjortuppfödning och kaninuppfödning.

Figur 4. Antalet avslutade ärenden per kategori och kön, åtgärd 112

Figur 4 visar antalet avslutade ärenden per kategori, uppdelade på antalet stöd
mottagare och kön. Antalet kvinnor som är stödmottagare står för 26 procent av
avslutade insatser. Ansökningsåldern är i snitt 31 år för de som fått startstöd utbetalt
under åren 2007–2014.
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2.7.3 Modernisering av jordbruksföretag (121)
Åtgärdens syfte och innehåll
Stöd till modernisering, som ges i form av stöd till investeringar, ska bidra till
att påskynda företagens anpassning till nya marknadsförutsättningar, men ska
samtidigt ge positiva effekter för biodiversitet, miljövänlig produktion, djurvälfärd
och arbetsmiljö. Moderniseringsåtgärden omfattar förutom jordbruksföretag även
trädgårds- och renskötselföretag. Under åtgärden ingår även stöd för anläggning av
energigrödor på åkermark.
Stödet beviljas som en procentsats av planerade fasta investeringar och betalas ut
först då dessa har genomförts och betalats. Landsbygdsprogrammet medger stöd med
högst 30 procent av stödberättigande investeringskostnader. Till jordbruksföretag
inom mindre gynnande områden i norra Sverige kan stödnivån höjas med ytterligare
högst 20 procentenheter. För anläggning av fleråriga energigrödor och investeringar
för stängsling kan upp till 40 procent av de stödberättigande kostnaderna ersättas,
dock högst 5 000 kronor/hektar för plantering och 12 000 kronor/hektar för
stängsling. De flesta länsstyrelser har emellertid beslutat om att tillämpa ett
maximalt stödbelopp per insats och i vissa fall även en sänkt stödandel.
Prioritering sker av de företag som utifrån sin affärsplan bedöms bidra mest till en
ökad konkurrenskraft och entreprenörskap i sektorerna och i landsbygdsekonomin.
Varje länsstyrelse har tagit fram egna mer specifika prioriteringar än vad som
framgår av landsbygds-programmet. Detta ger utrymme för åtgärdens lokala prägel.
Prioriteringsordningen framgår av de regionala genomförandestrategierna. Vad det
gäller investeringsstöd till biogas-anläggningar framgår prioriteringsordningen av
Jordbruksverkets genomförandestrategi.

Budget och beviljat stöd
Från och med år 2009 har det funnits särskilda pengar avsatta inom landsbygds
programmet för investeringar i gårdsbaserad biogas. Inom denna åtgärd har
45 miljoner kronor varit tillgängliga för biogasinvesteringar.
Inför år 2010 förstärktes åtgärden med 200 miljoner kronor för utmaningarna
förnybar energi och klimat. Därtill gjordes en budgetförstärkning om 200 miljoner
kronor avseende mjölkinvesteringar. Budget och beviljat stöd redovisas i tabellen
nedan.
Tabell 8. Budget och beviljat stöd, åtgärd 121 4
Budgettyp

Grundbudget
Särskild satsning, mjölk

Budget, mnkr

Beviljat stöd
2014, mnkr

Beviljat stöd
ackumulerat
2007–2014, mnkr

Beviljat av budget,
%

2 490,4

0

2 533,0

102 %

200

0

199,3

100 %

Utmaning, förnybar energi

180

0

121,6

68 %

Utmaning, klimat

20 4

0,6

72,8

364 %

2 890,4

0,6

2 926,7

101 %

2 823,4

98 %

SUMMA
SUMMA med avdrag för
återflöden

4 Under 2013 var det tillåtet för stödmyndigheterna att omfördela pengar fritt mellan budgetposterna
Utmaning, förnybar energi och Utmaning, klimat. Den totala budgeten för utmaningar är därför 200
miljoner kronor. Totalt beviljat stöd för utmaningarna är 194,4 miljoner kronor som motsvarar 97
procent av budgeten.
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Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 9. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 121 inkl. utmaningarna klimat och energi
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat
stöd)

Antal företag som har
beviljats stöd

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumlerat,%

1

5 472

74 %

16 250
(1 805,6)

1,2
(0,1)

14 602
(1 622,5)

90 %

7 400

590

6 861

93 %

6 170
(685,6)

0
(0,0)

1 289,4
(143,3)

21 %

Antal företag som beviljats
stöd som introducerar nya
produkter och/eller ny teknik

2 230

320

2 792

125 %

Åtgärdens bidrag till att
förhindra klimatförändring
över programperioden, hektar

30 600

111

1 467

5%

5 100

454

5 739

113 %

245 000

14 821

199 161

81 %

Antal avslutade insatser

Ökning av bruttoförädlingsvärdet hos
stödmottagare, mnkr
(mneuro)

Programspecifika
indikatorer

Utfall
2014

7 400

Total investeringsvolym, mnkr
(mneuro)
Resultat
(avslutade
insatser)

Mål
2007–2013

Antal årsverken som utförs i
förbättrad miljö
Antal djur som fått förbättrad
miljö, djurenheter

Tabell 10. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 121 för utmaningarna klimat och energi
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat stöd)

Antal företag som har
beviljats stöd

Resultat
(avslutade
insatser)

Programspecifika
indikatorer

Mål
2007–2013

Utfall
2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

700

1

711

102 %

Total investeringsvolym,
mnkr (mneuro)

1 250
(138,9)

1,2
(0,1)

729,7
(81,1)

58 %

Antal avslutade insatser

700

149

615

88 %

Ökning av bruttoförädlingsvärdet hos
stödmottagare, mnkr
(mneuro)

70
(7,8)

0
(0,0)

-4,1
(-0,5)

-6 %

Antal företag som beviljats
stöd som introducerar nya
produkter och/eller ny teknik

210

112

503

240 %

Antal företag som fått stöd
och som vidtagit någon form
av klimatåtgärd

560

59

298

53 %

Åtgärdens bidrag till att öka
produktionen av förnybar
energi, TWh

0,8

0,063

0,223

28 %
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Omfattning
Under år 2014 har inga nya stöd beviljats inom grundbudgeten.
Under perioden 2007–2014 har 5  472 företag beviljats stöd om totalt 2  823,4
miljoner kronor. Företagens investeringsvolym uppgår till 14 602 miljoner kronor
under denna period. Det innebär en genomsnittlig stödnivå på 19 procent. Även
med hänsyn till visst återflöde från projekt som blivit billigare har i princip hela
budgeten har utnyttjats (98 procent) och antal företag som fått stöd uppnår också
målet.

Särskilda satsningar inom utmaningen klimat och förnybar energi
Under 2014 beviljades stöd till 1 företag inom utmaningen klimat till ett stödbelopp
av 600 000 kronor.
Under perioden 2009–2014 har länsstyrelserna totalt beviljat stöd till 711 företag om
totalt cirka 194 miljoner kronor för klimat och förnybar energi. Inom förnybar energi
avser stödet biogasanläggningar, rötrest- och gödselbrunnar med anknytning till
biogasproduktion samt övriga insatser såsom biobränslepanna, solcellsanläggning,
energiskog med mera. Inom klimat har stödet gått till bland annat energisparande
åtgärder och täckdikningar för anpassning till förändrat klimat.

Särskilda satsningar inom biogas
Under 2014 har inga företag beviljats stöd för nya investeringar inom biogas. Under
perioden 2009–2014 har länsstyrelserna beviljat stöd till 24 ärenden inom satsningen
biogas om cirka 32,4 miljoner kronor. Stöd har beviljats till 14 biogasanläggningar,
1 uppgraderingsanläggning, och 9 rötrestbrunnar.
Inom åtgärden i sin helhet har 20 nya biogasanläggningar fått stöd.

Resultat
Under 2014 har 590 insatser avslutats och för perioden 2007–2014 har totalt 6 861
insatser avslutats, vilket ger en måluppfyllelse på 93 procent.
Siffrorna i tabell 9 visar på ett ökat bruttoförädlingsvärde med 1 289,4
miljoner kronor för hela perioden 2007–2014. Den genomsnittliga ökningen
av bruttoförädlingsvärdet uppgår därmed till cirka 188 000 kronor per företag.
Observera att uppgifterna om angiven förändring av bruttoförädlingsvärde ska
tolkas med stor försiktighet. Läs mer i metodavsnitt 2.2.
För hela perioden har totalt 2 792 företag investerat i någon form av ny teknik i
sitt företag, vilket är 41 procent av alla som fått sitt ärende slututbetalt. Exempel
på investeringar som räknas som ny teknik är mjölkrobot, tvättrobot, lösdriftsstall,
ungdjursstall, energiväv och värmepanna.
Investeringarna i åtgärden har för 5 739 årsarbetskrafter lett till en förbättrad
arbetsmiljö. Det är främst investeringar i lösdriftsstall och investeringar i nya
tekniker, som robotmjölkning, som lett till en förbättring av arbetsmiljön.
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I 62 procent av slututbetalda ärenden (2 399 ärenden) där investeringen handlar om
djurproduktion har investeringarna lett till förbättrad djurmiljö. Dessa motsvarar
tillsammans 199 161 djurenheter vilket ger ett snitt på 83 förbättrade djurplatser
per ärende. Jordbruksverkets definition är som regel att nybyggda stallar jämfört
med äldre är förbättrad djurmiljö.

Figur 5. Antal avslutade ärenden per kategori, åtgärd 121

Figur 5 visar andelen avslutade ärenden uppdelat per kategori. De största drifts
grenarna inom moderniseringsstödet är mjölkproduktion, som utgör 28 procent
av det totala antalet ärenden, köttproduktion som står för cirka 18 procent av alla
ärenden samt kategorin Foder- och gödselvårdsanläggningar som utgör cirka 15
procent av alla ärenden.
Inom kategorin Utökning av antal djurplatser mjölkproduktion handlar insatserna
om att bygga nya stall eller om/tillbyggnad av stall och detta oftast i kombination
med en övergång till robotmjölkning. Insatserna i kategorin Byggnadsinventarier
mjölkproduktion handlar till stor del om att bygga ungdjursstallar eller bygga om/
till stall för mjölkkor. I denna kategori ökar sällan besättningsstorleken. Dessa
investeringar motiveras oftast av en förbättring av arbets- och/eller djurmiljö och
investeringen kan inte alltid motiveras av lönsamhetsskäl.
I kategorin Självrekryterande köttproduktion och Spec ungnöt (specialiserad
ungnötsuppfödning) utgörs investeringarna till största del av ny-, om- eller
tillbyggnader av stallar.
Om insatsen endast består av en investering, eller domineras av en investering i en
gödselvårdsanläggning eller en foderanläggning kategoriseras den som en Foderoch gödselvårdsanläggning. Dessa insatser kategoriseras inte efter driftsinriktning.
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Figur 6. Utbetalt stödbelopp per kategori, åtgärd 121

Figuren ovan visar utbetalt stödbelopp uppdelat per kategori. Procentmässigt har
kategorin Utökning av antal djurplatser, mjölkproduktion störst andel. Detta är
naturligt då det krävs stora investeringsvolymer för exempelvis nybyggnation av
lösdriftsstall. 26 procent av alla ärenden har en investeringsvolym mellan 8–50
miljoner kronor. I genomsnitt ligger investeringsvolymen på cirka 6 miljoner
kronor per ärende och genomsnittsvärdet för stödbelopp per ärende hamnar på cirka
900 000 kronor. Det stödbelopp som mottagaren beviljas kan variera geografiskt
eftersom länen har olika nivåer för hur stora stödbelopp som kan beviljas. Vissa
norrlandslän kan exempelvis bevilja 50 procent av det stödberättigade beloppet
medan andra län maximalt kan bevilja 30 procent av beloppet. Vissa länsstyrelser
tillämpar också ett maximalt stödbelopp per insats (stödtak), även detta varierar
mellan länen.
Kategorin Foder- och gödselvårdsanläggningar som till antalet står för 15 procent
av ärendena står bara för 8 procent av totalt utbetalt stödbelopp i åtgärden. I
genomsnitt ligger investeringsvolymen på cirka 761 000 kronor per ärende och det
genomsnittliga stödbeloppet per ärende är 197 000 kronor.

Etablering av fleråriga energigrödor
Den märkbart låga måluppfyllelsen på fem procent när det gäller åtgärdens
bidrag till att förhindra klimatförändringar, relaterar till hektarmålet över
programperioden för åtgärden etablering av fleråriga energigrödor. Målet på 30 600
hektar nyplantering, som har lagts fast inför perioden 2007–2013 och som ligger till
grund för tilldelningen av pengar för delåtgärden, har alltså långt ifrån uppnåtts.
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Under 2014 har 14 insatser slututbetalats avseende etablering av fleråriga
energigrödor vilket motsvarar en nyplantering på drygt 111 hektar. Totalt för
perioden 2007–2014 har 208 ärenden slututbetalats vilket motsvarar knappt 1 500
hektar.
Analyser visar att brist på aktuell information och kunskap om fleråriga energigrödor
är en viktig förklaring till det svaga intresset för stödet. Mot denna bakgrund har
Jordbruksverket under senare år arbetat med en förstärkt informationssatsning om
salix och andra fleråriga energigrödor. Ytterligare ett problem som uppstått är att
flera länsstyrelser redan 2013 hade slut på pengar som kan användas till etablering
av fleråriga energigrödor. Ansökningar har därför i vissa fall inte kunnat beviljas.

Särskilda satsningar inom biogas
Inom satsningen Biogas har två ärenden slututbetalats under 2014. Under hela
perioden 2009–2014 har stöd till totalt 13 biogasanläggningar, 9 rötrestbrunnar och
1 uppgraderings-anläggning slututbetalats.
Särskilda satsningar inom mjölk
Under 2014 har 14 insatser inom mjölk slututbetalats. Totalt för perioden 2010–2014
har 383 insatser avslutats.
Tabell 11. Totalt antal avslutade insatser inom mjölksatsningen, fördelat per kategori
Kategori

Antal

Utökning av antalet djurplatser, mjölkproduktion

112

Byggnadsinventarier, mjölkproduktion

154

Foder- och gödselvårdsanläggningar

117

SUMMA

383

Beskrivningar om vad insatserna handlar om följer redovisningen under kategori
indelningen ovan för åtgärd 121. När det gäller genomsnittligt investeringsbelopp
och genomsnittligt utbetalt stödbelopp ligger dessa också på ungefär samma nivåer
som för ärenden inom motsvarande kategorier i åtgärden som helhet. Ekologisk
produktion bedrivs på cirka 20 procent av de avslutade företagen. Ungefär 60
procent av företagen inför någon form av ny teknik i sitt företag i dessa kategorier,
vilket är högre än om man ser till hela åtgärden och dess kategorier. Detta kan
eventuellt förklaras av att investeringar i mjölkproduktion ofta är av teknisk
karaktär exempelvis mjölkningsrobotar och nybyggnation av lösdriftsstall.

Särskilda satsningar inom utmaningarna klimat och förnybar energi
Inom utmaningen klimat har 68 insatser avslutats under 2014 och för perioden
2010–2014 har 311 insatser avslutats. Ärenden inom klimatområdet domineras
av investeringar som syftar till att effektivisera energianvändningen. Vanliga
insatser är investeringar för att minska energiåtgång i växthus såsom olika typer
av energiväv samt system för värmeåtervinning i djurstallar. Andra exempel på
insatser är sådana som syftar till effektivare resursanvändning. Dessa är exempelvis
investeringar i utrustning för optimering av kvävegödsling och annan teknik som
förbättrar precisionen.
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Inom utmaningen förnybar energi har 81 insatser avslutats under 2014 och för
perioden 2010–2014 har 304 insatser avslutats. De flesta investeringarna är
värme- och torkanläggningar för biobränslen. Ett fåtal ärenden gäller investering
i vindkraft. Sammanlagt har det producerats 0,223 TWh och bidrar därmed till ett
mer koldioxidsnålt jordbruk eftersom biobränslet ersätter fossila bränslen. Metod
för beräkning av TWh, se avsnitt 2.2
Siffrorna i tabell 10 visar på ett minskat bruttoförädlingsvärde med -4,1 miljoner
kronor för hela perioden 2007–2014. Den genomsnittliga minskningen av
bruttoförädlingsvärde uppgår därmed till cirka -6 600 kronor per företag. Observera
att uppgifterna om angiven förändring av bruttoförädlingsvärde ska tolkas med
stor försiktighet. Läs mer i metodavsnitt 2.2.

2.7.4 Högre värde i jord- och skogsbruksprodukter (123)
Åtgärdens syfte och innehåll
Förädlingsstödet är ett investeringsstöd som kan lämnas för förädling och saluföring
av produkter från jord- och skogsbruk inklusive rennäring och trädgårdsnäring.
Prioritering sker av de företag som utifrån sin affärsplan bedöms bidra mest till en
ökad konkurrenskraft och entreprenörskap i sektorerna och i landsbygdsekonomin.
De regionala genomförandestrategierna innehåller ytterligare prioriteringar.
Landsbygdsprogrammet medger stöd med högst 30 procent av stödberättigande
investeringskostnader. Efter särskild prövning kan ytterligare 10 procentenheter
beviljas till företag inom glest befolkade områden i norra Sverige. De flesta
länsstyrelser har emellertid tillämpat ett maxbelopp eller en sänkt stödandel.

Budget och beviljat stöd
Tabell 12. Budget och beviljat stöd, åtgärd 123
Budgettyp

Grundbudget

Budget, mnkr

Beviljat stöd 2014,
mnkr

444,8

0

SUMMA med avdrag för
återflöden
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Beviljat stöd
ackumulerat
2007–2014,
mnkr

Beviljat av
budget, %

420,3

94 %

396,0

89 %

Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 13. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 123
Typ av indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat stöd)

Antal företag som har
beviljats stöd

Resultat
(avslutade
insatser)

Mål
2007–2013

Utfall
2014

Utfall ackumulerat

Utfall ackumulerat, %

630

0

979

155 %

Total investeringsvolym,
mnkr (mneuro)

2 400
(266,7)

0
(0)

1 968,2
(218,7)

82 %

Antal avslutade insatser

630

109

1 032

164 %

1 100
(122,0)

0
(0,0)

-75,2
(-8,4)

-0,1 %

190

48

384

202 %

Ökning av bruttoförädlingsvärdet hos
stödmottagare, mnkr
(mneuro)
Antal företag som beviljats
stöd som introducerar nya
produkter och/eller nya
tekniker

Omfattning
Under år 2014 har inga stöd beviljats.
Under perioden 2007–2014 har 979 företag beviljats stöd om totalt 420,3 miljoner
kronor. Företagens investeringsvolym uppgår till 1 968,2 miljoner kronor under
denna period. Av budgeten har 94 procent utnyttjats.
Siffrorna visar att målet för indikatorn ”Antal företag som har beviljats stöd” för
femårsperioden har överträffats med 85 procentenheter. Det skulle kunna vara en
effekt av satsningen Sverige det nya matlandet och visa att företagen har varit mer
benägna att investera i förädlingsverksamhet. Investeringsvolymen ligger däremot
något sämre till i förhållande till det uppsatta målet för programperioden. En
förklaring till skillnaden i måluppfyllelse avseende antal beviljade stöd jämfört
med investeringsvolym kan vara att andelen mindre stödbelopp är högre än vad
som ursprungligen antogs. En skillnad mot föregående programperiod är att endast
mikro, små och medelstora företag kan få stöd.

Resultat
Under 2014 har 109 insatser avslutats och totalt har 1 032 insatser avslutats under
perioden 2007–2014, vilket ger en måluppfyllelse på 164 procent.
Utbetalt stödbelopp inom åtgärden fördelas på sektorerna jordbruk (50 procent),
livsmedel (40 procent) och skogsbruk (10 procent).
Siffrorna i tabell 13 visar på ett minskat bruttoförädlingsvärde med -75,2 miljoner
kronor för hela perioden 2007–2014. Den genomsnittliga minskningen av
bruttoförädlingsvärdet uppgår därmed till cirka -73 000 kronor per företag. Inom
jordbruks- och skogsbrukssektorn visar bruttoförädlingsvärdet på positiva tal
medan livsmedelsektorn har en stor negativ förändring. Ovanstående värde visar
att bruttoförädlingsvärdet har minskat kraftigt i de företag som fått förädlingsstöd.
Alla redovisade bruttoförädlingsvärden påverkas av fler faktorer än stödet, vilket
blir tydligt för förädlingsstödet. Statistiska centralbyrån har identifierat åtminstone
ett sådant fall som starkt snedvridit resultatet för förädlingsstödet 2009. I detta fall
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rör det sig om en organisatorisk förändring av verksamheten i ett stort företag, där
en del av verksamheten flyttats till ett annat företag. Resultatet är en stor minskning
av förädlingsvärdet, vilket påverkar genomsnittet. Detta värde är dock inte mer
rätt eller fel än ett positivt värde. Det går helt enkelt inte att dra några slutsatser
om stödens resultat baserat på denna indikator. Läs mer i metodavsnitt 2.2 om att
uppgifterna om angiven förändring av bruttoförädlingsvärde ska tolkas med stor
försiktighet.
Av de slututbetalade ärendena för 2007–2014 har 384 företag sökt stöd för en
investering som innebär att företaget investerat i vad som för företaget anses
vara ny teknik eller ny produkt. Detta gör att antalet företag som beviljats stöd
som introducerar nya produkter och/eller nya tekniker i företaget uppgår till 202
procent av målvärdet. Inom förädlingsverksamheter är det oftast investeringar i
maskinutrustningar som leder till ny teknik i företaget.

Figur 7. Antal avslutade ärenden per kategori, åtgärd 123

Figur 7 ovan visar andelen av antalet avslutade ärenden uppdelade i kategorier. De
största kategorierna inom förädlingsstödet är Potatis, grönsaker, fukt och bär med
24 procent av ärendena, Chark & köttprodukter inklusive slakterier med 23 procent
av ärenden, Mejeriprodukter 10 procent, Förädling/produktion av energi 9 procent
och Träförädling med 8 procent av det totala antalet ärenden.
Inom kategorin Potatis, grönsaker frukt och bär är det jordbrukssektorn som
dominerar med 79 procent. Inom jordbrukssektorn sker förädlingsprocessen på
gården och utgår från egenproducerade råvaror. Många av investeringarna gäller
förädlingsutrustning som oftast leder till ett effektivare sätt att arbeta. Insatsen gäller
typiskt sett investeringar i automatiska sorterings-, tvätt- och paketeringslinjer,
skalmaskiner men även lagringshallar och kylanläggningar.
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Inom kategorin Chark & köttprodukter inklusive slakterier är det livsmedelssektorn
som står för merparterna av ärendena, 55 procent. Insatserna i åtgärden berör
framförallt investeringar i lokaler för anpassning till livsmedelshantering,
gårdsbutiker, slakterilokaler för både mindre gårdsslakterier och mer storskalig
produktion samt maskiner och utrustning som behövs vid förädlingsprocessen.
Inom kategorin Mejeriprodukter är det jordbrukssektorn som står för merparterna
av ärendena, 73 procent. Insatserna inom denna kategori handlar bland annat om
att man bygger upp gårdsmejerier för produktion av getost, fil och yoghurt samt
glasstillverkning.
Kategorin Förädling/produktion av energi har en andel på nio procent av antalet
ärenden. Insatserna inom denna kategori handlar bland annat om förädling av
skogsråvaror som exempelvis ved, flis och pellets till försäljning samt installation
av pannvärmecentraler för produktion av närvärme.
Kategorin Träförädling står för åtta procent av det totala antalet slututbetalade
ärendena. Här handlar det till stor del om uppförande av lokaler för snickeri
verksamhet, inköp av mindre gårdssågverk samt mobila sågverk.

Figur 8. Utbetalt stödbelopp per kategori, åtgärd 123

Figur 8 visar utbetalt stödbelopp uppdelat per kategori. Procentmässigt har
kategorin Potatis, grönsaker, frukt och bär och Chark & köttprodukter inklusive
slakterier störst andel med vardera 28 procent.
I åtgärd 123 har en del livsmedelsföretag inom till exempel mejeri, slakteri och
livsmedelsförädling beviljats stöd. De företagen har ofta en investeringsvolym
som överstiger 10 miljoner kronor. Den största investeringen uppgår till drygt
31 miljoner kronor och avser ett förädlingsföretag inom mejeriproduktion. 37
procent av alla ärenden har en investeringsvolym under 500 000 kronor, dessa stöd
gäller ofta mindre gårdsbaserade anläggningar eller kompletterande investeringar.
Om man ser till alla slututbetalda ärenden för perioden 2007–2014 så ligger
investeringsvolymen i genomsnitt på cirka 1,6 miljoner kronor per ärende. Utbetalt
stödbelopp har ett genomsnittsvärde på cirka 330 000 kronor per ärende.
30

2.7.5 Samarbete om utveckling av nya produkter (124)
Åtgärdens syfte och innehåll
Åtgärden är stängd för nya ansökningar sedan juli 2011.
Stödet till samarbete ska gå till externa tjänster för att utveckla en produkt, process
eller teknik så att den skapar affärsnytta. Stöd kan också ges till utvecklingskostnader,
exempelvis prototyper, patent, patentansökningar eller marknadsföring. Minst
två företag ska ingå i samarbetet, dock ska alltid en primärproducent eller ett
förädlingsföretag ingå.
Målet med åtgärden är att företag inom de areella näringarna förbättrar sin
konkurrenskraft som ett resultat av att de samarbetar för att utveckla nya varor,
tjänster, processer eller tekniker.

Budget och beviljat stöd
Tabell 14. Budget och beviljat stöd, åtgärd 124
Budgettyp

Budget, mnkr

Grundbudget

Beviljat stöd
2014, mnkr

31,4

Beviljat stöd
ackumulerat
2007–2014,
mnkr

0

SUMMA med avdrag för
återflöden

Beviljat av
budget, %

26,1

83 %

21,7

69 %

Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 15. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 124
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat stöd)

Antal samarbetsinitiativ
som beviljats stöd

200

0

52

26 %

Programspecifik
indikator

Total investeringsvolym,
mnkr (mneuro)

480
(53,3)

0
(0)

45,9
(5,1)

10 %

Resultat
(avslutade
insatser)

Antal avslutade ärenden

200

6

45

23 %

600
(66,7)

0,0
(0,0)

3,9
(0,4)

1%

100

107

272

272 %

Ökning av bruttoförädlingsvärdet hos
stödmottagare, mnkr
(mneuro)
Antal företag som
introducerar nya
produkter, nya tekniker
och/eller nya processer

Mål
2007–2013

Utfall
2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

Omfattning
Under 2007–2011 hade endast 26 procent av målet för antal initiativ uppfyllts.
Åtgärden är stängd för nya ansökningar sedan juli 2011, eftersom den inte fått
det intresse som förväntats. Det kan bero på åtgärdens utformning och även på
gällande regelverk.
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Resultat
Under 2014 har 6 insatser avslutats och totalt under perioden 2007–2014 har
45 insatser avslutats vilket motsvarar 23 procent av målet. Det ackumulerade
bruttoförädlingsvärdet är 3,9 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av
målvärdet. De projekt som beräknas ge bruttoförädlingsvärde är framförallt
inriktade på processutveckling och marknadsföring av lokalt producerad mat. För
ett dussintal projekt har inte förädlingsvärdet kunnat beräknas eftersom uppgifter
om projektdeltagarna saknas.
De företag som har introducerat nya produkter, nya tekniker och/eller nya processer
är de företag som deltagit i eller gynnats direkt av projekten. Ofta handlar det om
införande av nya affärs- och marknadsföringsprocesser, till exempel genom att
skapa ett gemensamt varumärke. I några fall har ny teknik testats men ännu inte
införts hos företagen.
Av de 45 slutförda projekten är 28 projekt av förutsättningsskapande karaktär
och ger inte några direkta resultat i form av bruttoförädlingsvärde. Det handlar
till exempel om förstudier om produktionsteknik inom både jordbruk, energi
och skogsbruk. Det kan också vara utredningar av möjligheter att starta ett lokalt
slakteri eller att starta ett nätverk av småskaliga mathantverksföretag. Dessa kan
leda till framtida investeringar hos företag.
Av de 45 avslutade projekten har 25 projekt inriktningen Mat och 11 projekt har
inriktningen Förnybar energi. Resterande projekt handlar om animalieproduktion,
växtodling, skogsbruk och energieffektivisering av skogstransporter.

2.7.6 Infrastruktur (125)
Åtgärdens syfte och innehåll
Åtgärden är stängd för nya ansökningar sedan juli 2011.
Stöd ges under åtgärden för att finansiera samverkanslösningar mellan jordbruksoch skogsägare, andra markägare och boende på landsbygden. Syftet är att stärka
småskalig lokal infrastruktur som är av betydelse för konkurrenskraft och hållbar
utveckling inom jord- och skogsbruket. Det ska saknas förutsättningar för en
utveckling genom renodlade kommersiella initiativ eller genom andra nationella
eller kommunala åtaganden från samhällets sida. Stöd kan beviljas med upp till 50
procent av de stödberättigande kostnaderna. Målet med åtgärden är att uppnå en
väl fungerande infrastruktur som stärker jord- och skogsbruket och landsbygdens
konkurrenskraft.
Exempel på insatser är kostnader för anläggningsförrättningar, bildande av
ny vägsamfällighet, utbildning av styrelser i vägsamfälligheter, planering och
projektering för större ombyggnation eller upprustning av väg, kostnader för
planering och projektering av lokal energi samt kostnader för upprättande av planer
för markarrondering.
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Åtgärden har främst använts till att genomföra nya vägförrättningar för väg
samfällighets föreningar, men stöd har också beviljats till omarrondering av
jordbruksfastigheter och projektering av skogsbilvägar.

Budget och beviljat stöd
Tabell 16. Budget och beviljat stöd, åtgärd 125
Budgettyp

Budget, mnkr

Grundbudget

Beviljat stöd 2014,
mnkr

55,2

Beviljat stöd
ackumulerat
2007–2014, mnkr

0

SUMMA med avdrag för
återflöden

Beviljat av budget,
%

40,0

72 %

35,0

63 %

Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 17. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 125
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning

Antal verksamheter som
beviljats stöd

2 100

0

604

29 %

Total investeringsvolym,
mnkr (mneuro)

420
(46,7)

0
(0)

99,0
(11,0)

24 %

Antal avslutade insatser

2 100

38

592

28 %

450
(50)

0
(0)

0
(0)

0%

(beviljat stöd)

Resultat

Mål
2007–2013

Utfall
2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

(avslutade
insatser)
Ökning av bruttoförädlingsvärdet hos
stödmottagare, mnkr
(mneuro)

Omfattning
Åtgärden är stängd för nya ansökningar sedan juli 2011, eftersom intresset för den
varit lägre än förväntat.
Resultat
Under 2014 har 38 insatser avslutats och totalt under perioden 2007–2014 har 592
insatser avslutats vilket motsvarar 28 procent av målet. Figurerna nedan visar
andelarna av antalet ärenden respektive utbetalt stödbelopp uppdelat per kategori.
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Figur 9. Antal avslutade ärenden per kategori, åtgärd 125

Figur 10 . Utbetalt stödbelopp per kategori, åtgärd 125

Den absolut största andelen av projekten avser ombildning av befintliga
vägsamfälligheter (så kallade vägförrättningar). Det rör sig om redan existerande
vägar men där man av olika skäl behöver ombilda vägsamfällighetsföreningen.
Ett skäl kan vara att personer har flyttat från fastigheter som legat intill vägen och
att andelstalen inte på ett rättvist sätt speglar nyttjandet. Jordbruksverket bedömer
att ombildningar av vägsamfälligheter inte ger utfall i resultatindikatorn Ökat
bruttoförädlingsvärde. Ombildning av vägsamfällighet är en administrativ åtgärd
som inte ger några direkta synbara resultat för de berörda företagens ekonomi.
Förrättningarna omfattar dessutom många fastigheter som används för permanentoch fritidsboende utan någon koppling till företagande.
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Övriga projekt som motsvarar 28 procent av totalt utbetalt stödbelopp är olika
förutsättningsskapande projekt som till exempel framtagning av bevattningsplaner,
projektering kring byggnation och förbättring av vägar, förstudier kring förnybar
energi, bredband samt arrondering av mark. De bedöms inte heller ge några direkta
resultat i form av bruttoförädlingsvärde. Dessa projekt kan leda till framtida
investeringar hos företag och därmed indirekt bidra till exempelvis ett ökat
bruttoförädlingsvärde.

2.8 Axel 2
Redovisning av värden för miljöersättningar och miljöinvesteringar
Miljöersättningar har fått värdet noll för areal och antal företag för år 2014. Orsaken
är att det inte har betalats ut några pengar för detta från budgeten för programperiod
2007–2013. Sista året för utbetalning var 2013. Det som betalats ut för år 2014 har
tagits från budgeten för programperiod 2014–2020 och kommer att redovisas och
följas upp inom ramen för den programperioden.
Först när Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020 är godkänt kommer en ny
årsrapport att skrivas som behandlar utfallet från och med 2014.

2.8.1 Naturbetingade svårigheter i bergsområden och för andra områden
med svårigheter5 (211 och 212)
Åtgärdens syfte och innehåll
Ersättningen för naturbetingade svårigheter i bergsområden och för andra
områden med svårigheter, det vill säga kompensationsbidraget ska medverka till
att det övergripande målet för axel 2 ”Förbättra miljön och landskapet” uppfylls.
Åtgärdens syfte är att stärka den regionala ekonomin och att främja ett öppet och
varierat landskap i stödområde 1-5:b och F.

5

Avsnitt 5.4.1. i Sveriges landsbygdsprogram
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Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 18. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 211 och 212 6
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(enligt
beslut)

Antal jordbruksföretag
i bergsområden med
naturbetingade svårigheter som får
kompensationsbidrag

Mål

Utfall
2014

Utfall
2014, %

6 500

4 799

0

0%

13 700

12 789

0

0%

Antal hektar jordbruksmark
i bergsområden med
naturbetingade svårigheter som får
kompensationsbidrag

190 000

171 487

0

0%

Antal hektar jordbruksmark i andra
områden med svårigheter som får
kompensationsbidrag

340 000

368 229

0

0%

- marker inte växer igen eller
överges

530 000

539 716

0

0%

- biologisk mångfald och höga
naturvärden bevaras1

370 000

268 000 6

0

0%

- markkvaliteten förbättras

0

0

0

0%

- vattenkvaliteten förbättras

0

0

0

0%

- klimatförändring förhindras

0

0

0

0%

Antal jordbruksföretag i andra
områden med svårigheter som får
kompensationsbidrag

Resultat
(avslutade
insatser)

Utfall
2013

Antal hektar som framgångsrikt
brukas så att:

Biologisk mångfald och höga naturvärden avser ”Betesmarker inom LFA (80 000 hektar) + åker i
underrepresenterade kommuner (< 4 procent öppen mark, HNV = 188 000 hektar)”.

1

Aktuell årsrapport omfattar landsbygdsprogrammet 2007–2013. Miljöersättningar
för 2014 ingår i landsbygdsprogrammet 2014–2020 och redovisas därför inte i
denna rapport.

2.8.2 Miljövänligt jordbruk7 (214)
Åtgärdens syfte och innehåll
Miljöersättningarna ska övergripande bidra till att förvaltningen av landets
jordbruksmark (åkermark och betesmarker) sköts på ett sätt som främjar ett hållbart
markutnyttjande samt bidrar till att uppnå landets miljökvalitetsmål. Åtgärden
består av 11 insatser vilka redogörs för i detta kapitel. För analys av utfall se under
respektive insats.

6 Förändringen av de s.k. HNV-arealerna är endast marginell och siffran är densamma som för 2011.
Det bedöms inte nödvändigt att förfina beräkningen eftersom de inte kommer leda till en mer
rättvisande bild.
7

Avsnitt 5.4.3 i Sveriges landsbygdsprogram
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Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 19. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 2148
Typ av indikator

Indikator

Omfattning
(enligt
beslut)

Antal brukare som får ersättning för
miljövänligt jordbruk1

Mål

(avslutade
insatser)

1

8

Utfall
2014, %

50 718

0

0%

Totalt antal hektar jordbruksmark som
får ersättning för miljövänligt jordbruk

3 400 000

2 517 084

0

0%

Antal hektar jordbruksmark som
täcks av åtminstone ett åtagande för
miljövänligt jordbruk

2 385 000

2 081 000

0

0%

130 000

109 270

0

0%

- biologisk mångfald och höga
naturvärden bevaras

2 200 000

1 796 000

0

0%

- marker inte växer igen eller överges

1 750 000

1 520 000

0

0%

Antal hektar som framgångsrikt brukas
så att:

- markkvaliteten förbättras

1 174 000

692 000

0

0%

- vattenkvaliteten förbättras

1 280 000

807 000

0

0%

0

0

0

0%

1 280 000

696 000

0

0%

- klimatförändring förhindras
Programspecifik
indikator

Utfall 2014

59 000

Totalt antal åtaganden
Resultat

Utfall
2013

Antal hektar som täcks av ett åtagande
för miljövänligt jordbruk med målet att
reducera riskerna vid användning av
växtskyddsmedel

Antal brukare och antal åtaganden beräknas utifrån gällande femåriga åtaganden.

Tabell 19 kan förklaras på följande sätt: Areal brutto som totalt får ersättning för jordbruksstöd har
summerats. Dessa arealer är grundersättning A och B för extensiv vallodling för miljön och det öppna
landskapet, värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet, miljöskyddsåtgärder, minskade
växtnäringsförluster från jordbruksmark, övrigt (bland annat regionalt prioriterade ersättningar och
skyddszon) samt betesmarker. Övriga arealer för utfall i tabell 19 beräknas via en kalkyl. Kalkylen
används för att beräkna en nettoareal för jordbruksmark som täcks av minst ett åtagande, det vill säga
överlappande arealer är bara räknade en gång.
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2.8.2.1 Biologisk mångfald och kulturmiljövärden i betesmarker, slåtterängar och
våtmarker (214)9

Insatsens syfte och innehåll
Betesmarker och slåtterängar
Syftet med åtgärden är att bevara de natur- och kulturvärden som är knutna till
betesmarker och slåtterängar. Genom att sköta dessa miljöer kommer bland
annat bevarandestatusen för såväl hotade som vanliga arter, som lever i öppna
och halvöppna miljöer, att förbättras. Därmed hejdas förlusten av biologisk
mångfald. Insatserna ska bidra till att nå det svenska miljökvalitetsmålet Ett rikt
odlingslandskap och att sköta betesmarker och slåtterängar som finns i utpekade
Natura 2000-områden.
I miljöersättningen ingår också två markklasser som finansieras genom Utvald miljö,
se avsnitt 2.8.2.3 Regionalt prioriterade ersättningar, nedan. Dessa är ”restaurering
av betesmarker och slåtterängar” och ”mosaikbete och andra gräsfattiga marker”,
där mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker ingår i resultatindikatorn i
tabell 24.

Skötsel av våtmarker
Syftet med åtgärden är att förbättra funktionen i befintliga våtmarker. Våtmarker
utgör livsmiljö för växter och djur och fungerar som reningsverk för växtnäring
som läckt från jordbruksmark. Ett syfte med åtgärden är även att förbättra
landskapsbilden och öka människors upplevelser vid rekreation och friluftsliv.
När våtmarker som har fått miljöinvestering för anläggning eller restaurering har
färdigställts ska de, med undantag för vissa restaureringar, omfattas av ett åtagande
för skötsel av våtmarker. Mellan 2007 och 2013 var det även möjligt att anlägga en
våtmark utan miljöinvestering och därefter gå in i ett skötselåtagande.

9

Avsnitt 5.4.3.1. i Sveriges landsbygdsprogram
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Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 20. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 214, biologisk mångfald och kultur
miljövärden i betesmarker, slåtterängar och våtmarker
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning
(enligt
beslut)

Antal brukare eller annan
markförvaltare som får ersättning
för bevarande av betesmarker och
slåtterängar

38 000

31 942

0

0%

Antal brukare eller annan
markförvaltare som får ersättning för
skötsel av våtmarker

3 000 1

2 189

0

0%

Antal hektar mark som får ersättning
för bevarande av betesmarker och
slåtterängar

500 000 3

420 749

0

0%

Antal hektar mark som får ersättning
för skötsel av våtmarker

10 000 1

7 753

0

0%

230

221

0

0%

70 000

-

0

0%

- marker inte växer igen eller överges

500 000

420 749

0

0%

- areal betesmarker med allmänna
värden

260 000

202 693

0

0%

- areal betesmarker med särskilda
värden

180 000

147 466

0

0%

- areal slåtterängar med allmänna
värden

6 000

2 257

0

0%

- areal slåtterängar med särskilda
värden

6 000

6 837

0

0%

- areal alvarbeten

28 000

26 852

0

0%

- areal skogsbeten

20 000

13 558

0

0%

Antal hektar som bidrar till en
förbättrad vattenkvalitet

10 000

7 753

0

0%

Antal fäbodar i bruk som får ersättning
Antal hektar betesmarker och
slåtterängar, utpekade som Natura
2000-områden, som får ersättning
för bevarande av betesmarker och
slåtterängar
Resultat
(avslutade
insatser)

1

Utfall 2013

Utfall
2014

Utfall
2014, %

Antal hektar som framgångsrikt brukas
så att:

När det gäller ersättning för skötsel av våtmarker ska målen vara uppfyllda år 2013.

I denna areal ingår inte markklassen för restaurering av betesmarker och slåtterängar. Däremot ingår
mosaikbetesmark och andra gräsfattiga marker och fäbodbete.

3
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Betesmarker och slåtterängar samt Skötsel av våtmarker
Aktuell årsrapport omfattar landsbygdsprogrammet 2007–2013. Miljöersättningar
för 2014 ingår i landsbygdsprogrammet 2014–2020 och redovisas därför inte i
denna rapport.

Utmaningar inom hälsokontrollen
I samband med hälsokontrollen har insatsen biologisk mångfald och kultur
miljövärden i betesmarker, slåtterängar och våtmarker fått ett tillskott av medel. Av
redovisningen nedan framgår genomförandet i förhållande till indikatorerna. 100
procent av budgeten är beviljad och utbetald (se avsnitt 2.5).
Tabell 21. Axel 2, åtgärd 214, biologisk mångfald (underåtgärd 5.4.3.4), utfall för
EU-gemensamma indikatorer för perioden 2007–2013, hälsokontrollen
Typ av indikator

Indikator

Mål totalt
2009–2013

Omfattning

Antal företag som
fått stöd

12 400

14 173

114 %

Total areal som fått
stöd (ha)

164 000

193 327

118 %

Fysiskt område som
fått stöd (ha)

164 000

193 327

118 %

12 400

14 173

114 %

Antal kontrakt

Utfall totalt
2009–2011

Utfall %

2.8.2.2 Värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och renskötsel
områdena10 (214)

Insatsens syfte och innehåll
Värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet
Ersättningen syftar till att bevara de biologiska och kulturella värdena av
små
biotoper i odlingslandskapet i alla delar av landet och därmed bidra till
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Ersättningen begränsas till skötsel av
värdefulla småbiotoper i eller i anslutning till åkermark.
Värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet
Stödet syftar till att bevara biologiska och kulturella värdena av småbiotoper
i renskötselområdet och bidra till miljökvalitetsmålet En storslagen fjällmiljö.
Ersättningen begränsas till skötsel av värdefulla småbiotoper i eller i anslutning till
renskötselområdet.

10 Avsnitt 5.4.3.5 i Sveriges landsbygdsprogram
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Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 22. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 214, natur- och kulturmiljöer i
odlingslandskapet och renskötselområdena
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(enligt
beslut)

Antal brukare som får ersättning för
att bevara natur- och kulturmiljöer i
odlingslandskapet

Mål

Utfall
2014

Utfall 2014,
%

12 500

11 172

0

0%

200

304

0

0%

600 000

511 401

0

0%

Mark som får ersättning för att bevara
natur- och kulturmiljöer i områden
präglade av renskötsel, hektar

2 500

3 277

0

0%

Totalt antal brukare som får ersättning
för att bevara natur- och kulturmiljöer
i odlingslandskapet och i områden
präglade av renskötsel

12 780

11 476

0

0%

Antal hektar åkermark som på ett
framgångsrikt sätt brukas så att naturoch kulturmiljöer bevaras

600 000

511 401

0

0%

Antal hektar natur- och kulturmiljöer
som framgångsrikt bevaras i områden
präglade av renskötsel

2 500

3 277

0

0%

Antal samebyar, samiska
organisationer eller förvaltare som får
ersättning för att bevara natur- och
kulturmiljöer i områden präglade av
renskötsel
Areal åkermark som får ersättning,
hektar

Resultat
(avslutade
insatser)

Utfall 2013

Aktuell årsrapport omfattar landsbygdsprogrammet 2007–2013. Miljöersättningar
för 2014 ingår i landsbygdsprogrammet 2014–2020 och redovisas därför inte i
denna rapport.
2.8.2.3 Regionalt prioriterade ersättningar (214 och 216)

Insatsens syfte och innehåll
Syftet med regionalt prioriterade ersättningar (utvald miljö) är att bevara och
förstärka landskapets natur-, kultur- och rekreationsvärden, samt att minska
läckaget av växtnäring till vattendrag, sjöar och hav. Länsstyrelserna och Sametinget
prioriterar vilka projekt eller åtgärder som ska beviljas ersättning utifrån länets
genomförandestrategi. Genomförandestrategin tas fram i samråd med regionala
intressenter. Varje län och Sametinget har en egen budget för utvald miljö.
Utvald miljö består av insatser i form av miljöinvesteringar och miljöersättningar.
Miljöinvesteringarna kan antingen ges enligt faktiska kostnader eller med fast
ersättning. Insatserna som ingår i gruppen miljöersättningar kan antingen ingå i
den fristående miljöersättningen naturfrämjande insatser på åkermark eller vara
komplement till de generella miljöersättningarna; betesmarker och slåtterängar,
natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet samt natur- och kulturmiljöer i
renskötselområdet.
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Insatserna inom utvald miljö är:
Miljöinvestering

Miljöersättning

•

Anläggning av damm som samlar fosfor

•

Anpassade skyddszoner

•

Anläggning av reglerbar dränering

•

Bevarande av hotade åkerogräs

•

Uppsättning av stängsel mot rovdjur

•

Mångfaldsträda

•

Anläggning och restaurering av våtmarker

•

Fågelåker

•

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

•

Skötsel av landskapselement med särskilda
värden

•

Särskild höhantering på slåtteräng

•

Markförbättrande insatser i renskötselområdet

•

Specialinsatser för landskapets natur- och
kulturmiljövärden

•

Bränning

•

Restaurering av byggnader vid samevisten

•

Särskild skötsel av fäbodbete

•

Restaurering av överloppsbyggnader i
odlingslandskapet

•

Bete och slåtter på svårtillgängliga platser

•

Återuppbyggnad av trägärdesgård i
odlingslandskapet

•

Mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga
marker

•

Restaurering och återskapande av stenmur i
odlingslandskapet

•

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

•

Röjning av stigar till samevisten

•

Restaurering och återskapande av alléer

•

Restaurering av bevarandevärda eller
svårbrukade åkermarker

•

Rensning av våtmark

Budget och beviljat stöd
Den totala budgeten för utvald miljö för programperioden 2007–2013 var 1 119,5
miljoner kronor. I tabell 23 nedan redovisas budgeten för utvald miljö för
programperioden samt beviljat och bokat stöd ackumulerat från 2007 till dess att
handläggningen för 2014 hade avslutats. Detta sista år i programperioden har alla
öronmärkningar inom utvald miljö upphört och i praktiken har det endast funnit
två delbudgetar nämligen utvald miljö – modulerade medel och utvald miljö – ej
modulerade medel.
Tabell 23. Budget och utnyttjandegrad för programperioden 2007–2013, utvald miljö inkl.
utmaningarna klimat, vattenkvalitet och biologisk mångfald
Budgettyp

Budget, mnkr

Beviljat stöd/
bokat, mnkr

Miljöinvestering – generell

610,2

655,2

107 %

Miljöinvestering – modulerade medel
anläggning och restaurering av våtmarker
anläggning av damm som samlar fosfor,
reglerbar dränering

151,2

145,6

96 %

40

66,0

165 %

Miljöersättning – generell

318,1

259,9

82 %

Totalt utvald miljö – ej modulerade medel

968,3

981,1

101%

Totalt utvald miljö – modulerade medel

151,2

145,6

96 %

1 119,5

1 126,6

101 %

Miljöinvestering – stängsel mot rovdjur

SUMMA
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Utnyttjat av
budget, %

Sammanfattning av länsstyrelserna rapportering av Regionalt
prioriterade ersättningar (utvald miljö)
Under 2014 har det enbart varit möjlig att söka miljöinvesteringen stängsel mot
rovdjur. Flera länsstyrelser, framförallt i södra Sverige och Mälardalen, har uppgett
ett fortsatt stort eller ökat intresse för denna ersättning. Länsstyrelserna menar att
handläggningen förenklas betydligt av att denna miljöinvestering hanteras som en
fast ersättning.
I slutet av 2013 beviljades fler miljöinvesteringar än vanligt eftersom det var sista
möjligheten att bevilja ersättning, under programperioden. Detta har märkts under
2014. Flera länsstyrelser uppger att det har varit ett intensivt arbete med att förlänga
projekttider, slutbesikta projekt och handlägga slututbetalningar.
Länsstyrelserna lyfter fram rådgivning och uppsökande verksamhet som mycket
viktiga för att uppmuntra intresset och framförallt för att hitta bra platser där
miljöinvesteringen kan genomföras. I flera län har därför arbetet med rådgivning och
uppsökande verksamhet, till exempel informationsträffar, kurser och fältvandringar
fortsatt under 2014 trots att det inte har gått att söka miljöinvesteringar. De
flesta fall där länsstyrelsen har valt att fortsätta arbetet har gällt restaurering av
betesmarker och anläggning våtmarker. Ett par länsstyrelser uppger att man arbetat
med uppsökande verksamhet kring restaurering av kulturmiljöer, framförallt för
restaurering av trägärdesgårdar, stenmurar och överloppsbyggnader.
Länsstyrelsen poängterar också vikten av samarbete med till exempel kommuner,
intresseorganisationer och andra aktörer vid förstudier och genomförande av
miljöinvestering, framförallt för åtgärder i samband med övergödning där det är
viktigt med en helhetssyn.
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Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 24: Indikatorer och måluppfyllelse, RPE, inkl. utmaningarna klimat, vattenkvalitet
och biologisk mångfald
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(enligt beslut)

Antal brukare som
anlagt eller restaurerat
våtmarker (216)

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

-23

1 090

99 %

Antal brukare som
restaurerat betesmarker
och slåtterängar (214
och 216)

650

-33

1 959

301 %

Antal brukare som har
åkermark med reglerbar
dränering

20

0

4

20 %

1 000

-1

33

3%

Antal brukare som har
betesmark hägnad med
rovdjursstängsel (216)

550

227

1 096

199 %

Total investeringsvolym
(216), mnkr (mneuro)

851,2

0

829,1

97 %

(77,8)

(0)

(92,1)

6 000

-33

5 226

87 %

18 000

-295

10 551

59 %

3 300

1 068

7 573

229 %

Antal hektar fosfor
dammar som anlagts
(216)

200

-1

26

14 %

Antal hektar åkermark
med reglerbar dränering
(216)

400

0

65

16 %

Antal hektar mångfalds
träda (214)**

3 500

0

0

0%

Antal hektar anpassade
skyddszoner (214)**

1000

0

0

0%

27 500

739

23 376

85 %

6 600

-34

5 317

81 %

0

0

0

0%

Antal hektar våtmarker
som anlagts eller
restaurerats (216)
Antal hektar
betesmarker och
slåtterängar som
restaurerats (214 och
216)
Antal hektar betesmark
hägnad med rovdjurs
stängsel (216)

Resultat
(avslutade
insatser)

Utfall 2014*

1 100

Antal brukare som anlagt
fosfordammar

Programspecifika
indikatorer

Mål
2007–2013

Antal hektar som fram
gångsrikt brukas så att:
- biologisk mångfald
och höga naturvärden
bevaras
- vattenkvalitet
förbättras
-klimatförändring
förhindras
- markkvalitet förbättras

0

0

0

0%

- marker inte växer igen
eller överges

27 500

739

23 376

85 %

*Utfall nyanslutning 2014. Anledningen till negativa tal är att ingen nyanslutning var tillåten under 2014
och att projekt som beviljats stöd inte genomförts eller har blivit mindre än planerat.
** Utfall anslutning i miljöersättning 2014. Nollvärden eftersom miljöersättningarna flyttat till den nya
programbudgeten.
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Tabell 25. Indikatorer och måluppfyllelse, RPE, för utmaningarna klimat, vattenkvalitet och
biologisk mångfald
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(enligt beslut)

Antal brukare som anlagt eller
restaurerat våtmarker (216)

Mål
2007–2013

Resultat
(avslutade
insatser)

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

275

-10

403

147 %

20

0

4

20 %

Antal brukare som anlagt
fosfordammar

1 000

0

19

2%

Total investeringsvolym för
anlagda eller rest. våtmarker
(216), mnkr (mneuro)

96,4
(10,7)

0
(0)

180,6
(20,1)

187 %

Total investeringsvolym för
anlagda dammar (216), mnkr
(mneuro)

50
(5,6)

0
(0)

5,7
(0,6)

11 %

Total investeringsvolym för
reglerbar dränering (216), mnkr
(mneuro)

4,80
(0,5)

0
(0)

0
(0)

0%

Antal hektar våtmarker som
anlagts eller restaurerats (216)

800

-10

2 093

262 %

Antal hektar fosfordammar som
anlagts (216)

200

0

12

6%

Antal hektar åkermark med
reglerbar dränering

400

0

65

16 %

- biologisk mångfald och höga
naturvärden bevaras

1 000

-10

2 105

211 %

- vattenkvalitet förbättras

1 400

-10

2 170

155 %

- klimatförändring förhindras

0

0

0

0%

- markkvalitet förbättras

0

0

0

0%

1 000

-10

2 105

211 %

Antal brukare som har åkermark
med reglerbar dränering

Programspecifika
indikatorer

Utfall 2014*

Antal hektar som framgångsrikt
brukas så att:

- marker inte växer igen eller
överges

*Utfall nyanslutning 2014. Anledningen till negativa tal är att ingen nyanslutning var tillåten under 2014 och att
projekt som beviljats stöd inte genomförts eller har blivit mindre än planerat.

Anlagda och restaurerade våtmarker
Mellan 2007 och 2014 har det anlagts eller restaureras 5 226 hektar våtmarker.
Av dessa har 2 093 hektar anlagts med modulerade medel, alltså pengar för de
så kallade utmaningarna. Ungefär 2 884 hektar har färdigställts under perioden
medan 2 342 hektar fortfarande finns i pågående projekt.
Arealen våtmark som anläggs eller restaureras var betydligt lägre än förväntat
för perioden 2007–2012. Under 2013 skedde en stor ökning i anslutning till denna
miljöinvestering. Antalet brukare var färre än förväntat 2007–2012, men liksom för
arealen har antalet lantbrukare ökat anmärkningsvärt och målet uppnåddes därmed
under 2013. Under 2014 har det inte gått att nyansluta sig till miljöinvesteringen,
vilket lett till att den totala anslutningen minskat något under året. Anledningen
till det är att någon våtmark kanske blev mindre än det var tänkt och att några
projekt avslutats av olika anledningar. Måluppfyllelsen för antal lantbrukare är nu
99 procent och för arealen 87 procent.

45

För att öka antalet lantbrukare som anlägger och restaurerar våtmarker sattes inför
2012 särskilda medel in till länsstyrelsens arbete med uppsökande verksamhet. I
vissa delar av landet ändrades också takbeloppet per hektar från och med 2012,
för att kunna täcka kostnaderna för särskilt intressanta objekt. Denna förändring
bidrog till stor del till den stora ökningen under 2012 och 2013, både för arealen och
för antalet brukare.
Det kan finnas flera orsaker till att arealmålet ändå inte riktigt nås, trots nämnda
ändringar i landsbygdsprogrammet. Exempelvis upplever många markägare att
det är svårt att veta vad de kan och får göra inom ett dikningsföretag. För stora
våtmarker krävs tillstånd i mark- och miljödomstolen vilket tar lång tid och är
svårt. Det råder också osäkerhet om dispensmöjligheter från biotopskyddet när en
våtmark ska skapas genom att dämma ett dike.

Restaurerade betesmarker och slåtterängar
Den areal betesmark och slåtteräng som till och med år 2014 restaureras inom utvald
miljö är totalt 10 551 hektar. Av de betesmarker och slåtterängar som restaureras är
3 420 hektar färdigställda medan 7 131 hektar fortfarande är i restaureringsfasen.
Det tar i regel 4–5 år att restaurera en betesmark eller slåtteräng vilket gör att
de flesta markerna kommer att bli färdigställda efter programperioden. Den mark
som färdigställts 2014 är ju egentligen färdigställd under programperiod 2014–2020
men utbetalningar sker från budgeten för utvald miljö inom landsbygdsprogram
2007–2013.
Målet för antalet brukare som restaurerar betesmarker och slåtterängar är uppnått
med råge, måluppfyllelsen är 301 procent. Däremot är det långt kvar till arealmålet
där måluppfyllelsen är 59 procent. Detta innebär att de betesmarker och slåtterängar
som restaureras är små jämfört med målets förväntade genomsnittsareal.

Anläggning av damm som samlar fosfor och reglerbar dränering
Anslutningen till dessa båda insatser är fortfarande låg. Måluppfyllelsen för
hektarmålen ligger under 20 procent. Anledningar till detta är att insatserna är nya
och att det tar lång tid att sprida information om åtgärden och skapa intresse. Det
anses dessutom vara dyra anläggningskostnader för damm som samlar fosfor samt
svårt och tidskrävande att anlägga reglerbar dränering.
Stängsel mot rovdjur
Inför 2012 höjdes ersättningsnivån från 20 kronor per meter till 50 kronor. Efter
det har vi sett en markant ökning av antalet ansökningar. Under 2013 fördubblades
arealen som är hägnad med stängsel mot rovdjur, liksom det även gjorde under
2012. 2014 öppnade insatsen för nysökning först i maj, vilket kan vara en anledning
till att det inte skett en lika stor ökning av arealen 2014 som 2013. Insatsen hade
öppet för ansökningar inom landsbygdsprogram 2007–2013 till och med april 2015.
Beslut om stöd har därför fattats under 2015 för denna insats. Måluppfyllelsen 2014
är 199 procent för antal brukare och 229 procent för antal hektar.
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Anpassade skyddszoner och mångfaldsträda
Anpassade skyddszoner och mångfaldsträda är två insatser inom miljöersättningen
för naturfrämjande insatser på åkermark. Aktuell årsrapport omfattar landsbygds
programmet 2007–2013. Miljöersättningar för 2014 ingår i landsbygdsprogrammet
2014–2020 och redovisas därför inte i denna rapport.

Traditionella kulturväxter och husdjursraser11 (214)
Insatsens syfte och innehåll
Traditionell odling av bruna bönor
Miljöersättningen för miljövänlig odling av bruna bönor på Öland ska bidra till
att uppfylla miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Målet är att genom
miljövänliga odlingsformer bevara lokala sorter och behålla den traditionella
odlingen av bruna bönor på Öland.
Utrotningshotade husdjursraser och rasbevarande husdjursföreningar
Miljöersättningen till utrotningshotade husdjursraser är till för att stimulera och
underlätta för djurägare att hålla våra traditionella svenska lantraser, som är
utrotningshotade. Syftet är att bevara den genetiska resursen som våra husdjur
utgör och därmed bidra till att uppnå det svenska miljökvalitetsmålet Ett rikt
odlingslandskap.
Ersättningar lämnas också som projektstöd till rasbevarande föreningar för
att stödja deras arbete med att organisera och leda bevarandearbetet för hotade
husdjursraser. Bevarandet av arter och raser som inte omfattas av miljöersättningen
kan på så sätt stödjas.
I den nationella handlingsplanen ”Bevara, nyttja och utveckla, - handlingsplan för
uthållig förvaltning av svenska husdjursraser 2010–2020” finns en lista över de
raser som Sverige har ett bevarandeansvar för.

11 Avsnitt 5.4.3.7 i Sveriges landsbygdsprogram
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Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 26. Indikatorer och måluppfyllelse, traditionella kulturväxter och husdjursraser
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(enligt beslut)

Antal brukare som får ersättning för
odling av bruna bönor

Mål

Utfall
2014

Utfall 2014,
%

70

40

0

0%

1 000

1 103

0

0%

15

16

18

120 %

Antal hektar mark som får ersättning
för odling av bruna bönor

700

488

0

0%

Antal djurenheter som får ersättning
för bevarande av traditionella
husdjursraser

5 000

6 464

0

0%

Antal hektar som framgångsrikt
brukas så att marker inte växer igen
eller överges

700

488

0

0%

Antal hektar som framgångsrikt
brukas så att natur- och
kulturvärden bevaras

700

488

0

0%

5 000

6 464

0

0%

Antal brukare som får ersättning
för bevarande traditionella
husdjursraser
Antal rasföreningar som får
ersättning för bevarande av
traditionella husdjursraser

Resultat
(avslutade
insatser)

Utfall
2013

Antal DE som framgångsrikt skötts
så att natur- och kulturvärden
bevaras

Aktuell årsrapport omfattar landsbygdsprogrammet 2007–2013. Miljöersättningar
för 2014 ingår i landsbygdsprogrammet 2014–2020 och redovisas därför inte i denna
rapport. Dock redovisas utfallet över antal rasföreningar eftersom denna post alltjämt
finansieras med medel ur programperioden 2007–2013. Antalet rasföreningar som
sökt och beviljats ersättning ligger över målet och antalet har dessutom ökat något
jämfört med 2013. Detta är ett tecken på brett engagemang och stabil verksamhet i
föreningarna vilket är av mycket stor betydelse för bevarandearbetet.
2.8.2.4 Minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark12 (214)

Insatsens syfte och innehåll
Minskat kväveläckage
Miljöersättningen för minskat kväveläckage syftar till att minska växtnäringsläckaget
från jordbruksmark genom odling av fånggröda och genom vårbearbetning. Med
fånggröda menas växtlighet, till exempel vallgräs eller oljerättika, som har sin
huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor. Med vårbearbetning menas att man
inte jordbearbetar marken förrän tidigast den 1 januari året efter stödår. Fånggröda
och vårbearbetning kan kombineras på samma mark. Ersättningen gick inte att
förlänga inför 2014.

12 Avsnitt 5.4.3.8 i Sveriges landsbygdsprogram
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Skyddszoner
Miljöersättningen för skyddszoner ska bland annat bidra till att minska
ytavrinningen och växtnäringsläckaget från åkermark. För att få ersättning ska
lantbrukaren anlägga en vallbevuxen åkermarksremsa utmed ett vattenområde.
Delinsats B – skyddszoner mot vattendrag – stängdes för nyanslutning från och
med 2012 och gick inte heller att förlänga inför 2014.
Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 27. Indikatorer och måluppfyllelse, minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(enligt
beslut)

Antal brukare som får ersättning för
minskat kväveläckage

8 200

5 730

0

0%

Antal brukare som får ersättning för
anlagda skyddszoner mot vattendrag

4 500

4 390

0

0%

Antal hektar mark som får ersättning
för minskat kväveläckage

180 000

140 698

0

0%

Antal hektar mark som får ersättning
för anlagda skyddszoner mot
vattendrag

9 000

11 559

0

0%

Antal hektar som brukas framgångsrikt
så att växtnäringsförlusterna från
jordbruksmarken minskar

189 000

152 257

0

0%

Antal hektar som bidrar till en
förbättrad vattenkvalitet

189 000

152 257

0

0%

Antal hektar som bidrar till att
markkvaliteten förbättras

189 000

152 257

0

0%

Insatsens bidrag för att förhindra
klimatförändring, kton

0

0

0

0%

Minskat kväveläckage per år, ton*

1 700

1 573

0

0%

Resultat
(avslutade
insatser)

Mål

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2014, %

*Utfallet har beräknats genom modellberäkningar. Den modellberäkning som använts är nu jämfört med den som
användes 2007.

Aktuell årsrapport omfattar landsbygdsprogrammet 2007–2013. Miljöersättningar
för 2014 ingår i landsbygdsprogrammet 2014–2020 och redovisas därför inte i denna
rapport.
2.8.2.5 Miljöskyddsåtgärder13 (214)

Insatsens syfte och innehåll
Miljöersättningen miljöskyddsåtgärder syftar till att minska riskerna vid hantering
av växtskyddsmedel och att minska läckaget av växtnäringsämnen. För att få
ersättning ska brukaren bland annat göra en växtodlingsplan och markkartera
åkermarken. Miljöskyddsåtgärderna stängdes för nyanslutning från och med 2012.
Ersättningen gick inte att förlänga inför 2014.

13 Avsnitt 5.4.3.9 i Sveriges landsbygdsprogram
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Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 28. Indikatorer och måluppfyllelse, Miljöskyddsåtgärder
Typ av indikator

Indikator

Omfattning
(enligt
beslut)

Antal brukare som får ersättning för
miljöskyddsåtgärder

10 000

488

0

0%

Antal hektar mark som får ersättning
för miljöskyddsåtgärder

600 000

63 012

0

0%

Antal hektar som på framgångsrikt sätt
brukas så att växtnäringsförlusterna
och riskerna vid användning av
växtskyddsmedel minskar

600 000

63 012

0

0%

Antal hektar som bidrar till en
förbättrad vattenkvalitet

600 000

63 012

0

0%

Antal hektar som bidrar till att
markkvaliteten förbättras

600 000

63 012

0

0%

Resultat
(avslutade
insatser)

Mål

Utfall 2013

Utfall
2014

Utfall 2014,
%

Aktuell årsrapport omfattar landsbygdsprogrammet 2007–2013. Miljöersättningar
för 2014 ingår i landsbygdsprogrammet 2014–2020 och redovisas därför inte i
denna rapport.
2.8.2.6 Certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion14
(214)

Insatsens syfte och innehåll
Miljöersättningen för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad
produktion ska bidra till ett hållbart utnyttjande av jordbruksmarken. Ersättnings
formen innebär att jordbrukare kan få ersättning för ekologisk odling och
djurhållning.
Ersättning för ekologisk odling lämnas endast för odling på åkermark av grödor
till livsmedel, foder, utsädesproduktion samt ettåriga grödor för industriändamål.
Ersättning för djurhållning lämnas i form av extra ersättning för ekologiskt odlad
åkermark samt mark i åtagande för betesmarker och slåtterängar. Den ersatta
arealen står i direkt proportion till antalet mjölkkor, am- och dikor, ungnöt, tackor,
getter (hondjur) och suggor inom företaget. I åtaganden ingångna i den nuvarande
programperioden, det vill säga från och med 2007, är det dessutom möjligt att få
ersättning för slaktsvin, värphönor och slaktkycklingar.

Måluppfyllelse och indikatorer
Resultatindikatorerna, med undantag för åkerareal i slättbygden, avser all
jordbruksmark, det vill säga även betesmark. Även vissa omfattningsindikatorer
avser jordbruksmark, det vill säga både åkerareal och betesmark
Eftersom det är en eftersläpning på resultatindikatorerna redovisas uppgifter
om 2013 efter tabellen nedan. I beräkningen ingår all åkermark som enligt
stödansökningarna finns hos jordbrukare som har betesdjur (nöt, får och getter) i
insatsen kretsloppsinriktad produktion.

14 Avsnitt 5.4.3.10 i Sveriges landsbygdsprogram
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Tabell 29. Indikatorer och måluppfyllelse, certifierad ekologisk produktion eller
kretsloppsinriktad produktion15
Typ av
indikator

Indikator

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2014,
%

21 000

7 293

0

0%

12 000

5 286

0

0%

Antal hektar åkermark som
får ersättning för ekologiska
produktionsformer15

437 945

0

Antal hektar åkermark som
får ersättning för certifierad
ekologisk produktion (inkl.
karens)

380 460

0

Omfattning Antal brukare som får
(enligt
ersättning för ekologiska
beslut)
produktionsformer
Antal brukare som får ersättning
för certifierad ekologisk
produktion (inkl. karens)

Resultat
(avslutade
insatser)

Mål

Antal hektar jordbruksmark som
är ekologiskt certifierad (inkl.
karens) eller kretsloppsinriktad
produktion

700 000

559 009

0

Antal hektar jordbruksmark som
är ekologiskt certifierad (inkl.
karens)

610 000

501 524

0

Antal djurenheter som får
ersättning för ekologiska
produktionsformer

160 000

229 922

0

0%

Antal djurenheter som får
ersättning för certifierad
ekologisk produktion

150 000

213 805

0

0%

Antal hektar jordbruksmark som
framgångsrikt brukas ekologiskt,
certifierad (inkl. karens)

610 000

501 524

0

Antal hektar jordbruksmark
som framgångsrikt brukas så
att marker inte växer igen eller
överges

700 000

559 009

0

Antal hektar jordbruksmark
som bidrar till en förbättrad
vattenkvalitet

700 000

559 009

0

Antal hektar jordbruksmark som
bidrar till att markkvaliteten
förbättras

700 000

559 009

0

Antal hektar åkerareal som är
ekologiskt certifierad i Götalands
södra slättbygder och norra
slättbygder samt Svealands
slättbygder

210 000

184 407

0

Aktuell årsrapport omfattar landsbygdsprogrammet 2007–2013. Miljöersättningar
för 2014 ingår i landsbygdsprogrammet 2014–2020 och redovisas därför inte i
denna rapport.

15 Arealen avser den totala åkerarealen som ingår i åtagande för miljöersättning för certifierad ekologisk
produktion eller kretsloppsinriktad produktion.
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2.8.2.7 Extensiv vallodling för miljön och det öppna landskapet16 (214)

Insatsens syfte och innehåll
Miljöersättningen för vallodling gäller för slåtter-, betes- eller frövall på åkermark
i hela landet. Syftet med ersättningen är att bidra till ett öppet och variationsrikt
landskap. Vallodlingen bidrar också till att minska växtnäringsläckaget och
erosionen från åkermark och till att begränsa användningen av växtskyddsmedel.
Miljöersättningen är uppdelad i två delar:
Del A berättigar till ersättning i skogsdominerade områden och syftar till att främja
den biologiska mångfalden.
Del B berättigar till ersättning i Sveriges slättbygder. Här finns en intensiv
jordbruksnäring. Syftet med del B är att minska växtnäringsförlusterna.

Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 30. Indikatorer och måluppfyllelse
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(enligt beslut)

Antal brukare som får
grundersättning för delinsats A

31 000

26 861

0

0%

Antal brukare som får
grundersättning för delinsats B

10 000

9 853

0

0%

Antal hektar som får grundersättning
för delinsats A

700 000

669 831

0

0%

Antal hektar som får grundersättning
för delinsats B

200 000

237 957

0

0%

Antal hektar som får
tilläggsersättning för delinsats A

500 000

440 206

0

0%

Antal hektar som framgångsrikt
brukas så att marker inte växer igen
eller överges enligt delinsats A

700 000

669 831

0

0%

Antal hektar som framgångsrikt
brukas så att natur- och kulturvärden
bevaras enligt delinsats A

700 000

669 831

0

0%

Antal hektar som bidrar till en
förbättrad vattenkvalitet enligt
delinsats B

200 000

237 957

0

0%

Antal hektar som bidrar till att
markkvaliteten förbättras enligt
delinsats B

200 000

237 957

0

0%

0

0

0

0%

Resultat
(avslutade
insatser)

Mål

Bidrag för att förhindra klimatförändring enligt A och B, kton

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2014,
%

Aktuell årsrapport omfattar landsbygdsprogrammet 2007–2013. Miljöersättningar
för 2014 ingår i landsbygdsprogrammet 2014–2020 och redovisas därför inte i
denna rapport.

16 Avsnitt 5.4.3.11 i Sveriges landsbygdsprogram
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2.8.3 Ersättning för djurens välbefinnande17 (215)
Insatsens syfte och innehåll
Ersättning lämnas för frivilliga insatser för att förbättra välbefinnandet för suggor
och betäckta gyltor som hålls för produktion av smågrisar. Ersättningen ska
bidra till en mer anpassad skötsel och omvårdnad av djuren, förbättra hälsoläget i
besättningarna och främja gott smittskydd. På sikt ska ersättningen ha en positiv
effekt på djurens hälsa och välbefinnande.
Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 31. Indikatorer och måluppfyllelse, djurens välbefinnande
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning
(enligt
beslut)

Antal jordbrukare som får
ersättning för extra omsorg för
suggor
Antal suggor som omfattas av
ersättningen för extra omsorg för
suggor

Resultat
(avslutade
insatser)

Utfall 2013

Utfall 2014,
%

350

506

0

0%

77 000

118 991

0

0%

350

506

0

0%

77 000

118 991

0

0%

Antal jordbrukare som får
ersättning för extra djuromsorg
för suggor
Antal suggor som omfattas av
ersättningen för extra djuromsorg
för suggor

Utfall 2014

Aktuell årsrapport omfattar landsbygdsprogrammet 2007–2013. Ersättningar för
djurens välbefinnande för 2014 ingår i landsbygdsprogrammet 2014–2020 och
redovisas därför inte i denna rapport.

2.8.4 Icke-produktiva investeringar skog18 (227)

Åtgärdens syfte och innehåll
Målet är att bevara och utveckla skogens mångfald. Åtgärden bidrar till att uppfylla
miljökvalitetsmålet Levande skogar.
Åtgärden är uppdelad i huvudinsatserna ”Bevara och utveckla skogens mångfald”
samt ”Öka arealen ädellövskog”.

Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 32 a. Budget och utnyttjandegrad 2007–2013
Budgettyp
Skogens mångfald

Budget 2007–2013, mnkr

Beviljat stöd/bokat
2007–2014, mnkr

155

156

Utnyttjat av budget, %
101 %

Ädellöv

82

81

99 %

SUMMA

237

237

100 %

Tabellen avser beviljade, inte utbetalade, stöd. Då det sker en del återflöden genom att beviljade stöd inte utnyttjas,
kommer utfallet enligt tabellen att minska under 2015.

17 Avsnitt 5.4.4 i Sveriges landsbygdsprogram
18 Avsnitt 5.4.6 i Sveriges landsbygdsprogram
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Tabell 32 b. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 227, Skogens mångfald och Ädellöv192021
Typ av indikator

Indikator

Omfattning
(enligt beslut)

Antal skogsägare som får
ersättning

6 700

-29219

6 673

100 %

Total investeringsvolym20, mnkr
(mneuro)

423,5
(47,1)

96,0
(10,7)

264,0
(29,3)

62 %

25 650

-1 010

24 90221

97 %

- marker inte växer igen eller
överges

0

0

0

0%

- markkvaliteten förbättras

0

0

0

0%

- vattenkvaliteten förbättras

0

0

0

0%

Resultat
(avslutade
insatser)

Mål

Utfall 2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

Antal hektar som framgångsrikt
brukas så att:
- biologisk mångfald och höga
naturvärden bevaras

- klimatförändring förhindras

0

0

0

0%

Antal hektar som målklassas för
att bevara och utveckla höga
natur- och kulturvärden samt
rekreationsvärden i skogen

150 000

-975

175 314

117 %

Summa
(avslutade insatser)

175 650

-1 985

200 216

114 %

Arealuppgifterna ovan avser beviljade stöd. Målen för både ”Bevara och utveckla
skogens mångfald” och ”Öka arealen ädellövskog” har nåtts när det gäller beviljade
stöd i kronor. Alla arealmål för stöden har däremot inte nåtts då kostnaden per
hektar blivit något högre än budgeterat.
2.8.4.1 Bevara och utveckla skogens biologiska mångfald22

Insatsens syfte och innehåll
Stödet syftar till att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden
i skogen och bidrar på så sätt till att uppfylla miljökvalitetsmålet Levande skogar.
Insatsens uppbyggnad
Åtgärden ”Bevara och utveckla skogens mångfald” är uppdelad i arealstöd, schablonstöd och
stöd för målklassning.

Målklassning är en detaljerad inventering av skogsfastigheten, inklusive
naturvärdes-bedömning av de olika bestånden så att skogsägaren vet vilka typer av
naturvärden som finns på fastigheten. Med detta som grund kan sedan skogsägaren
planera och genomföra skötseln.
Arealstödet ges till åtgärder för att bevara och skapa förutsättningar för natur och
kulturvärden i skogen. Även sociala värden kan gynnas.
19 De negativa resultaten i tabellen kommer sig av att Skogsstyrelsen avslutar ärenden där sökanden inte
kommer in med ansökan om utbetalning och då återför systemet de arealer som ärendet avser. Det kan
vara så att sökanden har utfört åtgärden men av olika anledningar inte ansöker om utbetalning.
20 Avser ärenden som haft minst en utbetalning.
21 Det bedöms inte nödvändigt att förfina beräkningen eftersom de inte kommer leda till en mer
rättvisande bild.
22 Avsnitt 5.4.6.1 i Sveriges landsbygdsprogram
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Schablonstödet syftar till att skapa förutsättningar för natur- kultur och sociala
värden i skogen. Frihugga och rensa kulturmiljö från träd och ris, skapa död ved
och röjning/märkning av stigar är några exempel på sådana åtgärder.
De i tabellen nedan redovisade arealutfallen avser beviljade stöd. Den uppnådda
arealen har sänkts något sedan förra året. Det kan bero på att sökande ansöker
om utbetalning för en mindre areal än i beslutet om stöd eller inte kommer in
med någon ansökan om utbetalning alls. Det behöver inte vara så stor faktisk
minskning som siffrorna visar utan det kan vara så att sökande har utfört åtgärden
men av olika anledningar inte ansöker om utbetalning. Arealerna kan komma att
sjunka ytterligare under 2015 då det är troligt att ytterligare en del av de åtgärder
som beviljats stöd inte kommer att utföras och därmed inte leda till begäran om
utbetalning.

Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 33. Indikatorer och måluppfyllelse, Skogens biologiska mångfald2324
Typ av indikator

Indikator

Omfattning
(enligt beslut)

Antal skogsägare som får
ersättning

5 000

Total investeringsvolym24,
mnkr (mneuro)
Resultat
(avslutade
insatser)

Programspecifik
indikator

Mål

Utfall 2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

-18823

4 729

95 %

280
(31,1)

55,7
(6,2)

148,8
(16,5)

53 %

Antal hektar som brukas för
att bevara och utveckla höga
natur- och kulturvärden samt
rekreationsvärden i skogen
(areal- och schablonstöd)

19 000

-791

20 701

109 %

Antal hektar som målklassats
för att bevara och
utveckla höga natur- och
kulturmiljövärden samt
rekreationsvärden i skogen

150 000

-975

175 314

117 %

Antal hektar som brukas med
stöd från schablonersättning
för att bevara och utveckla
skogsmark med höga naturoch kulturvärden samt
rekreationsvärden i skogen

4 000

-155

4 886

122 %

För samtliga stöd inom ”Bevara och utveckla skogens mångfald” gäller att den
uppnådda arealen har sänkts något sedan förra året. Det kan bero på att sökande
ansöker om utbetalning för en mindre areal än i beslutet om stöd eller inte kommer
in med någon ansökan om utbetalning alls. Det behöver inte vara så stor faktisk
minskning som siffrorna visar utan det kan vara så att sökande har utfört åtgärden
men av olika anledningar inte söker om utbetalning.

Stöd för målklassning
Inga stöd för målklassning har beviljats då budgeten varit fulltecknad sedan 2012.
Hittills har 9 mnkr betalats ut. Stöd har beviljats för målklassning av 175 314 hektar.
Målet för programperioden 150 000 hektar har överträffats med 25 314 hektar.
23 De negativa resultaten i tabellen kommer sig av att Skogsstyrelsen avslutar ärenden där sökanden inte
kommer in med ansökan om utbetalning och då återför systemet de arealer som ärendet avser. Det kan
vara så att sökanden har utfört åtgärden men av olika anledningar inte ansöker om utbetalning.
24 Avser ärenden som har haft minst en utbetalning.
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Arealstöd
Totalt har arealstöd beviljats med ca 106 mnkr och hittills har beslut fattats om att
betala ut cirka 59 mnkr.
Schablonstöd
Totalt har schablonstöd beviljats med 47,3 mnkr och hittills har beslut fattats om
att betala ut 28,4 mnkr. Stöd för schablonåtgärder har beviljats i en omfattning
av 4 886 hektar vilket innebär att målet på 4 000 hektar har överträffats med 886
hektar.
De schabloner som lyckats bra och där utfallet är större än målen är röja, rensa och
märka upp stig samt röja, rensa stenmur och naturvårdsbränning. Minst intresse är
det för schablonerna återställa flottled samt täppa igen dike.
2.8.4.2 Öka arealen ädellövskog25

Insatsens syfte och innehåll
Ersättningen syftar till att utveckla bestånd av ädellövskog för att öka den biologiska
mångfalden.
De i tabellen nedan redovisade arealutfallen avser beviljade stöd. Den uppnådda
arealen har sänkts något sedan förra året. Det kan bero på att sökande ansöker om
utbetalning för en mindre areal än i beslutet om stöd eller inte kommer in med
någon ansökan om utbetalning alls. Det behöver inte vara så stor faktisk minskning
som siffrorna visar utan det kan vara så att sökande har utfört åtgärden men av olika
anledningar inte söker om utbetalning. Arealerna kan komma att sjunka ytterligare
under 2015 då det är troligt att en del av de åtgärder som beviljats stöd inte kommer
att utföras och därmed inte leda till begäran om utbetalning.

Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 34. Indikatorer och måluppfyllelse, Ädellöv2627
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(enligt
beslut)

Antal skogsägare som får
ersättning

1 700

-10426

1 944

114 %

Total investeringsvolym,27
mnkr (mneuro)

143,5
(15,9)

40,3
(4,5)

115,1
(12,8)

80 %

Antal hektar ädellövskog som
har skapats för att bevara höga
naturvärden i skogen

4 500

-219

4 201

93 %

Resultat
(avslutade
insatser)

Mål

Utfall
2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat, %

Totalt har stöd för ädellövskog beviljats med 80,9 mnkr och hittills har beslut fattats
om att betala ut 64,3 mnkr. Stöd har beviljats för åtgärder som omfattar 4 201
hektar. Beslut om utbetalning har fattats för åtgärder på 1 977 hektar.

25 Avsnitt 5.4.6.2. i Sveriges landsbygdsprogram
26 De negativa resultaten i tabellen kommer sig av att Skogsstyrelsen avslutar ärenden där sökanden inte
kommer in med ansökan om utbetalning och då återför systemet de arealer som ärendet avser. Det kan
vara så att sökanden har utfört åtgärden men av olika anledningar inte ansöker om utbetalning.
27 Avser ärenden som har haft minst en utbetalning.
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Målen för antal skogsägare har överträffats. Målsättningen att 60 procent av
beviljade stödareal skulle ha potential att utveckla höga naturvärden har överträffats
enligt det bedömningssystem som använts vid fältbesök.

Faktorer som påverkar utfallet
Det har tagit några år att marknadsföra stödet och få upp ansökningsvolymen.
Det är troligen de kompetensutvecklingsprojekt som arbetat med rådgivning till
skogsägare som har haft den avgörande effekten. Vi har även kunnat se tydliga
ökningar i intresse för stödet i samband med artiklar i Skogsstyrelsens egen tidning
SkogsEko och fackpress.

2.9 Axel 3
Sammanfattning av länsstyrelsernas rapportering avseende axel 3
Eftersom de flesta åtgärder varit stängda under året för nya ansökningar har
fokus i huvudsak varit på hantering av utbetalningsärenden samt uppföljning och
bevakning av pågående projekt och insatser.
Den mest enhetliga bilden från länens rapportering gäller även i år stödet till
bredbandsutbyggnad. Precis som förra året rapporterade majoriteten av läns
styrelserna att intresset och söktrycket när det gäller bredbandsstöd är mycket stort.
Många projekt är i gång men en hel del arbete samt uppföljning återstår innan
projekten är i mål. Även i år framförs kritik mot regelverket för bredbandsstödet
som gör att stödet upplevs som tungrott och svårt att hantera både av handläggare
och av projektägare. Särskilt tidskrävande är även kontroll av upphandlingen
i bredbandsprojekt. Det finns dock exempel där handläggningstiderna för
bredbandsärenden har gått ner. I Jönköpings län har exempelvis utbildnings
satsningar inom redovisning lett till minskade handläggningstider.  
Även i år lyfts satsningar inom Matlandet fram i positiva ordalag och intresset
för matfrågor tycks stadigt öka. Matlandetsatsningar sker på många olika sätt och
ofta i samverkan med andra aktörer såsom regionerna eller enskilda organisationer.
Kompetensutveckling och informationssatsningar är exempel på aktiviteter som
genomförts för att öka sysselsättning, affärs- och företagsutveckling inom bland
annat områdena turism, mikroföretagande och livsmedelssäkerhet.

Sametingets rapportering avseende axel 3
Under året har Sametinget nästan uteslutande arbetat med ansökningar om
utbetalningar av ärenden. Sametinget rapporterar också att företagsstöden i stort
har fallit väl ut, men att målen med diversifieringsåtgärden inte har uppnåtts. Det
beror delvis på att diversifiering inom rennäringen är svår då rennäringslagen som
begränsar samebyarna till att endast ägna sig åt renskötsel medan de enskilda
företagen även kan arbeta med annat.
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2.9.1 Diversifiering (311)
Åtgärdens syfte och innehåll
Stöd lämnas som företagsstöd till en medlem av ett jordbruks- eller rennäringsföretag
för investeringar eller köp av tjänster för att utveckla nya verksamhetsgrenar utanför
jordbruket eller renskötseln och på så sätt stärka lönsamheten inom dessa företag. Stöd
lämnas också som projektstöd för att stimulera en konkurrenskraftig diversifiering
och påskynda en hållbar utveckling av nya affärs- och verksamhetsidéer i dessa
företag. Syftet med stödet är att genom ett större utbud av tjänster och produkter
stärka lantbruksföretagen och öka landsbygdens attraktionskraft för boende,
företagande och turism. Sedan 2010 görs det inom åtgärden särskilda satsningar
avseende förnybar energi och klimat.
Budget och beviljat stöd
Tabell 35. Budget och beviljat stöd, åtgärd 31128
Budgettyp

Budget, mnkr

Beviljat stöd
2014, mnkr

Beviljat stöd
ackumulerat
2007–2014, mnkr

Beviljat av
budget, %

Grundbudget

563,2

0

420,9

75 %

Utmaning, förnybar energi

136,0

0

135,3

99 %

Utmaning, klimat

6,0 28

0

22,0

367 %

705,2

0

578,2

82 %

547,0

78 %

SUMMA
SUMMA med avdrag för
återflöden

Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 36. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 311, inkl. utmaningarna klimat och energi
Typ av indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat stöd)

Antal beviljade stöd

2 960

0

1 001

34 %

Total investeringsvolym, mnkr (mneuro)

2 630
(292)

0
(0)

1 756,0
(195,1)

67 %

Antal avslutade insatser

2 960

97

1 060

36 %

Ökning i bruttoförädlingsvärde hos
stödmottagare, mnkr
(mneuro)

2 330
(259)

0
(0,0)

227,3
(25,3)

10 %

Bruttoökning av
arbetstillfällen till följd
av stöd

4 280

100

877

20 %

Resultat
(avslutade
insatser)

Mål

Utfall 2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

28 Under 2013 var det tillåtet för stödmyndigheterna att omfördela pengar fritt mellan budgetposterna
Utmaning, förnybar energi och Utmaning, klimat. Den totala budgeten för utmaningar är därför
142 miljoner kronor. Totalt beviljat stöd för utmaningarna är 157,3 miljoner kronor som motsvarar
111 procent av budgeten. Att det har varit möjligt att bevilja mer än budget kan förklaras av
överteckning.

58

Tabell 37. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 311, för utmaningarna klimat och energi
Typ av indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat stöd)

Resultat
(avslutade
insatser)

Mål
2007-2013

Utfall 2014

Utfall ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

Antal beviljade stöd

160

0

157

98 %

Total investeringsvolym, mnkr (mneuro)

400
(44)

0
(0)

352,2
(39,1)

88 %

Antal avslutade
insatser

160

32

123

77 %

Ökning i bruttoförädlingsvärde hos
stödmottagare, mnkr
(mneuro)

30
(3)

0
(0,0)

3,3
(0,4)

11 %

Bruttoökning av
arbetstillfällen till följd
av stöd

80

2

2

3%

Åtgärdens bidrag till
att öka produktionen
av förnybar energi,
TWh

1,0

0,012

0,088

9%

Omfattning
Under 2014 har inga nya stöd beviljats. För perioden 2007–2014 har 34 procent av
målet för antal beviljade stöd uppnåtts, men 78 procent av budgeten har utnyttjats
även med hänsyn tagit till återflöde av pengar från projekt som blivit billigare.
Investeringsvolymen för perioden 2007–2014 uppgår till 1 756,0 miljoner kronor.
Det motsvarar 67 procent av målvärdet.
För att nå målet med insatserna under programperioden har Jordbruksverket gjort
särskilda satsningar för att informera företagare om möjligheterna inom programmet.
I dessa satsningar ingår deltagande vid lantbruks- och energimässor samt vid
seminarier och informationsträffar som anordnas av olika branschorganisationer
eller andra verksamma inom energiföretagande eller miljö- och klimatområdet.
Jordbruksverket har även publicerat pressmeddelanden med information och
nyheter rörande Jordbruksverkets arbete med klimat och förnybar energi.

Särskilda satsningar inom utmaningen klimat och förnybar energi
En del inom åtgärden är särskilda satsningar inom klimat och förnybar
energi. Under 2014 har inga nya beslut fattats. Under perioden 2010–2014 har
länsstyrelserna beviljat stöd till 157 ärenden om cirka 157 miljoner kronor. Det
har varit till biogasanläggningar, rötrest- och gödselbrunnar med anknytning
till biogasproduktion samt övriga insatser som biobränslepanna, vindkraftverk,
pelletstillverkning med mera.
Särskilda satsningar inom biogas
Under 2014 har inga företag beviljats stöd för nya investeringar inom biogas. Under
perioden 2009–2014 har länsstyrelserna beviljat stöd till 29 ärenden inom satsningen
biogas om cirka 67,6 miljoner kronor. Stöd har beviljats till 23 biogasanläggningar,
en uppgraderingsanläggning, en biogaspanna, en hygieniseringsanläggning och tre
rötrestbrunnar.
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Inom åtgärden i sin helhet har 25 nya biogasanläggningar fått stöd.
Statsstödsnotifieringen av biogasstödet 2012 medförde att även större anläggningar
har kunnat få stöd i förhållande till investeringens storlek och inte begränsas av
taket för stöd av mindre betydelse på 200 000 euro.
Det projekt inom förnybar energi som LRF fick stöd till under 2012 har fortsatt
under 2014. Det har bland annat genom att demonstrera på goda exempel visat
landsbygdsföretagare att det går att utveckla företagande inom förnybar energi.

Resultat
Under perioden 2007–2014 har 1 060 insatser avslutats, 911 av dessa är företagsstöd
och 149 är projektstöd. Detta betyder att under 2014 har 36 procent av målvärdet för
antalet avslutade insatser uppnåtts.
Figur 13 och 14 nedan illustrerar fördelningen av antalet ärenden (figur 13) och totalt
utbetalt stödbelopp (figur 14) mellan företagsstöd och projektstöd för åtgärden.

Figur 13. Andel avslutade ärenden per
ärendetyp

Figur 14. Andel utbetalt stödbelopp per
ärendetyp

Siffrorna i tabell 36 visar på ett ökat bruttoförädlingsvärde med 227,3 miljoner
kronor för hela perioden 2007–2014, vilket motsvarar 10 procent av målvärdet.
Den genomsnittliga ökningen av bruttoförädlingsvärdet uppgår därmed till cirka
249 000 kronor per företag. Observera att uppgifterna om angiven förändring av
bruttoförädlingsvärde ska tolkas med stor försiktighet. Läs mer i metodavsnitt 2.2.
Av de 149 avslutade projektstöden inom åtgärden är 140 (94 procent) av
förutsättningsskapande karaktär och de ger därför sällan några direkta resultat i form
av bruttoförädlingsvärde och arbetstillfällen. Ett förutsättningsskapande projekt
kan vara en förstudie där man kartlägger eller testar teknik för en viss produktion,
gör en marknadsundersökning eller inför ett certifieringssystem. Det kan också
handla om att skapa förutsättningar för företagande genom kompetensutveckling,
samverkan och nätverksbyggande. Resterande projekt (sex procent) är av mer
konkret karaktär och kan antas ge resultat men det finns stora svårigheter i att mäta
framför allt bruttoförädlingsvärdet för dessa projekt, se avsnitt 2.2. För merparten
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av projektstöden, som svarar för 25 procent av totalt utbetalt stödbelopp och 14
procent av antalet avslutade insatser inom åtgärden, redovisas därmed inga utfall i
resultatindikatorerna bruttoförädlingsvärde och antalet arbetstillfällen.
Resultatet för bruttoökningen i antalet arbetstillfällen ligger på 877 arbetstillfällen,
vilket fortsätter att vara lågt för åtgärden med tanke på att målet är 4 280
arbetstillfällen för hela perioden. Många av insatserna som gäller företagsstöd
visar på ökad arbetstid i företagen, men ökningen påverkar bara redan verksamma
personer i företagen och ger därför inga nya arbetstillfällen enligt den definition
som ska tillämpas29. När det gäller förändring av arbetstid för redan verksamma
personer i företagen så är det med nuvarande data inte möjligt att kvantifiera detta.
Företagsstödens resultat bygger på den enkätstudie som genomförts under 2013, se
vidare under metodavsnitt 2.2.
Sammantaget för åtgärden tyder resultaten på att målen gällande bruttoförädlingsvärde
och arbetstillfällen inte kommer att uppnås.
I figur 15 nedan visas en procentuell fördelning i kategorier för alla slututbetalda
företags- och projektstöd i åtgärden 311 Diversifiering under perioden 2007–2014.

Figur 15. Andel avslutade ärenden per kategori, åtgärd 311

Figur 15 visar andelen av antalet avslutade ärenden uppdelade i kategorier. De
största kategorierna inom åtgärden 311 Diversifiering är Förnybar energi & klimat
med 26 procent, Häst inklusive hästturism 21 procent, Tillverkning/tjänster med
mera 18 procent och Inkvartering samt Mat inklusive matturism med vardera 12
procent.

29 EU-kommissionens definition enligt CMEF: Nya arbetstillfällen är sådana som inte funnits tidigare
och vilka kan bedömas komma att existera under överskådlig framtid och för vilka lön/ersättning
utgår eller är arbete som företagare gör i eget företag. Ett varaktigt nytt arbetstillfälle kan sträcka sig
från 1 arbetstimma som görs en gång per år i till exempel säsongsmässigt återkommande arbete till
att handla om nytt heltidsarbete hela året.
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Figur 16. Andel utbetalt stödbelopp per kategori, åtgärd 311

Figur 16 visar utbetalt stödbelopp uppdelat per kategori. Procentuellt har kategorin
Förnybar energi & klimat den största andelen, 37 procent följt av Häst inklusive
hästturism 22 procent, Tillverkning/tjänster med mera 15 procent, Inkvartering 9
procent samt Mat inklusive matturism 7 procent. Då investeringen i dessa kategorier
ofta görs i större fasta anläggningar faller det sig naturligt att en stor del av beloppet
också betalas ut i de kategorierna.

Förnybar energi och klimat (inkl. utmaningen förnybar energi och klimat)
Kategorin innefattar bland annat omställning av energisystem från fossilt bränsle
till bioenergi, närvärmeproduktion (kan gälla egna gården men även närliggande
byggnader), pelletstillverkning, vedproduktion, biogasanläggning, restaurering av
vattenkraftverk, vindkraftverk samt installation av energiväv i växthus. Det finns
relativt många projektstöd inom denna kategori där det handlar om förstudier
gällande framför allt biogas men även annan förnybar energi.
Företagsstöd

Projektstöd

Antal avslutade insatser

175

89

Genomsnittligt utbetalt
stödbelopp, mnkr

0,43

0,54

Häst inklusive hästturism
Turridning, ridskolor/ridläger, tränings- och utbildningsstall, inackorderings
verksamhet, rehabilitering är vanligt förekommande inom kategorin. De vanligaste
insatserna handlar om ny- och ombyggnad av stallar, ridhus och ridbanor. De
projektstöd som finns inom kategorin handlar om att främja hästnäringen. Ett
exempel är byggandet av en heltäckande kunskapsportal för hästnäringen på
internet.
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Företagsstöd

Projektstöd

Antal avslutade insatser

222

6

Genomsnittligt utbetalt
stödbelopp, mnkr

0,32

0,65

Övrig tillverkning/tjänst med mera
Vanligt förekommande verksamheter inom kategorin är mekaniska verkstäder,
trätillverkning (köksinredningar, timmerhus, möbeltillverkning), sågverk och
hyvleri, gårdsverkstäder, hund- och kattpensionat, friskvård, rehabilitering,
entreprenad med mera. Insatserna kan gälla allt ifrån större investeringar som till
exempel nybyggnation av lokal för tillverkning av emballage till mindre investeringar,
som inköp av snickerimaskiner för tillverkning av möbler. Projektstöden handlar
exempelvis om affärsutveckling och nätverksbyggande inom grön omsorg eller
förstudier kring nya produktionsmetoder för jord- och skogsbruket.
Företagsstöd

Projektstöd

Antal avslutade insatser

181

11

Genomsnittligt utbetalt
stödbelopp, mnkr

0,25

0,46

Inkvartering
Kategorin innefattar framför allt bed & breakfast, bo på lantgård, pensionat,
uthyrningsstugor, konferensanläggningar, camping med mera. Det har inte betalats
ut några pengar till något projektstöd i denna kategori.
Företagsstöd

Projektstöd

Antal avslutade insatser

131

0

Genomsnittligt utbetalt
stödbelopp, mnkr

0,23

0

Mat inklusive matturism
Vanligt förekommande verksamheter inom kategorin är café, restaurang,
gårdsbutiker, bagerier, musteri med mera. Insatserna kan handla om allt från att bygga
ett nytt restaurangkök till mindre investeringar i inventarier. Projektstöden handlar
framför allt om marknadsföring och utveckling av småskaliga livsmedelsföretag
men det förekommer även förstudier kring exempelvis slakterier och mejerier.
Företagsstöd

Projektstöd

Antal avslutade insatser

111

20

Genomsnittligt utbetalt
stödbelopp, mnkr

0,17

0,30

Särskilda satsningar inom biogas
Under 2014 har ett landsbygdsföretag beviljats slutbetalning för sin biogasanläggning.
Under perioden 2009–2014 har totalt 20 insatser fått slututbetalning inom
biogas. Investeringarna gäller 15 biogasanläggningar, tre rötrestbrunnar, en
hygieniseringsanläggning och en biogaspanna.
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Särskilda satsningar inom utmaningarna klimat och förnybar energi
Inom utmaningen klimat har två projektstöd slututbetalats under 2014, där målet
med ena projektet är att kartlägga vilken typ av mark lantbrukarna idag tar
i anspråk vid odling av fleråriga energigrödor och det andra är ett projekt som
ska visa kartläggningen av hur salixodling påverkar täckdiken. För utmaningen
förnybar energi har det under 2014 gjorts slututbetalningar till 16 företagsstöd som
rör insatser där jordbruksföretag fått stöd för att diversifiera sin verksamhet och
etablera sig på energimarknaden. Dessa insatser fördelar sig mellan investeringar
i närvärmeanläggningar och förädling av biomassa till flis eller pellets. Det finns
även 14 projektstöd med denna inriktning. För hela perioden 2010–2014 har totalt
123 företags- och projektstöd avslutats i utmaningen. Utmaningen har bidragit med
att det har producerats 0,088 TWh, vilket är nio procent av målet. Metod för att
räkna fram TWh, se vidare under metodavsnitt 2.2.
Siffrorna i tabell 37 visar på ett ökat bruttoförädlingsvärde med 3,3 miljoner
kronor för hela perioden 2007–2014, vilket motsvarar 11 procent av målvärdet.
Den genomsnittliga ökningen av bruttoförädlingsvärdet uppgår därmed till
44 000 kronor per företag. Observera att uppgifterna om angiven förändring av
bruttoförädlingsvärde ska tolkas med stor försiktighet. Läs mer i metodavsnitt 2.2.
För utmaningen har två nya arbetstillfällen redovisats i slutrapporter gällande
projektstöd. Inga nya arbetstillfällen redovisas för företagsstöden. Detta beror
på att underlaget från enkätstudien, som använts för att ta fram denna indikator,
inte varit tillräckligt. Från affärsplanerna kan man utläsa att det oftast bara blir
en mindre ökning av arbetstimmarna i företagen som investerar i någon form av
förnybar energi eller klimat.

2.9.2 Affärsutveckling i mikroföretag (312)
Åtgärdens syfte och innehåll
Stöd inom åtgärden mikroföretag får lämnas som företagsstöd till enskilda
mikroföretagare i form av investeringsstöd eller köp av tjänster för utveckling
av företaget. Stöd lämnas också som ett projektstöd med syfte att förbättra
förutsättningarna i allmänhet för mikroföretag att utveckla sina verksamheter.
Syftet med stödet är att företagen ska bli långsiktigt konkurrenskraftiga och
lönsamma genom att främja en hållbar utveckling eller produktion av varor eller
tjänster som efterfrågas på marknaden. Inom åtgärden genomförs sedan år 2010
särskilda satsningar på förnybar energi och klimat inom ramen för de så kallade
utmaningarna.
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Budget och beviljat stöd
Tabell 38. Budget och beviljat stöd, åtgärd 31230
Budgettyp

Budget, mnkr

Grundbudget

Beviljat stöd
2014, mnkr

714,5

Utmaning, förnybar energi
Utmaning, klimat

Beviljat stöd
ackumulerat
2007–2014,
mnkr

Beviljat av
budget, %

0,2

708,4

99 %

32,0

0

13,3

42 %

8,0

0

4,8

60 %

Sverige – det nya matlandet

40,0 30

0

56,0

140 %

SUMMA

794,5

0,2

782,5

98 %

718,3

90 %

SUMMA med avdrag för
återflöden

Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 39. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 312, inkl. utmaningarna klimat och energi
Typ av
indikator

Indikator

Mål
2007-2013

Utfall
2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

Omfattning
(beviljat
stöd)

Antal mikroföretag som
beviljats stöd för att
startat eller utvecklat sin
verksamhet

3 720

1

1 698

46 %

Programspecifika
indikatorer

Total investeringsvolym,
mnkr (mneuro)

3 060
(322)

0,2
(0,02)

2 136,1
(237,3)

70 %

Resultat
(avslutade
insatser)

Antal avslutade insatser

3 720

206

1771

48 %

Ökning av brutto
förädlingsvärde hos
stödmottagare, mnkr
(mneuro)

2 824
(314)

0
(0,0)

295,5
(32,8)

10 %

Bruttoökning av
arbetstillfällen till följd
av stöd

5 260

270

2 195

42 %

30 Under 2013 var det tillåtet för stödmyndigheterna att omfördela pengar fritt mellan budgetposterna
Utmaning, förnybar energi och Utmaning, klimat. Den totala budgeten för utmaningar är därför 142
miljoner kronor. Totalt beviljat stöd för utmaningarna är 157,3 miljoner kronor som motsvarar 111
procent av budgeten. Att det har varit möjligt att bevilja mer än budget kan förklaras av överteckning.
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Tabell 40. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 312, för utmaningarna klimat och energi
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat stöd)

Antal mikroföretag som
beviljats stöd för att ha
startat eller utvecklat sin
verksamhet

Programspecifik
indikator
Resultat
(avslutade
insatser)

Programspecifik
indikator

Mål

Utfall
2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

120

0

17

14 %

Total investeringsvolym,
mnkr (mneuro)

160
(17,8)

0
(0)

29,6
(3,3)

19 %

Antal avslutade insatser

120

1

7

6%

Ökning av
bruttoförädlingsvärde
hos stödmottagare

24
(2,7)

0
(0)

0
(0)

0%

Bruttoökning av
arbetstillfällen till följd
av stöd

60

0

1

2%

Åtgärdens bidrag till att
öka produktionen av
förnybar energi, TWh

0,5

0,0008

0,0008

0,2 %

Omfattning
Under 2014 har ett beslut om stöd fattats. För perioden 2007–2014 har 46 procent
av målet för antal beviljade stöd uppnåtts medan 90 procent av budgeten utnyttjats
även med hänsyn taget till återflöde av pengar från projekt som blivit billigare.
Investeringsvolymen för perioden 2007–2014 uppgår 2   136,1 miljoner kronor, vilket
motsvarar 70 procent av målvärdet.
En anledning till den låga uppfyllelsen av målvärdena antal beviljade stöd och
investeringsvolym kan vara att av totala stödbeloppet har cirka 50 procent beviljats
som projektstöd, vilket innebär att resultatet kommit många företag till del men
dessa företag är inte inräknade bland de företag som fått stöd. Projektstöden
omfattar också betydligt högre stödbelopp per ansökan.

Särskilda satsningar inom utmaningen klimat och förnybar energi
En del inom åtgärden är särskilda satsningar inom klimat och förnybar energi. Under
2014 har inga nya beslut fattats. Under perioden 2010–2014 har länsstyrelserna
beviljat stöd till 17 ärenden om cirka 18 miljoner kronor. Det har till övervägande
del varit projektstöd.
Särskilda satsningar inom biogas
Under 2014 har inga företag beviljats stöd för nya investeringar inom biogas.
Under perioden 2009–2014 har länsstyrelserna beviljat stöd till fyra ärenden om
cirka 15,2 miljoner kronor. Utöver tre biogasanläggningar så har stöd gått till en
hygieniseringsanläggning.
Inom åtgärden i sin helhet har tre biogasanläggningar beviljats stöd.
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Resultat
Under perioden 2007–2014 har 1 771 insatser avslutats, 1 462 av dessa är företagsstöd
och 309 är projektstöd. Detta betyder att under 2014 har 48 procent av målvärdet för
antalet avslutade insatser uppnåtts.
Figur 17 och 18 nedan illustrerar fördelningen av antalet ärenden (figur 17) och totalt
utbetalt stödbelopp (figur 18) mellan företagsstöd och projektstöd för åtgärden.

Figur 17. Andel avslutade ärenden per
ärendetyp

Figur 18. Andel utbetalt stödbelopp per
ärendetyp

Siffrorna i tabell 39 visar på en ökning av bruttoförädlingsvärdet med 295,5
miljoner kronor för hela perioden 2007–2014 vilket motsvarar 10 procent av
målvärdet. Den genomsnittliga ökningen av bruttoförädlingsvärdet uppgår därmed
till 202 000 kronor per företag. Observera att uppgifterna om angiven förändring
av bruttoförädlingsvärde ska tolkas med stor försiktighet. Läs mer i metodavsnitt
2.2.
Av de 309 avslutade projektstöden inom åtgärden är 235 (76 procent) av förut
sättningsskapande karaktär vilka sällan ger några direkta resultat i form av
bruttof örädlingsvärde eller arbetstillfällen. Ett förutsättningsskapande projekt för
denna åtgärd kan vara en förstudie där man kartlägger eller testar teknik för en
viss produktion, gör en marknadsundersökning eller inför ett certifieringssystem.
Det kan också handla om att skapa förutsättningar för företagande genom
kompetensutveckling, samverkan och nätverksbyggande. Resterande projekt (24
procent) är av mer konkret karaktär och kan antas ge resultat, men det finns stora
svårigheter i att mäta framför allt bruttoförädlingsvärdet. (Se vidare i avsnitt 2.1
ovan). För merparten av projektstöden, som svarar för 33 procent av totalt utbetalt
stödbelopp och 17 procent av antalet avslutade insatser inom åtgärden, redovisas
därmed inga utfall när det gäller resultatindikatorerna.
Bruttoökningen i antalet arbetstillfällen ligger på 2 195 arbetstillfällen, vilket
fortsätter att vara lågt för åtgärden med tanke på att angivet mål är 5 260 för hela
perioden. Många av insatserna som gäller företagsstöd visar på ökad arbetstid i
företagen, men ökningen påverkar bara redan verksamma personer i företagen
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och ger därför inga nya arbetstillfällen31. När det gäller förändring av arbetstid för
redan verksamma personer i företagen så är det med nuvarande data inte möjligt
att kvantifiera detta. Företagsstödens resultat bygger på den enkätstudie som
genomförts under 2013, se vidare under metodavsnitt 2.2.
Sammantaget för åtgärden tyder resultaten på att målen gällande bruttoförädlings
värde och arbetstillfällen inte kommer att uppnås.
Nedan visas en procentuell fördelning i kategorier för alla slututbetalade företagsoch projektstöd i åtgärden 312 Affärsutveckling mikroföretag under perioden
2007–2014.

Figur 19. Andel avslutade ärenden per kategori, åtgärd 312

Som visas i figur 19 återfinns den största andelen avslutade insatser inom denna
åtgärd inom kategorierna Tillverkning/tjänst 39 procent, följt av Häst inklusive
hästturism 19 procent och Mat inklusive matturism 16 procent.

31 Nya arbetstillfällen är sådana som inte funnits tidigare och vilka kan bedömas komma att existera
under överskådlig framtid och för vilka lön/ersättning utgår eller är arbete som företagare gör i eget
företag. Ett varaktigt nytt arbetstillfälle kan sträcka sig från 1 arbetstimma som görs en gång per år i
till exempel säsongsmässigt återkommande arbete till att handla om nytt heltidsarbete hela året.
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Figur 20. Andel utbetalt stödbelopp per kategori, åtgärd 312

Figur 20 visar utbetalt stödbelopp uppdelat per kategori. Procentuellt har kategorin
Tillverkning/tjänst den största andelen 28 procent följt av Häst inklusive hästturism
20 procent och Mat inklusive matturism 20 procent. Detta faller sig naturligt då det
i dessa kategorier oftast investeras i större fasta anläggningar.

Tillverkning/tjänst m.m.
Vanliga verksamheter inom kategorin är mekaniska verkstäder, trätillverkning
(köksinredningar, timmerhus, möbeltillverkning) sågverk och hyvleri, gårds
verkstäder, hund- och kattpensionat, friskvård, rehabilitering, entreprenad
med mera. Insatserna kan gälla allt från större investeringar som till exempel
nybyggnation av lokal för tillverkning av emballage till mindre investeringar,
som inköp av snickerimaskiner för tillverkning av möbler. Projektstöden handlar
bland annat om affärsutveckling och nätverksbyggande inom grön omsorg samt
förstudier kring nya metoder och produkter.
Företagsstöd

Projektstöd

Antal avslutade insatser

659

28

Genomsnittligt utbetalt
stödbelopp, mnkr

0,20

0,30
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Häst inklusive hästturism
Vanliga verksamheter inom kategorin är turridning, ridskolor/ridläger, träningsoch utbildningsstall, inackorderingsverksamhet, rehabilitering med mera. De
vanligaste insatserna handlar om ny- och ombyggnad av stallar, ridhus och ridbanor.
Det finns 16 hästprojekt som handlar om främjande av hästnäringen, till exempel
anordnande av hästmässa och etablering av nätverk för hästföretagare.
Företagsstöd

Projektstöd

Antal avslutade insatser

326

18

Genomsnittligt utbetalt
stödbelopp, mnkr

0,29

0,42

Mat inklusive matturism
Vanliga verksamheter inom kategorin är café, restaurang, gårdsbutiker,
bagerier, musteri med mera. Insatserna kan handla om allt från att bygga ett
nytt restaurangkök till mindre investeringar i inventarier. Projektstöden handlar
framförallt om marknadsföring och utveckling av småskaliga livsmedelsföretag.
Det är vanligt med projekt där ett antal företag i en region gemensamt medverkar
vid ett evenemang, mässa, marknad eller webbplats. Det finns även exempel på
projekt som fått stöd för förstudier och kompetensutveckling beträffande förädling.
Företagsstöd

Projektstöd

Antal avslutade insatser

140

137

Genomsnittligt utbetalt
stödbelopp, mnkr

0,18

0,52

Särskilda satsningar inom biogas
Inom satsningen har en biogasanläggning slututbetalats under 2014. Under hela
perioden 2009–2014 har det totalt slututbetalats stöd till två biogasanläggningar.
Särskilda satsningar inom klimat och förnybar energi
Inom förnybar energi har ett projektstöd slutbetalats under 2014 för ett projekt som
syftar till att utveckla ett nytt system för skörd och användning av salix. Detta
är ett förutsättningsskapande projekt där bruttoförädlingsvärdet samt deras bidrag
till att öka produktionen av förnybar energi inte kan uppskattas. Inom företagstöd
har det också slutbetalats ett ärende under 2014 som gäller en ny värmepanna
för fliseldning. Inga ärenden inom klimat har slutbetalats under 2014. För hela
perioden 2010–2014 har totalt sju företags- och projektstöd avslutats i utmaningen.
Utmaningen har bidragit med att det har producerats 0,0008 TWh, vilket är 0,2
procent av målet. Metod för att räkna fram TWh, se vidare under metodavsnitt 2.2.
Inget bruttoförädlingsvärde finns registrerat för åtgärden. Detta beror på att
underlaget från enkätstudien som använts för att ta fram denna indikator, inte varit
tillräckligt.
För utmaningen har ett nytt arbetstillfälle redovisats som gäller projektstöd. Inga
nya arbetstillfällen redovisas för företagsstöden. Detta beror på att underlaget från
enkätstudien, som använts för att ta fram denna indikator, inte varit tillräckligt.
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2.9.3 Främjande av turistnäringen (313)
Åtgärdens syfte och innehåll
Stöd inom åtgärden turism får lämnas som företagsstöd till enskilda turistföretagare
i form av stöd till investeringar eller för köp av tjänster för utveckling av företaget.
Stöd lämnas också som ett projektstöd med syfte att allmänt förbättra förutsättningar
för turistföretag att utveckla sin verksamhet. Syftet med åtgärden är att företagen
ska bli långsiktigt konkurrenskraftiga och lönsamma genom att främja en hållbar
utveckling eller produktion av varor eller tjänster som efterfrågas på marknaden.
Budget och beviljat stöd
Tabell 41. Budget och beviljat, åtgärd 313
Budgettyp

Budget, mnkr

Budget

Beviljat stöd 2014,
mnkr

611,3

Beviljat stöd
ackumulerat
2007–2014, mnkr

0

SUMMA med avdrag för
återflöden

Beviljat av budget,
%

679,3

111 %

626,7

103 %

Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 42. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 313
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat
stöd)

Antal nya
turistverksamheter som
beviljats stöd

3 100

0

1 304

42 %

Total investerings-volym,
mnkr (mneuro)

2 500
(278)

0
(0)

1 486,1
(165,1)

59 %

Antal avslutade insatser

3 100

140

1 124

36 %

Ökning av bruttoförädlingsvärde hos
stödmottagare, mnkr
(mneuro)

2 100
(233)

0
(0,0)

107,5
(11,9)

5%

Bruttoökning av
arbetstillfällen till följd
av stöd

3 900

263

1 223

31 %

310 000

103 500

535 467

173 %

Resultat
(avslutade
insatser)

Ökat antal turister

Mål

Utfall 2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

Omfattning
Under 2014 har inga nya beslut om stöd fattats. För perioden 2007–2014 har 42
procent av målet för antal beviljade stöd uppnåtts, medan 103 procent eller 626,7
miljoner kronor av budgeten har utnyttats med hänsyn tagen till återflöde från
projekt som blivit billigare och viss överteckning. Investeringsvolymen för perioden
2007–2014 uppgår till 1 486,1 miljoner kronor, vilket är 59 procent av målvärdet.
En anledning till den låga måluppfyllelsen kan vara att av totala stödbeloppet har
65 procent beviljats som projektstöd. Resultatet från projektstöd kan ofta utnyttjas
av många företag men alla dessa företag är inte inräknade bland de företag som fått
stöd. Projektstöden omfattar också högre stödbelopp per ansökan.
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Resultat
Totalt för perioden 2007–2014 har 1 124 insatser avslutats (713 företagsstöd och 411
projektstöd) vilket motsvarar 36 procent av målvärdet.
Figur 21 och 22 nedan illustrerar fördelningen av antal ärenden och utbetalt
stödbelopp för företagsstöden och projektstöden inom åtgärd 313 Turism.

Figur 21. Andel avslutade ärenden per
ärendetyp

Figur 22. Andel utbetalt stödbelopp per
ärendetyp

Siffrorna i tabell 42 visar på en ökning av bruttoförädlingsvärdet med 107,5
miljoner kronor för hela perioden 2007–2014 vilket motsvarar fem procent av
målvärdet. Den genomsnittliga ökningen av bruttoförädlingsvärdet uppgår därmed
till 151 000 kronor per företag. Observera att uppgifterna om angiven förändring
av bruttoförädlingsvärde ska tolkas med stor försiktighet. Läs mer i metodavsnitt
2.2.
Av de 411 avslutade projektstöden inom åtgärden är 204 (50 procent) av
förutsättningsskapande karaktär och de ger sällan några direkta resultat i form
av bruttoförädlingsvärde och arbetstillfällen. Exempel på förutsättningsskapande
projekt för denna åtgärd kan vara en förstudie där man kartlägger möjliga turistmål
inom en viss region, gör en marknadsundersökning eller tar fram beslutsunderlag
för framtida investeringar i ett visst turistmål. Det kan också handla om att skapa
förutsättningar för företagande genom kompetensutveckling, samverkan och
nätverksbyggande. Resterande 207 projekt eller 50 procent är av mer konkret karaktär
och kan antas ge resultat men det finns stora svårigheter i att mäta framförallt
bruttoförädlingsvärdet, se avsnitt 2.2. För merparten av projektstöden, som svarar
för 52 procent av totalt utbetalt stödbelopp och 37 procent av antalet avslutade
insatser inom åtgärden, redovisas därmed inga utfall i resultatindikatorerna.
Bruttoökningen i antalet arbetstillfällen för hela perioden 2007–2014 är 1 223,
vilket fortsätter att vara lågt för åtgärden med tanke på att målet uppgår till 3 900
arbetstillfällen, se tabell 42. Många av insatserna som gäller företagsstöd visar på
ökad arbetstid i företagen, men ökningen påverkar bara redan verksamma personer
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i företagen och ger därför inga nya arbetstillfällen32. När det gäller förändring av
arbetstid för redan verksamma personer i företagen så är det med nuvarande data
inte möjligt att kvantifiera detta. Företagsstödens resultat bygger på den enkätstudie
som genomförts under 2013, se vidare under metodavsnitt 2.2.
Resultatindikatorn ökat antal turister visar att målet för hela programperioden
2007–2014 redan har uppnåtts och överskridits (173 procent). Huvudorsaken är
troligen att vissa företag som fått stöd har en hög tillströmning av dagsbesökare till
exempel caféer, konferensanläggningar, restauranger, golfbanor, butiker på landet
samt djur- och älgparker. Företagsstödens resultat bygger på den enkätstudie som
genomförts under 2013, se vidare under metodavsnitt 2.2. Värt att nämna i detta
sammanhang är att resultatindikatorn Ökat antal turister som redovisas i denna
rapport avviker från de två indikatorer som finns i indikatortabellen R9 (bilaga
1): Ökat antal övernattningar och Ökat antal besökare över dagen. Det är inte
lämpligt att summera dessa två indikatorer eftersom en del turister gör fler än en
övernattning. Istället redovisas en lägre siffra i indikatorn Ökat antal turister efter
antagandet att en del turister gör fler än en övernattning.
Sammantaget för åtgärden tyder resultaten på att målen gällande bruttoförädlings
värde och arbetstillfällen inte kommer att uppnås.
I figur 23 nedan visas en procentuell fördelning i kategorier för alla slututbetalade
företag- och projektstöd i åtgärden 313 Främjande av turismnäringen under perioden
2007–2014.

Figur 23. Andel avslutade ärenden per kategori, åtgärd 313

32 Nya arbetstillfällen är sådana som inte funnits tidigare och vilka kan bedömas komma att existera
under överskådlig framtid och för vilka lön/ersättning utgår eller är arbete som företagare gör i eget
företag. Ett varaktigt nytt arbetstillfälle kan sträcka sig från 1 arbetstimma som görs en gång per år i
till exempel säsongsmässigt återkommande arbete till att handla om nytt heltidsarbete hela året.
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Avslutade insatser inom denna åtgärd har störst andelar inom kategorierna
Inkvartering 33 procent, följt av Natur, jakt, fisk, friluftsliv 23 procent, Mat
inklusive matturism 13 procent samt Övergripande utveckling och marknadsföring
och Kultur, historia, nöjen med 10 procent vardera.

Figur 24 . Andel utbetalt stödbelopp per kategori, åtgärd 313

Figuren ovan visar utbetalt stödbelopp uppdelat per kategori. Procentuellt har
kategorin Inkvartering störst andel, 32 procent följt av Natur, jakt, fiske och
friluftsliv 22 procent, Övergripande utveckling och marknadsföring 16 procent
samt Mat inklusive matturism och Kultur, historia, nöjen med 12 respektive 10
procent. Detta faller sig naturligt då det i dessa kategorier oftast investeras i större
fasta anläggningar.

Inkvartering
Vanliga verksamheter inom kategorin är bed & breakfast, bo på lantgård, pensionat,
uthyrningsstugor, konferensanläggningar, camping med mera. Projektstöden
handlar till exempel om marknadsföring av stugförmedlare och förstudier kring
nya eller förbättrade anläggningar för inkvartering.
Företagsstöd

Projektstöd

Antal avslutade insatser

360

17

Genomsnittligt utbetalt
stödbelopp, mnkr

0,29

0,42
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Natur, jakt, fiske och friluftsliv
Vanliga verksamheter inom kategorin är jakt- och fisketurism, båtturism,
äventyrsevent och djurparker, muséer med mera. Projektstöden handlar ofta om
att utveckla vandrings- cykel- och vattenleder. Många projekt handlar också om
företagsutveckling, kompetensutveckling, och marknadsföring.
Företagsstöd

Projektstöd

Antal avslutade insatser

159

104

Genomsnittligt utbetalt stödbelopp, mnkr

0,18

0,48

Övergripande utveckling och marknadsföring
Projekten inom denna kategori handlar ofta om destinationsutveckling och främjande
av företag inom besöksnäringen generellt. Projekten kan beröra exempelvis mat,
inkvartering och häst. Det är vanligt med projekt som marknadsför turistföretag i
en region via en broschyr, karta, mässa, evenemang eller webbplats.
Företagsstöd
Antal avslutade insatser
Genomsnittligt utbetalt stödbelopp, mnkr

Projektstöd

8

105

0,13

0,52

Mat inklusive matturism
Vanliga verksamheter inom kategorin är café, restaurang, gårdsbutiker,
bagerier, musteri med mera. Insatserna kan handla om allt från att bygga ett
nytt restaurangkök till mindre investeringar i inventarier. Projektstöden handlar
framförallt om att öka matturismen genom marknadsföring och utveckling av
småskaliga livsmedelsföretag. Det är mycket vanligt med projekt där ett antal
företag i en region gemensamt medverkar på ett evenemang, mässa, marknad eller
webbplats.
Företagsstöd
Antal avslutade insatser
Genomsnittligt utbetalt stödbelopp, mnkr

Projektstöd

95

49

0,25

0,41

Kultur, historia, nöjen
Vanliga projekt inom kategorin är utveckling och förstudier kring olika typer
av turistmål, till exempel muséer, kulturarvsbyggnader och kulturreservat.
Det finns också projekt som genomför olika typer av evenemang, exempelvis
folkdansfestivaler och historievandringar.
Företagsstöd
Antal avslutade insatser
Genomsnittligt utbetalt stödbelopp, mnkr
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Projektstöd

18

91

0,12

0,36

2.9.4 Grundläggande tjänster (321)
Åtgärdens syfte och innehåll
Stödet lämnas främst som projektstöd för generella insatser som syftar till att
förbättra förutsättningarna för en bättre livskvalitet på landsbygden i form av till
exempel bredband, småskalig infrastruktur eller kultur- och fritidsaktiviteter. Stöd
kan också lämnas som företagsstöd till enskilda företagare, organisationer med flera
för investeringar eller köp av tjänster. Det kan exempelvis röra sig om anpassning
av byggnader och lokaler inom service- och tjänstesektorn, investeringar i ny
utrustning och marknadsundersökningar samt bredbandsutbyggnad.
År 2010 tillfördes åtgärden 190 miljoner kronor från den europeiska ekonomiska
återhämtningsplanen (EEÅP) för investeringar i bredband på landsbygden. Dessa
medfinansieras av Sverige med drygt 63 miljoner kronor. Totalt tillskott var 253
miljoner kronor. Regeringen tillförde under 2012 grundbudgeten 375 miljoner
kronor och ytterligare 600 miljoner kronor under 2013 eftersom efterfrågan varit
stor på investeringar i bredbandsutbyggnad i landsbygdsområden där utbyggnad inte
kan ske på marknadsmässiga grunder. Dessa investeringar genomförs i projektform
och utförs till stor del av olika föreningar i samarbete med länsstyrelsen eller
kommunen. Den nationella delen av finansieringen av bredband har till betydande
del kommit från kommuner och Post- och Telestyrelsen (PTS).

Budget och beviljat stöd
Budget och beviljat stöd redovisas i tabellen nedan.
Tabell 43. Budget och beviljat stöd, åtgärd 32133
Budgettyp

Grundbudget
Bredband (EEÅP)
SUMMA

Budget, mnkr

Beviljat stöd 2014,
mnkr

Beviljat stöd
ackumulerat
2007–2014, mnkr

Beviljat av budget,
%

1 281,7

0

1 539,3

120 %

253,4

0

245,0

97 %

1 535,1

0

1 784,3

116 %

1 715,9

112 %

SUMMA med
avdrag för
återflöden

33 Under 2013 var det tillåtet för stödmyndigheterna att omfördela pengar fritt mellan budgetposterna
inom axel 3 med undantag för pengar till utmaningar respektive biogas som är två egna åtgärdsgrupper.
Att det har varit möjligt att bevilja mer än budget kan förklaras av gjorda omfördelningar och
överteckning.
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Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 44. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 321, inkl. bredbandsstöd
Typ av indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat stöd)

Antal beviljade stöd

1 397

0

982

70 %

Total investeringsvolym, mnkr
(mneuro)

1 844

0

2 733,6

148 %

(204,6)

(0)

(303,7)

1 397

208

570

41 %

Befolkning på
landsbygden som
gynnas av förbättrad
service

74 500

17 071

215 286

289 %

Ökning av antal
personer med
tillgång till
bredband på
landsbygden

96 975

52 010

78 874

81 %

Resultat
(avslutade
insatser)

Antal avslutade
insatser

Mål

Utfall 2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

Tabell 45. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 321, bredbandsstöd (EEÅP)
Typ av indikator

Indikator

Omfattning
(beviljats stöd)

Antal beviljade stöd
Total investeringsvolym, mnkr
(mneuro)

Resultat
(avslutade
insatser)

Mål 2007-2013

127

Utfall 2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

0

132

104 %
102 %

329

0

335,4

(36,6)

(0)

(37,3)

127

34

108

85 %

Befolkning på
landsbygden som
gynnas av förbättrad
service

63 500

0

0

0%

Ökning av antal
personer med
tillgång till
bredband på
landsbygden

18 975

8 293

20 414

108 %

Antal avslutade
insatser

Omfattning
Under 2014 har inga nya beslut om stöd fattats. För perioden 2007–2013 har 982
projekt beviljats stöd, vilket är 70 procent av målet. Totala stödbeloppet uppgår till
1 715,9 miljoner kronor, vilket är 112 procent av budgeten med hänsyn tagen till
återflöden för projekt som blivit billigare och viss överteckning. Investeringsvolymen
för perioden 2007–2014 uppgår till 2 733, 6 miljoner kronor, vilket är 148 procent
av målvärdet.
Resultat
208 insatser har avslutats under 2014 och 570 insatser totalt under perioden
2007–2014, vilket motsvarar 41 procent av målvärdet. De flesta avslutade insatser
är i form av projektstöd, 526 stycken.
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Av de 570 avslutade insatserna inom åtgärden är 109 (19 procent) av förutsättnings
skapande karaktär och de ger inte några direkta resultat i form av gynnad befolkning
eller ökad tillgång till bredband. Ett förutsättningsskapande projekt kan vara en
förstudie om bredbandsutbyggnad eller en kartläggning av landsbygdsbutiker
och drivmedelsstationer inom en region. Det kan också handla om att skapa
förutsättningar för företagande och boende genom kompetensutveckling,
samverkan och nätverksbyggande.
Den befolkning på landsbygden som gynnas av förbättrad service genom projekt i
åtgärd 321 uppgår till 215 286 personer, vilket motsvarar 289 procent av målvärdet.
Ett antal projekt berör orter eller regioner som har en befolkning större än 20 000
invånare, dessa har inte tagits med i redovisningen av indikatorn Befolkning på
landsbygden som gynnas av förbättrad service. De insatser som inte gett bestående
förbättrad service har inte heller räknats med. Exempel på insatser som inte räknats
med är evenemang som bara genomförts vid ett tillfälle.
Indikatorn Ökning av antal personer med
tillgång till bredband på landsbygden
uppgår till 78 874 personer vilket
motsvarar 81 procent av målvärdet för hela
åtgärden. Det är 386 bredbandsprojekt
som har avslutats under perioden
2007–2014, bredband inom EEÅP står för
108 av dessa projekt. I 15 av projekten har
fiberkabel/kanalisation dragits i samband
med att man grävt för vattenledningar.
34 av bredbandsprojekten är förstudier. I
åtgärd 322 Byutveckling finns ytterligare
4 avslutade bredbandsprojekt, varav 2 är
investeringar och 2 är förstudier.
På kartan visas var i landet bredbandsprojekten har genom
f örts (avslutade
projekt). Flest avslutade bred
bands
projekt återfinns i Gävleborgs län, Örebro
län och Kronobergs län.
Totalt har hittills cirka 79 000 personer
fördelat på 33 200 hushåll och 5 400
företag fått tillgång till bredband enligt
inlämnade slutrapporter.
Figur 25 . Avslutade bredbandsprojekt 2007–2014
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Nedan visas hur de avslutade insatserna under perioden 2007–2014 fördelas på
kategorier.
Tabell 46. Avslutade insatser, åtgärd 321, fördelat på kategorier
Kategori

Infrastruktur inkl.
bredband

Antal avslutade
insatser

Procentuell
fördelning,
avslutade insatser

Befolkning inkl.
personer som fått
tillgång till bredband

Utbetalt
stödbelopp,
mnkr

403

70 %

82 121

322,1

Detaljhandel

63

11 %

34 323

22,1

Tillverkning/tjänster

21

4%

57 864

7,0

Övergripande
utveckling

21

4%

18 770

6,2

Idrott, motion
(ej hästsport)

20

4%

35 651

5,2

Kultur, historia

11

2%

25 909

0,8

Häst

8

1%

18 501

4,3

Mat

8

1%

1 767

1,0

Natur, friluftsliv

6

1%

16 925

1,5

Förnybar energi/Klimat

5

1%

2 186

1,9

Övrig service

4

1%

143

3,0

570

100 %

294 160

375,1

SUMMA

Den största kategorin sett till antalet insatser är Infrastruktur där bredbandsprojekten
är övervägande, men det finns några projekt som handlar om annan infrastruktur
såsom vägar, broar och vattentillgång. Därefter följer kategorin Detaljhandel
som till största delen består av förutsättningsskapande projekt som sysslat med
kartläggning av och rådgivning för butiker och drivmedelsstationer i olika regioner,
men det finns även ett antal konkreta insatser.
I kategorin Tillverkning/tjänster finns diverse insatser som handlar om till exempel
bilverkstäder, fotvård och service för äldre. Kategorin Övergripande utveckling
innehåller till största delen förutsättningsskapande projekt exempelvis förstudier
kring service och företagande generellt i en region. Kategorin Idrott, motion
handlar mest om konkreta satsningar på idrottsanläggningar, som fotbollsplaner
och elljusspår.
Projekten inom Kultur och historia är ofta konkreta insatser som till exempel
förbättringar av föreningslokaler. Inom kategorin Häst görs främst investeringar i
ridbanor och ridhus. Kategorin Mat innehåller projekt som på olika sätt vill främja
lokal matproduktion. Kategorin Natur och friluftsliv innehåller några projekt som
förbättrar möjligheterna till friluftsliv. Alla de avslutade insatserna i Förnybar
energi/Klimat är företagsstöd som handlar om energiomställning.
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en stor bredd i inriktningen på
insatserna, vilket stämmer med intentionerna i programmet. Det är dock svårt att
dra några slutsatser utifrån antal personer som gynnas, då projekten har mycket
olika målgrupper. Vissa projekt, som till exempel de inom Infrastruktur riktar sig
mot ett antal hushåll som enkelt kan identifieras, medan andra projekt har stora
och mer svårmätbara målgrupper, som hela kommuner eller ännu större regioner.
Bredbandsprojekten som svarar för en stor andel av stödbeloppen når förhållandevis
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få personer i relation till totala stödbeloppet, men kan säkert vara väl så viktiga för
dessa personers livskvalitet och möjligheter till företagande.
Inom åtgärden finns stor spridning av stödbeloppen. Genomsnittligt stödbelopp
är cirka 658 000 kronor medan median är cirka 430 000 kronor. 20 procent av
stödmottagarna har fått belopp upp till och med 100 000 kronor, vilket totalt bara
motsvarar 2 procent av det totala stödbeloppet. De fem stödmottagare som fått mest
pengar har tillsammans fått 32,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 9 procent av det
totala utbetalade stödbeloppet i åtgärden. Alla dessa projekt är bredbandsprojekt.

2.9.5 Förnyelse och utveckling i byarna (322)
Åtgärdens syfte och innehåll
Åtgärden byutveckling avser uteslutande projektstöd till insatser som ökar
möjligheterna för boende och utkomst, samt allmänt stärker bygdernas
attraktionskraft. Insatserna ska bidra till ett hållbart nyttjande av bygdens samlade
resurser.
Budget och beviljat stöd
Tabell 47. Budget och beviljat stöd, åtgärd 322
Budgettyp

Budget, mnkr

Budget

Beviljat stöd
2014, mnkr

127,3

Beviljat stöd
ackumulerat
2007–2014,
mnkr

0

SUMMA med avdrag för
återflöden

Beviljat av
budget, %

148,3

116 %

136,4

107 %

Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 48. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 322
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat stöd)

Antal byar/lokal grupper
som beviljats stöd

600

0

171

29 %

Total investeringsvolym,
mnkr (mneuro)

255
(28)

0
(0)

204,1
(22,7)

80 %

Antal avslutade insatser

600

29

277

46 %

Befolkning på landsbygden
som gynnas av förbättrad
service

35 000

20 171

141 343

404 %

Ökad tillgång till bredband
på landsbygden

9 000

0

392

4%

Resultat
(avslutade
insatser)

Mål

Utfall 2014

80

Utfall,
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

Omfattning
Under 2014 har inga nya beslut om stöd fattats. För perioden 2007–2014 har 29
procent av målet för antal beviljade stöd uppnåtts. Investeringsvolymen för perioden
2007–2014 uppgår 204,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 80 procent av målvärdet.
Noteras bör att indikatorn antal byar/lokala grupper som beviljats stöd redovisas
som antal beviljade stöd. Det skulle kunna vara så att stödet till ett beviljat projekt
gynnar flera byar/lokala grupper. Detta gäller särskilt nationella övergripande
projekt, som enligt redovisningen nedan står för 32 procent av alla avslutade projekt
inom åtgärden. En av orsakerna till den låga måluppfyllelsen kan vara att sökande
som vill utveckla sin bygd vänder sig till Leader. Leader har större möjligheter att
initiera och stötta bildandet av sådana projekt än övriga stödmyndigheter.
För åren 2007–2014 har 136,4 miljoner kronor beviljats i stöd med hänsyn taget till
återflöde från projekt som blivit billigare och viss överteckning, vilket motsvarar
107 procent av budget.

Resultat
Under 2014 har 29 insatser avslutats och totalt under perioden 2007–2014 har
277 insatser avslutats, vilket motsvarar 46 procent av målvärdet. Inom åtgärden
förekommer endast projektstöd (inga företagsstöd).
Av de 277 avslutade insatserna inom åtgärden är 128 (46 procent) av förutsättnings
skapande karaktär och de ger inte några direkta resultat i form av befolkning som
gynnas. Ett förutsättningsskapande projekt kan vara en förstudie där man till
exempel tar fram beslutsunderlag för framtida investeringar; alltifrån vindkraft
till friskolor. Det kan också handla om att skapa förutsättningar för byutveckling
genom kompetensutveckling, samverkan och nätverksbyggande.
Indikatorn befolkning på landsbygden som gynnas av förbättrad service uppgår
totalt till 141 343 personer vilket motsvarar 404 procent av målvärdet. Av dessa
är det 20 171 personer som gynnats av projekt som avslutats under 2014. Ett antal
projekt berör orter eller regioner som har en befolkning större än 5 000 invånare,
men dessa har inte tagits med i redovisningen. De insatser som inte givit bestående
förbättrad service har inte heller räknats med.
Måluppfyllelsen för resultatindikatorn ökad tillgång till bredband är 4 procent vilket
är 392 personer. Två projekt har gjort investeringar i bredband. Huvuddelen av
de projekt som genomfört bredbandsutbyggnad finns i åtgärd 321 Grundläggande
tjänster.
Nedan visas hur de avslutade insatserna under perioden 2007–2014 fördelas på
kategorier.
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Tabell 49. Avslutade insatser, åtgärd 322, fördelat på kategorier
Kategori

Kultur, historia

Antal avslutade
insatser

Procentuell
fördelning,
avslutade
insatser

Gynnad
befolkning

Utbetalt
stödbelopp,
mnkr

93

34 %

Övergripande utveckling

76

27 %

9 741

14,4

Idrott, motion (ej hästsport)

30

11 %

25 118

13,3

Natur, friluftsliv

19

7%

6 802

5,6

Häst

12

4%

13 296

3,5

Infrastruktur

12

4%

2 313

3,9

8

3%

2 724

2,3

Förnybar energi

74 311

15,2

Tillverkning, tjänster

5

2%

633

0,2

Detaljhandel

4

1%

5 478

1,6

Mat

4

1%

0

1,6

Klimat

2

1%

0

0,2

Hantverk
Övrigt
SUMMA

1

1%

0

0,1

11

4%

1 319

13,8

277

100 %

141 735

75,7

Kultur och historia är den största kategorin sett till antal genomförda projekt. Där
handlar det ofta om att materiellt stötta bygdeföreningar och andra kulturföreningar
genom reparationer och utrustning. Här finns också projekt som genomför olika
kulturevenemang inom till exempel teater och musik. Kategorin Övergripande
utveckling innehåller många förutsättningsskapande projekt som syftar till att ta
fram lokala utvecklingsplaner och förstudier kring byutveckling. En del projekt har
ordnat information, skyltning, webbplatser och bygdeblad riktade till både befolkning
och besökare. I denna kategori finns också ett dussintal projekt som genomför
evenemang riktade till hela landet, ett exempel på det är Landsbygdsriksdagen.
Kategorin Idrott och motion handlar till största delen om konkreta satsningar på
idrottsanläggningar som exempelvis fotbollsplaner och idrottshallar. I kategorin
Natur och friluftsliv finns projekt som till exempel handlar om vandrings- och
cykelleder eller badplatser. Projekten inom kategorin Häst handlar mycket om
investeringar i till exempel ridbanor och ridhus. Kategorin Infrastruktur innehåller
fyra bredbandsprojekt varav två har investerat i anläggningar och två är förstudier.
Resterande infrastrukturprojekt är bland annat vägbelysning och upprustning av
flygplats. I kategorin Förnybar energi finns förstudier kring bland annat vindkraft
och biogas.
Även i denna åtgärd finns det en stor bredd i inriktningen på insatserna och det
finns många exempel där man försöker få fram lokala utvecklingsplaner som, ifall
de sätts i verket, kan leda till bättre villkor för företagande och boende.
Det är dock svårt att dra några slutsatser utifrån antal personer som gynnas, då
projekten har mycket olika målgrupper. För många projekt är det svårt att identifiera
vilken befolkning de riktar sig till och det är otydligt vilken ”by” som avses. Som
tidigare nämnts redovisas inte heller befolkning för förutsättningsskapande projekt
som till exempel lokala utvecklingsplaner.
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Inom åtgärden finns många relativt små stödbelopp och ett fåtal stora. Genomsnittligt
stödbelopp uppgår till cirka 273 000 kronor medan medianen ligger på cirka
112 000 kronor. 132 stödmottagare (48 procent) har fått belopp upp till och med
100 000 kronor, vilket tillsammans endast motsvarar 7,0 miljoner kronor, det vill
säga 9 procent av totalt utbetalt stödbelopp. De tio stödmottagare som fått mest
pengar har tillsammans fått 23,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 31 procent av
totalt utbetalt stödbelopp.

2.9.6 Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på
landsbygden (323)
Åtgärdens syfte och innehåll
Åtgärden natur- och kulturarv avser till viss del företagsstöd till enskilda företagare,
organisationer m.fl. i form av stöd till investeringar eller köp av tjänster. Det kan
exempelvis röra sig om restaurering av kulturhistoriskt intressanta byggnader för
användning inom ett nytt område eller om restaurering, underhåll och uppgradering
av det lokala natur- och kulturlandskapet. Åtgärden kan också avse projektstöd för
generella insatser som syftar att förbättra förutsättningarna enligt ovan.
Budget och beviljat stöd
Tabell 50. Budget och beviljat stöd, åtgärd 323
Budgettyp

Budget, mnkr

Budget

Beviljat stöd 2014,
mnkr

119,0

0

SUMMA med avdrag för
återflöden

Beviljat stöd
ackumulerat
2007–2014,
mnkr

Beviljat av
budget, %

134,9

113 %

126,3

106 %

Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 51. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 323
Typ av indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat stöd)

Antal aktiviteter som beviljats
stöd

600

0

243

Total investeringsvolym, mnkr
(mneuro)

238
(26,4)

0
(0)

165,0
(18,3)

600

31

214

136 000

26 850

159 199

350

8

54

Resultat
(avslutade
insatser)

Mål

Antal avslutade insatser

Befolkning på landsbygden som
gynnas av förbättrad service
Programspecifik
indikator

Antal restaurerade byggnader
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Utfall 2014

Utfall
ackumulerat

Omfattning
Under 2014 har inga nya beslut om stöd fattats. För perioden 2007–2014 har 41
procent av målet för antal beviljade stöd uppnåtts. Investeringsvolymen för
perioden 2007–2014 uppgår till 165,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 70 procent
av målvärdet.
Resultat
31 insatser har avslutats under 2014 och 214 insatser totalt under perioden
2007–2014, vilket motsvarar 36 procent av målvärdet. De flesta, 188 stycken, är i
form av projektstöd.
Av de 214 avslutade insatserna inom åtgärden är 86 (40 procent) av förutsättnings
skapande karaktär och de ger inte några direkta resultat i form av befolkning som
gynnas. Ett förutsättningsskapande projekt kan vara en förstudie där man kartlägger
kulturbyggnader eller fornlämningar inom ett geografiskt område. Det kan också
handla om att skapa förutsättningar för bevarande genom kompetensutveckling
och planering inför framtida renoveringsarbeten.
Den befolkning på landsbygden som gynnas av förbättrad service uppgår till
159 199 personer vilket motsvarar 117 procent av målvärdet. Ett fåtal projekt berör
orter eller regioner som har en befolkning större än 20 000 invånare, men dessa
har inte tagits med i redovisningen. De insatser som inte gett bestående förbättrad
service har inte heller räknats med.
Hittills har 54 byggnader restaurerats vilket motsvarar 15 procent av målvärdet.
Många insatser handlar istället om bevarande av annat än byggnader till exempel
historiska samlingar eller immateriella värden såsom folkmusik eller kunskap
om äldre odlingstekniker. Bland de byggnader som har renoverats finns allt ifrån
lador till en fyr. Ofta har stödmottagaren för avsikt att använda byggnaden efter
renoveringen, till exempel genom att bedriva företags- eller föreningsverksamhet
i den.
Nedan visas hur de avslutade insatserna under perioden 2007–2014 fördelas på
kategorier.
Tabell 52. Avslutade insatser, åtgärd 323, fördelat på kategorier.
Kategori

Antal
avslutade
insatser

Procentuell
fördelning,
avslutade
insatser

Gynnad
befolkning

Utbetalt
stödbelopp,
mnkr

Kultur, historia

153

72 %

126 647

40,3

Natur, friluftsliv

34

16 %

23 158

15,0

Mat

7

3%

3 083

2,5

Infrastruktur

4

2%

5 665

0,7

Övergripande utveckling

4

2%

0

0,9

Hantverk

3

1%

0

1,0

Inkvartering

3

1%

282

1,3

Förnybar energi

1

1%

0

0,2

Övrigt
SUMMA

5

2%

364

0,8

214

100 %

159 199

62,7
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Den största kategorin är Kultur och historia där det handlar om till exempel att
bevara byggnadsminnen, samlingar och kulturarv av immateriell karaktär.
Projekten i kategorin Natur och friluftsliv kan till exempel handla om restaurering
av vattendrag och insatser för att göra naturområden tillgängliga för besökare.
Projekten inom kategorin Mat kan till exempel handla om att en kulturhistorisk
byggnad ska användas som café eller att man förädlar kulturväxter. I kategorin
Infrastruktur finns projekt som handlar om byggnation och reparation av vägbroar.
Alla projekten i kategorin Hantverk handlar alla om att främja hemslöjd och
konsthantverk.
Även i denna åtgärd finns det en stor bredd i inriktningen på insatserna och det
finns många exempel där man försöker etablera nya kommersiella, sociala och/
eller kulturella användningsområden för såväl materiellt och immateriellt kulturoch naturarv. Det är dock svårt att dra några slutsatser utifrån antal personer som
gynnas, då projekten har mycket olika målgrupper. För många projekt är det svårt
att identifiera vilken befolkning de riktar sig till. Det kan också vara så att den
egentliga målgruppen är turister, vilket inte mäts i indikatorn.
Inom åtgärden finns många relativt små stödbelopp och ett fåtal stora. Det
genomsnittliga stödbeloppet uppgår till cirka 293 000 kronor medan medianen
ligger på cirka 150 000 kronor. 94 stödmottagare (44 procent) har fått belopp upp
till och med 100 000 kronor, vilket tillsammans endast motsvarar 5,3 miljoner
kronor, det vill säga 8 procent av totalt utbetalt stödbelopp. De tio stödmottagare
som fått mest pengar har tillsammans fått 17,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 28
procent av totalt utbetalat stödbelopp.

2.9.7 Kompetensutvecklings- och informationsinsatser (331)
Åtgärdens syfte och innehåll
Kompetensutvecklingen inom axeln ska underlätta anpassningen för landsbygdens
aktörer utanför jordbrukssektorn till nya förutsättningar för en ökad kvalitet
i produktionen av varor och tjänster. Dessutom ska den stärka företagens
utvecklingsförmåga och konkurrenskraft. Kompetensutveckling av företagarna
och kunskapsuppbyggnad hos företagen är viktig för att uppnå målen för axel 3.
Aktiviteter utförs både nationellt och regionalt med utgångspunkt i nationella
och regionala strategier för landsbygdsutveckling. Målgruppen för åtgärden
är aktörer inom axeln som har behov av kompetensutveckling för att förstärka
övriga åtgärder inom axeln. Aktiviteterna kan avse företagsstöd eller projektstöd.
Företagsstöd ges till verksamma på landsbygden utanför jordbrukssektorn som
önskar genomgå specialutbildningar och därigenom stärka företaget. Projektstöd
för kompetensutveckling ges till kunskapsföretag och organisationer, inklusive
Jordbruksverket och länsstyrelser, som anordnar kompetensutveckling som
kommer flera till del och tar fram utbildningsprogram med kursmaterial.
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Målområden
Kompetensutvecklingen genomförs under det gemensamma namnet ”Landet lär”,
som också innefattar axel 1. Verksamheten har delats in i olika målområden, vilka
för axel 3 har en koppling till regional utveckling.
• Inom målområdet företagsutveckling ska kompetensutvecklingen medverka
till att öka kvaliteten i produktionen av varor och tjänster och för att stärka
företagens utvecklingsförmåga och konkurrenskraft. Målområdet är uppdelat
på företag inom de gröna näringarna (insatser inom axel 1) och företag utanför
de gröna näringarna (insatser inom axel 3).
• Inom målområdet landsbygdsutveckling ska kompetensutvecklingen bidra till
att få en ökad livskvalitet på landsbygden genom kompetenshöjande åtgärder
inom områdena service, bygdeutveckling och utveckling och bevarande av
natur- och kulturarvet.

Budget och beviljat stöd
Budgeten har från och med 2010 förstärkts med 40 miljoner kronor för utveckling
av visionen Sverige – det nya matlandet. Budget och beviljat stöd redovisas i
tabellen nedan.
Tabell 53. Budget och beviljat stöd, åtgärd 331
Budgettyp

Budget, mnkr

Grundbudget

Beviljat stöd
2014, mnkr

347,2

Sverige – det nya matlandet
SUMMA

Beviljat stöd
ackumulerat
2007–2014,
mnkr

0

380,0

Beviljat av
budget, %

109 %

40

0

38,8

97 %

387,2

0

418,8

108 %

366,8

95 %

SUMMA med avdrag för
återflöden

Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 54. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 331
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat stöd)

Antal ekonomiska aktörer
som deltagit i aktiviteter
som fått stöd
Antal utbildningsdagar

Resultat
(avslutade
insatser)

Antal deltagare som
framgångsrikt har fullföljt
utbildningar

Mål

Utfall 2014

Utfall,
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

82 000

18 213

114 265

139 %

160 000

12 555

107 373

67 %

82 000

7 650

47 992

58 %
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Omfattning
Sammanlagt har 18 213 personer deltagit i olika aktiviteter under 2014. För perioden
2007–2014 har totalt 114 265 personer deltagit i utbildningsinsatser, vilket är 139
procent av målvärdet.
Under perioden 2007–2014 har stöd beviljats för 366,8 miljoner kronor, vilket utgör
95 procent av budgeten för åtgärden med hänsyn tagen till återflöde från projekt
som blivit billigare.
Indikatorvärdena i tabellen ligger på en nivå som innebär att målvärdet för antal
deltagare är uppnått men däremot kommer antal utbildningsdagar bara upp till
67 procent av målvärdet. Det beror bland annat på att många deltagit i kortare
informationsinsatser.

Resultat
Indikatorn deltagare som framgångsrikt fullföljt utbildningar är en beräkning som
grundas på resultat från en enkätstudie. I enkäten har vi utgått från frågan ”Kursen/
rådgivningen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har förändrat sättet
att arbeta”. I enkäten var det 42 procent som svarade positivt på frågan och det
procenttalet har multiplicerats med totala antalet deltagare för att få värdet på
indikatorn.
Genom analys av rapporterade deltagare kan det konstateras att 56 procent av
deltagarna är kvinnor, vilket skiljer sig markant från åtgärd 111 där andelen kvinnor
endast är 25 procent. Åldersfördelningen på deltagare i kompetensutvecklings
insatser är däremot ungefär densamma inom åtgärd 111 och åtgärd 331. Fem
procent av deltagarna är under 25 år och 23 procent av är deltagarna under 40 år.
Det innebär att en stor majoritet av deltagarna har relativt hög ålder.

Figur 26. Antal utbildningsdagar per aktivitetstyp, åtgärd 331
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Figuren visar hur antalet utbildningsdagar är fördelade på olika aktivitetstyper
under programperioden. Det framgår att kurser dominerar med hela 57 procent av
antalet utbildningsdagar, endast 3 procent av antalet dagar är individuell rådgivning.
Eftersom inte målet för antalet utbildningsdagar ser ut att kunna uppnås betyder
det att utbildningarnas längd i genomsnitt är kortare än en dag. När målvärdet
beräknades antogs att ett genomsnittligt utbildningstillfälle skulle omfatta en dag.

2.9.8 Kompetens- och informationsinsatser för förberedelse och
genomförande av lokala utvecklingsstrategier (341)
Åtgärdens syfte och innehåll
Åtgärden avser projektstöd till potentiella LAG, främst under förberedelsefasen för
studier i området, lokala informations- och mobiliseringsinsatser samt framtagande
av underlag inför utarbetandet av lokala utvecklingsstrategier inom Leader.
Åtgärden har inte utnyttjats sedan 2009.
Budget och beviljat stöd
Tabell 55. Budget och beviljat stöd, åtgärd 341
Budgettyp

Budget, mnkr

Grundbudget

Beviljat stöd 2014,
mnkr

14,5

Beviljat stöd
ackumulerat
2007–2014, mnkr

0

SUMMA med avdrag för
återflöden

Beviljat av budget,
%

16,2

112 %

15,3

106 %

Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 56. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 341
Typ av indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat stöd)

Antal kompetensutvecklingsoch animationsaktiviteter

Mål

Utfall
2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

200

0

1 101

551 %

10 000

0

13 527

135 %

Antal offentliga-privata
partnerskap som fått stöd

0

0

0

0

Resultat
(avslutade
insatser)

Antal deltagare i fullföljda
insatser

10 000

0

13 527

135 %

Programspecifik
indikator

Antal bildade LAG-grupper

60

0

63

105 %

Antal deltagare i aktiviteter

Omfattning och resultat
De allra flesta av de 63 lokala partnerskap som till och med 2009 lämnat in
ansökningar i form av lokala utvecklingsstrategier för att bilda leaderområden har
fått del av åtgärdens medel. Huvuddelen av stöden inom åtgärden beviljades under
2008.
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Stöd inom åtgärden har beviljats av länsstyrelserna till partnerskap inom respektive
region/län efter analys och prövning mot målen att främja bildandet av LAG och
avgränsning av leaderområden. Jordbruksverket bedömer att medlen allokerats
effektivt och främjat uppsatta mål. Totalt har 63 grupper bildat leaderområden
varmed målet överskreds något. Utfallet av aktiviteter och deltagare har överträffat
uppsatta mål väsentligt. Samtliga deltagare i olika former av utbildningar som
kurser och dylikt, har fullföljt dessa.

2.10 Axel 4
Sammanfattning av länsstyrelsernas rapportering avseende axel 4,
Leader
Även för 2014 rapporterar länsstyrelserna att de arbetar tillsammans med LAG för
att förbättra kvalitén på stödansökningar och förkorta handläggningstiderna. Detta
har under året gjorts via utbildningar, informationsinsatser, kvalitetskontroller
och leaderträffar. De flesta länsstyrelser förefaller måna om en god kontakt med
sina LAG och har under året anordnat regelbundna möten. Under året har fokus
i informations- och utbildningsinsatserna legat på ökad kvalitet i redovisningen.
Exempel på lyckade aktiviteter är rekvisitionsutbildningar som genomförts på
flera håll. Utbildningarna har varit uppskattade av projekten och har på flera håll
lett till både minskat behov av kompletteringar i utbetalningsärenden och kortare
handläggningstider.
Under året har uppföljning av pågående projekt legat i fokus och inga nya
ansökningar har beviljats. Arbetet att slutföra och slutredovisa projekten har
fortsatt. Länsstyrelserna rapporterar om mycket uppföljningsarbete och försök att
planera för och uppskatta tidsåtgång för hantering av anhopande slututbetalningar.
Särskilt fokus har legat på att följa upp paraplyprojekt och LAG-kontorens driftstöd
då dessa ärenden visat sig vara mycket tidskrävande.

2.10.1 Genomförande av lokala utvecklingsstrategier (411, 412 och 413)
Åtgärdernas syfte och innehåll
Syftet med stöden är att genom lokala utvecklingsstrategier verka för att uppfylla
målen för en eller flera av de tre axlarna i landsbygdsprogrammet. Varje LAG
genomför sin strategi utifrån ett underifrånperspektiv och väljer ut projekt som
stärker landsbygdens utveckling inom ett geografiskt avgränsat leaderområde.
Budget och beviljat stöd
Budget och beviljat stöd per axel inom Leader redovisas i tabellen nedan.
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Tabell 57. Budget och beviljat stöd, åtgärd 411–41334
Åtgärd

Budget, mnkr

Ökad konkurrenskraft (411)

Beviljat stöd
2014, mnkr

100,0

Beviljat stöd
ackumulerat
2007–2014,
mnkr

0

Beviljat av
budget, %

110,1

110 %

Markförvaltning och miljö, (412)

466,3

34

0

338,6

73 %

Diversifiering och livskvalitet,
(413)

1 233,6

0

1 551,3

126 %

SUMMA

1 799,9

0

2 000,0

111 %

1 808,0

100 %

SUMMA med avdrag för
återflöden

Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 58. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 411–413
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat stöd)

Antal LAG-grupper

Utfall
2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

60

0

63

105 %

300 000

0

420 763

143 %

3,9

0

3,948

101 %

Antal projekt finansierade
av LAG

4 500

-27

3 965

88 %

Antal stödmottagare

3 500

-17

3 106

89 %

Bruttoökning av
arbetstillfällen till följd
av stöd

5 600

1 430

4 046

72 %

15 000

42 779

89 097

594 %

Storlek på leaderområden,
km2
Total befolkning
i leaderområdet,
miljoner invånare

Resultat
(avslutade
insatser)

Mål

Antal deltagare som
fullföljt utbildningar

Omfattning
Sverige har 63 godkända leaderområden. Målet om 60 LAG har därmed överträffats.
Den sammanlagda ytan för samtliga leaderområden täcker cirka 421 000 km2 eller
93,5 procent av landets totala yta. Det motsvarar en måluppfyllelse på 143 procent.
Befolkningen i landets leaderområden överensstämmer i stort med målet. Den
höga måluppfyllelsen avseende yta jämfört med måluppfyllelsen för befolkning
visar att LAG prioriterat mer glest befolkade områden framför mer tätt befolkade
landsbygdsområden eller landsbygdens tätorter. Denna prioritering har därmed
skett i högre utsträckning än vad som beräknades då målen fastställdes. Den goda
måluppfyllelsen sammantaget för nämnda omfattningsindikatorer, är resultatet av
ett framgångsrikt informations- och mobiliseringsarbete av berörda myndigheter
och lokala utvecklingsgrupper. Med undantag för delar av Stockholms län och
någon kommun ytterligare, är alla Sveriges kommuner representerade i LAG och
har tillskjutit medfinansiering.

34 Under 2013 har det varit tillåtet för stödmyndigheterna att omfördela pengar fritt mellan budgetposterna
inom axel 4 med undantag för pengar i driftåtgärden (431). Att det har varit möjligt att bevilja mer än
budget kan förklaras av gjorda omfördelningar och överteckning.
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De första åren innebar en uppstartsfas med kompetensutveckling av LAG samt
informationsinsatser i leaderområden. Det har även påverkat utvecklingen av antalet
beslutade projekt som var låg i början av programmet. Utfallet har sedan varit gott.
Genom bland annat omfördelningar av medel mellan LAG har den sammantagna
budgeten för åtgärderna 411–413 tagits i anspråk fullt ut.
Antalet beslutade projekt varierar mycket mellan leaderområden liksom beslutad
andel av tilldelad budget. Det kan bland annat bero på att vissa leaderområden
har många små projekt medan andra tenderar att bevilja färre men större projekt.
Exempelvis har många områden flera paraplyprojekt, där det ryms många mindre
delaktiviteter i som inte syns i statistiken.
Från och med 2014 har inte lämnats några bifallsbeslut till projekt. Dock har en
del projektägare, som tidigare fått bifallbeslut, dragit tillbaka sina ärenden och det
framgår av att totala antalet projekt minskade med 27 stycken.

Resultat
Nedan följer en beskrivning av resultat från de projekt som avslutats fram till och
med december 2014.
Typer av projekt
3 091 projekt har avslutats till och med 2014. Av dessa handlar 29 procent om olika slag
av förstudier och kartläggningar. Bland förstudier och kartläggningar är andelarna
högst för projekt som är inriktade på bygde-, turism- och näringslivsutveckling
samt bredband och nya lokaler/anläggningar. För de senare är det ofta aktuellt
med ställningstagande till stora investeringar, vilket gör det extra motiverat med
inledande studier och genomgångar. Totalt rör det sig således om cirka 2 200 projekt
där insatserna är av mer verkställande karaktär och det inte är utredande insatser
som dominerar.
I cirka vart tredje projekt (förstudier/kartläggningar exkluderade) redovisar
slutrapporterna nya arbetstillfällen. Bland arbetstillfällena dominerar sådana som
följer av att olika slag av evenemang initierats och där de aktuella arbetstillfällena
blir av korttids- eller säsongskaraktär. De evenemangsinriktade projekten inom
kultur, konst, teater etcetera dominerar, men även idrottsrelaterade evenemang
finns. En annan stor grupp följer av att turismverksamheter har startats upp eller
stimulerats. Även i de fallen blir det oftast fråga om säsongsarbeten och som följer
hur turistsäsongerna ser ut. En tredje grupp är relaterad till olika slag av annan
näringsverksamhet. Bland nya arbetstillfällen inräknas också de arbetstillfällen
som utgörs av att nya företag etableras, det vill säga någon får sysselsättning genom
nytt företagande.

Utbildningsinriktade projekt
Av alla hittills slutrapporterade projekt har knappt 980 projekt redovisat uppgifter
om att utbildningsinsatser har ingått. Antalet projekt med huvudinnehåll att
genomföra utbildningar, är klart lägre. Det rör sig hittills om 142 projekt och cirka
19 100 deltagare i dessa utbildningar. I de fallen är utbildningarna inriktade på
företagsverksamhet, hantverks- och yrkeskunskaper, turismtjänster, fritids- och
hobbyaktiviteter och projektledning. I övriga projekt ingår utbildningsaktiviteterna
antingen som en del som motiveras av att ge viss kompetens till deltagare i projekten,

91

eller som en följd av ambitioner att sprida kunskaper till bredare kretsar av personer
om för projekten betydelsefulla ämnen. Knappt 80 procent av totala antalet deltagare
i utbildningarna kan hänföras till denna grupp. Det gör att det inte är fråga om
några längre utbildningar utan kortare kurser, studiecirklar, seminarier, dagskurser
och i några projekt ett utbildningsinnehåll riktat mot skolklasser och barngrupper.
En stor andel av redovisade deltagare faller på fritids- och hobbyaktiviter inklusive
evenemangsinslag och barn och unga utgör en betydande grupp.

Turism – den största projektkategorin inom Leader
Projekt med kopplingar till turism är den största gruppen (cirka 37 procent av
projekten). Därefter följer en grupp där bygdeutveckling är ett dominerande
innehåll (cirka 30 procent) och en tredje grupp har tonvikt på annat näringsliv än
turism (cirka 9 procent).
Tabell 59. Avslutade insatser inom Leader, fördelat på de fem största kategorierna
Kategori

Procentuell fördelning av antal avslutade insatser

Turism inkl. kulturhistoria

37 %

Bygdeutveckling

30 %

Näringsliv exkl. turism

9%

Fritid

8%

Övrigt (skolor, service, förnybar energi, miljö
m.m.)

16 %

Byggnader, anläggningar, webbplatser, m.m.
Fysiska objekt som skapas eller underhålls i projekten är av många olika slag och
hittills rör det sig om cirka 3 400 objekt. Cirka 670 av dessa är webbplatser som
tillkommit genom projekten. Övriga representerar ett brett spektrum av objekt. En
grupp kan kategoriseras som projekt som rör byggnader. En annan kan definieras
genom att de är objekt eller anläggningar i utemiljö.
I den byggnadsrelaterade gruppen finns en del nya byggnader och tillbyggnader av
lokaler, men framförallt finns en stor grupp som rör upprustningar eller förbättringar
av lokaler och i en del fall ändrad användning av byggnaderna. Bygdegårdar,
mötes- och samlingslokaler, ungdomsgårdar, äldre ekonomibyggnader, besöks- och
uthyrningsstugor, mindre hotell, förrådsbyggnader, mindre lokaler, ridhus, stall,
gymlokaler, kontorslokaler, bostäder kan nämnas som exempel. Ny användning
är till exempel museum, biograf, butik, turistinformation. Tillbyggnader och
kompletteringar kan avse toalett- och duschutrymmen, kök, ljud-, storbilds- och
TV-utrustningar, digital teknik i biografer, altaner, scener. Objekten i utemiljö
kan exemplifieras med badplatser, idrotts- och sportanläggningar, natur- och
lekområden, grill- och rastplatser, hamnbryggor, vågbrytare, broar, cykel- och
vandringsleder, museijärnväg. Ny och förbättrad skyltning är också ett tydligt
inslag.
Ett framträdande motiv för många av objekten är att de främjar förutsättningarna
för turism eller bidrar till fler besöksmål till exempel anläggning av cykel- och
vandringsleder, uthyrningsstugor, övernattningsrum, muséer, nya skyltar och
information på nya eller utvecklade webbplatser. Det finns också ett mindre antal
projekt som gäller bredbandsanläggningar.
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Värdet på investeringar
I knappt 1 030 projekt redovisas ett värde på investeringar det vill säga sådant som
bedömts ha ett värde även efter fem år. Totala redovisade värdet uppgår till 356
miljoner kronor, vilket motsvarar nästan 20 procent av den totala finansieringen för
de projekt som slututbetalats till och med 2014. I 72 fall rör det sig om investeringar
över en miljon kronor per projekt.
Många gynnas av projekten
För projekt med innehåll av bygdeutveckling är det av intresse att beräkna hur
stor del av befolkningen på landsbygden i leaderområdena som kan anses bli
gynnade. Baserat på SCB:s uppgifter om antalet invånare i olika orter i Sverige kan
skattningar göras. Befolkningsuppgifter för år 2010 finns för merparten av orterna.
Beräkningar görs för de projekt, som gått längre än att handla om enbart utredande
och förberedande verksamheter. Förstudier och kartläggningar tas därför inte med
utan kommer att beaktas senare när de leder fram till genomförande av konkreta
insatser.
Då det kan diskuteras vad som bör räknas till projekt av bygdeutvecklingskaraktär
och att befolkning gynnas görs en uppdelning på olika grupper. En stor grupp är
insatser som är relaterade till gemensamma byggnader. Typiskt är att de handlar om
att uppföra nya, renovera, utrusta och förbättra byggnader till exempel bygdegårdar
och samlingslokaler. Cirka 440 000 invånare kan beräknas bli gynnade, som
användare på olika sätt. I en annan grupp kan föras samman infrastrukturinsatser
som ger förbättringar till exempel cykelvägar, bryggor, idrotts- och badplatser.
Cirka 270 000 invånare kan se resultat av den typen av insatser. En tredje grupp är
inriktad på fritid (kultur, idrott, sport) och i det fallet kan cirka 530 000 beräknas
bli gynnade av ökade insatser. Inom gruppen turismprojekt finns de som indirekt
ger upphov till service. De har sin grund i att stimulera turism, men gynnar
också lokalbefolkningen. Typiska exempel är nya och upprustade vandringsleder,
förtöjnings- och båtplatser, rast- och grillplatser. Cirka 307 000 invånare beräknas bli
gynnade i de fallen. Återstår en mindre grupp som rymmer kursverksamhet, social
omsorg, servicetjänster, informationskanaler för bygden och drivmedelsförsäljning
och i det fallet beräknas cirka 79 000 invånare gynnas.
Utöver de ovan nämnda finns insatser och aktiviteter, som främst levererar
immateriella värden (kultur, konst, musik, teater etcetera.) och här ingår till exempel
musikarrangemang, festivaler, nöjes- och festtillställningar. Lokal befolkning som
kan vara presumtiva konsumenter av detta utbud är cirka 170 000.

Landsbygdens kulturarv
Cirka 130 slutrapporterade projekt exklusive förstudier är inriktade på kulturarv av
olika slag. Mest vanligt är att de skapat eller kompletterat muséer, industriminnen
och historiska utställningar. En annan mindre grupp handlar om att dokumentera
lokal historia och arkivering av samlingar av historiskt material. Antalet invånare i
de orter, som är närmast berörda eller knutna till aktuella kulturarv beräknas uppgå
till cirka 350 000.
Summeras ovan nämnda grupper rör det sig om cirka 2,1 miljoner invånare. På en
del orter har genomförts projekt inom flera av de redovisade grupperna och räknas
befolkningen i varje ort bara en gång är det cirka 1,4 miljoner invånare som gynnas
av hittills genomförda projekt.
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Vilka genomför Leader?
Leader är en metod för landsbygdutveckling baserad på lokalt engagemang och
därför är uppgifter som visar vilka som är engagerade i projekten av intresse.
Vanligast som projektägare är olika slag av ideella föreningar. Räknat på antalet
projekt är den största gruppen bygdelag/-föreningar (21 procent) och räknas även
hembygdsföreningar dit så står de tillsammans för cirka 27 procent) av projekten.
Ytterligare cirka 27 procent faller på andra slag av ideella föreningar och som
representerar många intressen. Idrotts-, företagare-, kultur-, häst- och båtrelaterade
föreningar är de största delgrupperna. Efter ideella föreningar kommer kommuner,
ekonomiska föreningar, LAG-grupper och aktiebolag med 11, 10, 6 respektive 5
procent.
Ideellt engagemang
Leader bygger på att bygdens gemensamma resurser tas tillvara och utvecklas. En
betydelsefull del i projekten är insatser i form av ideellt arbete. I genomsnitt är det
värderat till cirka 197 000 kronor per slutredovisat projekt. Läggs till detta övriga
slag av privat finansiering uppgår värdet till cirka 245 000 kronor och är därmed
nästa lika med det genomsnittliga projektstödet (den del som finansieras av EU och
svenska staten). Det visar på ett starkt engagemang på lokal nivå i projekten.

2.10.2 Samarbete (421)
Åtgärdens syfte och innehåll
Åtgärden omfattar nationella eller transnationella samarbetsprojekt mellan LAG,
eller mellan LAG och leaderliknande grupper. Projekten verkar för att uppfylla
målen för en eller flera av de tre axlarna samt för att skapa mervärden för ett
leaderområde genom utbyte och samverkan med ett eller flera andra områden.
Stöd kan också lämnas för kontaktskapande insatser och förberedelser inför
samarbetsprojekt.
Budget och beviljat stöd
Budget och beviljat stöd per axel inom åtgärden samarbete redovisas i tabellen
nedan.
Tabell 60. Budget och beviljat stöd, samarbetsåtgärden 42135
Budgettyp

Grundbudget

Budget, mnkr

Beviljat stöd 2014,
mnkr
0

100,0 35

SUMMA med avdrag
för återflöden

Beviljat stöd
ackumulerat
2007–2014, mnkr

Beviljat av budget,
%

120,9

121 %

108,5

109 %

35 Under 2013 har det varit tillåtet för stödmyndigheterna att omfördela pengar fritt mellan
budgetposterna inom axel 4 med undantag för pengar i driftåtgärden (431). Att det har varit möjligt
att bevilja mer än budget kan förklaras av gjorda omfördelningar och överteckning.
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Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 61. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 421
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat stöd)

Antal beviljade projekt

300

0

256

85 %

Antal LAG-grupper som
deltar i samarbete

60

0

60

100 %

Antal avslutade projekt

300

61

135

45 %

Bruttoökning av arbets
tillfällen till följd av stöd

150

55

99

66 %

Resultat
(avslutade
insatser)

Mål

Utfall
2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

Omfattning
De första åren har LAG i första hand satsat på att få igång projekt inom åtgärderna
411–413. Samarbetsprojekt kräver oftast mer kvalificerade insatser vilket innebär
att LAG behöver avsätta mer tid för dessa projekt. LAG behövde också upparbeta
en viss kompetensnivå, särskilt in för de transnationella projekten.
Under 2012 sattes det press på leaderområdena att fatta beslut inom samarbetsåtgärden
om de inte skulle bli av med pengar. Detta gjorde att beslutstakten ökade och att
utnyttjandet har fortsatt att ligga på en hög nivå.

Resultat
135 samarbetsprojekt är avslutade till och med 2014. Av dessa har 96 inneburit
samarbete mellan leaderområden inom Sverige och resterande 39 samarbete med
leaderområden i övriga EU. För drygt 30 procent av projekten handlar det om
förstudier. Vart fjärde projekt är inriktat mot gemensam grund för turismutveckling
och nästan lika många handlar om erfarenhetsutbyte relaterat till genomförandet
av leadermetoden. Av arbetstillfällena redovisas 92 i nationella projekt inriktade
på bygdeutveckling, utbildning i företagande (bland annat omsorgstjänster),
marknads- och företagsutveckling och turism. I internationella projekt redovisas 7
arbetstillfällen inriktade på företagsutveckling och turism.
För de transnationella projekten är inriktning mot turism och erfarenhetsutbyte i
utbildningssyfte och inriktningar mot turism och kulturutbyte vanligast.

2.10.3 Driftskostnader för LAG samt informations- och animationsinsatser
(431)
Åtgärdens syfte och innehåll
Åtgärden syftar till att finansiera LAG:s insatser för att administrera genomförandet
av lokala utvecklingsstrategier och informera om strategin och de möjligheter den
innebär.
Åtgärden omfattar även insatser för kompetensutveckling av personer verksamma
inom driftskostnadsåtgärden.
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Budget och beviljat stöd
Budget och beviljat stöd per axel inom åtgärd 431 redovisas i tabellen nedan.
Tabell 62. Budget och beviljat stöd, driftskostnadsåtgärden 431
Budgettyp

Budget, mnkr

Grundbudget

Beviljat stöd 2014,
mnkr

475,0

Beviljat stöd
ackumulerat
2007–2014, mnkr

0

SUMMA med avdrag för
återflöden

Beviljat av budget,
%

466,8

98 %

458,2

96 %

Måluppfyllelse och indikatorer
Tabell 63. Indikatorer och måluppfyllelse, åtgärd 431
Typ av indikator

Indikator

Omfattning
(beviljat stöd)

Antal informations- och
animationsinsatser
Antal deltagare i olika
aktiviteter

Resultat

Antal insatser för vilka
uppställda mål har nåtts

Mål

Utfall
2014

Utfall
ackumulerat

Utfall
ackumulerat,
%

10 000

893

13 531

135 %

210 000

89 652

264 219

125 %

10 000

893

13 125

131 %

LAG har under året främst ägnat sig åt att avsluta verksamheten. I samband
med det har en del studier och kartläggningar gjorts som kommer att ligga till
grund för LAG:s slutrapportering. Insatserna för att sprida information till de
som ska söka projekt har inte varit aktuell och det har tidigare varit den del som
dominerat informationsinsatserna. Därför är utfallet för antal informations- och
animationsinsatser lägre än för föregående år.
Informationsinsatser för att sprida kunskap om LAG:s resultat har genomförts. LAG
väljer ofta att sprida resultatet brett och använder bland annat web och annonser
istället för fysiska möten. Det innebär att man når fler människor än målvärdet och
det ger ett större utfall gällande antal deltagare i olika aktiviteter.
Totalt sett har LAG uppnått målen för de olika insatserna.

Utvecklingen av Leader under programperioden
Under senare delen av 2006 påbörjade Jordbruksverket informationsinsatser
kopplade till införandet av Leader i landsbygdsprogrammet. Informationsträffar
genomfördes på ett flertal platser runt om i landet tillsammans länsstyrelserna.
Informationsmaterial och checklistor togs fram för att vägleda lokala
utvecklingsgrupper under bildandet av Leaderområden och framtagandet av lokala
utvecklingsstrategier. Utvecklingsgruppernas mobilisering tog vid. Trots stort
intresse visade det sig att förutsättningarna och mognaden för införandet i de
tilltänkta leaderområdena varierade. Leadermetoden bygger på samverkan mellan
olika sektorer i samhället, underifrånperspektiv och långsiktig planering. En sådan
process bör ges den tid som krävs för att skapa en hållbar utvecklingsstrategi och
förutsättningarna för ett lyckat genomförande. Införandeprocessen pågick under
två år, fram till slutet av 2009.
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Behov av information och andra understödjande aktiviteter har varit stort även
under de första åren av genomförandet.
Leaderområdena kom igång vid olika tidpunkter vilket var en orsak till en låg takt
i genomförandet under de första åren. Därefter accelererade beslutstakten betydligt
och vid utgången av 2013 var samtliga tillgängliga medel inom axel 4 beslutade.
Trots att en stor del av medlen i axel 4 budgeterades på åtgärd Diversifiering och
livskvalitet, (413) har andelen beslutade medel under hela perioden varit högre inom
åtgärden än inom övriga åtgärder. Under mitten av programperioden genomfördes
särskilda informationsinsatser för att främja genomförandet inom åtgärderna
Ökad konkurrenskraft (411) och Markförvaltning och miljö (412). Det fick visst
genomslag och beslutstakten ökade inom de åtgärderna.
Liknande insatser genomfördes inom Samarbetsåtgärden (421) där beslutstakten
ökade kraftigt under de senare åren. Det gäller inte minst det transnationella
samarbetet.
Förvaltningsmyndigheten har särskilt följt de mindre LAG som har en liten budget
för genomförandet och därigenom även en liten budget för driftskostnader. Vissa
fasta kostnader inom driftsåtgärden är lika stora för alla LAG, vilket innebär att LAG
med liten budget har ett mer begränsat utrymme för de insatser som krävs för att
uppnå ett gott resultat. Under 2011 genomfördes breda kompetensutvecklingsinsatser
för att stärka LAG och dess partnerskap. Dessa insatser har även att syftat till ett
effektivt och ändamålsenligt utnyttjande av Driftskostnadsåtgärden (431).
Det nationella landsbygdsnätverket har sedan start lagt mycket resurser på insatser
som främjat Leader. Dessa insatser bedöms till stor del ha bidragit till ökad kunskap
om Leader hos landsbygdens intressenter samt till att LAG och leadermetoden fått
en god start och haft ett positivt genomförande.
Fram till och med 2010 tilldelades samtliga LAG en preliminär budget med
samma fördelning som det nationella programmets fördelning mellan åtgärderna.
Programmets övervakningskommitté godkände ramar för en ny budgetfördelning
inom axel 4. Under 2011 fick varje LAG i viss utsträckning justera sin budget
mellan åtgärderna, utifrån sin utvecklingsstrategi. Förvaltningsmyndigheten
hade tidigare fördelat cirka 95 procent av programbudgeten för axel 4 till LAG.
Under 2011 fördelades de sista medlen ut till LAG. Under 2012 omfördelades en
begränsad del av budgeten för LAG med lågt utnyttjande till andra LAG med högt
utnyttjande för att säkerställa ett sammantaget högt utnyttjande inom axel 4. Under
slutet av 2013 drogs budgetmedel in från LAG med låg beslutsnivå till en nationell
”leaderbudget”. Samtliga LAG fick sedan avropa medel projektvis mot denna
budget. En viss överteckning medgavs då med beaktande av beräknat återflöde.
Budgethanteringen bedöms ha medfört ett effektivt utnyttjande av budgeterade
medlen i axel 4.
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2.11 Nationella landsbygdsnätverkets insatser och
resultat
Prioriteringar
Landsbygdsnätverket har haft som uppgift att förbättra genomförandet av
landsbygdsprogrammet 2007-2013 och förstärka dess insatser för landsbygdens
utveckling. Det har skett genom att samla berörda aktörer, vara ett nationellt
och transnationellt forum för brett utbyte av information, erfarenheter och
metodutveckling samt öka dialogen i genomförandet mellan lokal, regional,
nationell och internationell nivå. Landsbygdnätverket har under denna period
haft ca 180 medlemsorganisationer, varav 120 är nationella organisationer och
myndigheter och 63 är landets alla leadergrupper.
Under 2014 har Landsbygdsnätverket haft sitt fokus på att sprida kunskaper som
genererats i nätverkets arbetsgrupper och aktivititer genom åren samt att bygga upp
den nya periodens utvidgade Landsbygdsnätverk. 2014 har därmed varit ett år när
Landsbygdsnätverket haft verksamhet som har finansierats med både 2007-2013 års
budget och 2014-2020 års budget.

Aktiviteter
De aktiviteter som gjorts under 2014 med finansiering från 2007-2013 års budget
redovisas i de fyra följande avsnitten.

Arbetsgrupper
Tre tematiska arbetsgrupper har varit aktiva under 2014. Det är gruppen för att
stärka konkurrenskraften i Gröna näringar som haft den största verksamheten.
Bland annat har gruppen genomfört omfattande aktiviteter för att nå målgrupperna
inköpsansvariga och kostchefer i offentliga kök. Genom dialog med dessa har
medvetenheten om livsmedelskvalitet ökat. Gröna näringar-gruppen har också
genomfört seminarier och kampanjer för att öka medvetenheten om de miljövärden
som skapas av betande djur och aktivt jordbruk. Gruppen har också spridit lärdomar
från projekt där lantbrukare samverkar. Även de tematiska arbetsgrupperna
för Integration och Kapitalförsörjning har varit aktiva med att samla och sprida
erfarenheter. Under året har den så kallade samverkansgruppen för Leader avslutats
och utvecklats till en bredare sammansatt samordningsgrupp för införandet av
lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Det har också funnits en grupp för
att samordna ett nätverk för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och på
länsstyrelser.
Tematiska resurspersoner
Resurspersoner från Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper har medverkat till att
överföra erfarenheter från tidigare programperiod till den nya perioden. Tre till
fyra personer har utsetts till att vara sådana resurser från samtliga 11 tematiska
arbetsgrupper som varit igång i Landsbygdsnätverket under hela programperioden.
De har funnits tillgängliga för länsstyrelser och leadergrupper för tematisk
inspiration och vägledning vid utformning av regionala handlingsplaner och
utvecklingsstrategier för lokal ledd utveckling inför genomförandet av det
kommande landsbygdsprogrammet.
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Deltagande i det europeiska landsbygdsnätverket
Det svenska Landsbygdsnätverket har haft representanter vid flertalet aktiviteter
som anordnats i det europeiska Landsbygdsnätverket. Frågor som diskuterats vid
dessa träffar har huvudsakligen handlat om nätverksmetoder så som utvärdering
och uppföljning av nätverkens resultat och effekter, hur nätverk kan effektivisera
sitt kommunikationsarbete och hur nätverken kan engagera intressenter. Det
svenska nätverket är i internationell jämförelse ett moget nätverk med engagerade
medlemmar och förhållandevis hög grad av interaktivitet. Därför har det svenska
nätverket fått dela med sig av sina erfarenheter, men också fått del av andra länders
inspirerande exempel på nätverksmetoder.
Nätverksträffar och virtuella tankesmedjor
Seminarier, workshops och tankesmedjor har genomförts av de olika tematiska
arbetsgrupperna och av den samordnande gruppen för landsbygdsutvecklare i
kommuner, regioner och på länsstyrelser. Det har också genomförts en stor nationell
avslutande träff för Leader.
Webbplats, sociala medier och nyhetsbrev
Under året har webbplatsen stängts ner och arkiverats samtidigt som en ny webbplats
öppnats för Landsbygdsnätverket i den nya programperioden. Nätverkets forum på
sociala medier har bytt till Landsbygdsnätverkets nya grafiska profil. Det samma
gäller nyhetsbrevet, som fortsätter att ges ut, men med den nya grafiska profilen och
ett i vissa avseenden utvecklat format.

2.12 Insatser inom ramen för Östersjöstrategin
Landsbygdsprogrammets inriktning på miljöåtgärder bidrar starkt till många av
målsättningarna i Östersjöstrategin.
Under året har Jordbruksverket deltagit aktivt i det svenska myndighetsnätverket
för Östersjösamarbetet som administreras av Tillväxtverket. Jordbruksverket har
också medverkat i flera olika samarbetsprojekt i Östersjöregionen. Bland dem kan
nämnas:
• ”Sustainable Rural Development through Youth Participation, Innovation and
Entrepreneurship.” Ett flaggskeppsprojekt finansierat av Svenska Institutet.
• Submariner, Östersjöprogrammet.
• Ny Nordisk Innovation, rådgivande representant i ett konsortium för
programmet. Ny Nordisk Innovation. Finansiär är Nordiska ministerrådet.
• Matsvinnsprojektet, Nordiska Ministerrådets initiativ Green growth the Nordic
way.
• Ny Nordisk Mat, finansierat av Nordiska Ministerrådet.
Genom verksamhet som t.ex. Greppa näringen som finansieras av landsbygds
programmet, bidrar Jordbruksverket till Östersjöstrategins mål även genom
kunskapsutveckling om minskat växtnäringsläckage från jordbruksmark.
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Det nationella landsbygdsnätverket, som finansieras av landsbygdsprogrammet,
har under året fortsatt sitt samarbete med de övriga landsbygdsnätverken i
Östersjöregionen. Inför den nya programperioden har intresset varit stort för den
svenska flerfondslösningen för lokalt ledd utveckling.
Det gemensamma flaggskeppsprojektet om ungdomar på landsbygden, som
genomförts sedan 2012 med finansiering från Svenska Institutet, är inne på sitt
sista år. Förutom partners i Sverige, Finland, Lettland, Litauen och Polen, har även
Estland anslutit till projektet. En aktivitet hölls också i Sankt Petersburg för att
bygga kontakter med ryska partners.
I förslaget till svenskt landsbygdsprogram för nästa programperiod föreslås
en ”transnationell komponent” för att möjliggöra finansiering av de konkreta
samarbetskostnaderna i transnationella projekt utanför samarbetsåtgärden i lokalt
ledd utveckling, inte minst inom EIP, Europeiska innovationspartnerskapet. Detta
kan ytterligare stärka möjligheterna att samarbeta för att lösa några av de viktiga
frågorna för Östersjöns ekologiska status och områdets ekonomiska utveckling.
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3

Programmets finansiella
genomförande

3.1 Generellt om det finansiella genomförandet
Under kalenderåret 2014 har vi redovisat 263,9 miljoner euro (2 396,4 miljoner
kronor) i utbetalningar för programmets åtgärder, varav EU-finansierad del uppgår
till 117,6 miljoner euro (1 067,2 miljoner kronor). Den genomsnittliga växelkursen
är 9,08 kr/euro.
Landsbygdsprogrammets budget för programperiod 2007-2013 uppgår till cirka
4 213 miljoner euro (37 917 miljoner kronor), varav EU-finansierad del är 1 953
miljoner euro (17 577 miljoner kronor). Under perioden 2007-2014 har vi totalt
betalat ut 3 871,7 miljoner euro (35 610,6 miljoner kronor). Den EU-finansierade
delen uppgår till 1 806,4 miljoner euro (16 621,1 miljoner kronor). Genomsnittlig
växelkurs för hela perioden är 9,20 kronor/euro.
För att säkerställa ett högt utnyttjande av programmets budget har viss omfördelning
av pengar gjorts mellan länsstyrelserna och mellan LAG och i viss omfattning även
mellan åtgärder och axlar. Jordbruksverket bedömer att de pengar som fördelats
inom landsbygdsprogrammet för perioden 2007-2013 kommer att nå ett högt
utnyttjande till och med 2015.
Utbetalt belopp för 2014 är lägre än tidigare år. Det beror på att utbetalningar avseende
stödår 2014 för miljöersättningar och kompensationsbidrag har genomförts inom
ramen för programbudgeten för period 2014-2020.
Två faktorer som kan komma att påverka utnyttjandet av budgeten framåt i tiden
är förändringar i växelkursen och återflöde av pengar. Även om vi redan har tagit
hänsyn till ett visst återflöde genom att överteckna, finns en osäkerhet i storleken
på återflödet.
Tabell 64. Utbetalningar per kalenderår samt genomsnittlig växelkurs
2007-2011*
miljoner euro
miljoner kr
kr/euro

2012

2013

2014

Totalt

2 340,4

636,5

630,9

263,9

3 871,7

22 253,2

5 471,2

5 489,8

2 396,4

35 610,6

9,51

8,60

8,70

9,08

9,20

* I siffran för 2007 ingår även utbetalningar för kvartal 4 2006

3.2 Redovisning av utbetalade belopp per axel
I nedanstående tabell redovisas totala offentliga medel, således både EU och
nationella, som har utbetalats till stödmottagarna under kalenderåret 2014. Med
övergångsutgifter i tabellen avses betalningar till stödmottagarna som baseras
på beslut fattade under den förra programperioden inom ramen för miljö- och
landsbygdsprogrammet 2000-2006.
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I tabellen framgår även utbetalningar per axel i miljoner euro för kalenderåret 2014,
totalt ackumulerat för perioden 2007-2014 samt totalt utbetalt belopp per axel i
förhållande till programmets budget för perioden 2007-2014. I bilaga 3a och 3b
redovisas detaljerade uppgifter om utbetalda belopp per axel och åtgärd i både
svenska kronor och euro.
Tabell 65. Utbetalat till stödmottagare inklusive utmaningarna och bredband, belopp i
miljoner euro
Axel

Programbudget

2014

Ackumulerat
år 2007 till 2014

%

Axel 1
Därav övergångsutgifter

636,7

71,8
0

579,9
22,4

91 %

Axel 2
Därav övergångsutgifter

2 706,6

29,3
0

2 619,0
357,3

97 %

Axel 3
Därav övergångsutgifter

477,1

97,7
0

346,3
2,0

73 %

Axel 4
Därav övergångsutgifter

263,9

60,3
0

202,3
0

77 %

Tekniskt stöd
Därav övergångsutgifter

128,7

4,8
0

124,2
0,3

96 %

4 213,0

263,9
0

3 871,7
382,0

92 %

Totalt för programmet
Därav övergångsutgifter

I nedanstående tabell redovisas hur stor del, av de utbetalningar som redovisats
ovan, som avser utmaningar och bredband. Den totala budgeten för det uppgår till
159,6 miljoner euro varav EJFLU finansierar 75 %.
Tabell 66. Utbetalat till stödmottagare för insatser inom utmaningarna och bredband,
belopp i tusen euro
Axel

Programbudget

2014

Ackumulerat år
2007 till 2014

%

Axel 1

58,4

17,0

48,2

83 %

Axel 2

52,8

3,1

49,5

94 %

Axel 3

48,4

10,4

32,9

68 %

Axel 4

0

0

0

Tekniskt stöd

0

0

0

Totalt för
programmet

159,6

30,5

130,6

102

82 %

4

Pågående utvärderingar av
programmet

4.1 Utvärderingsplan
Utvärderingsplanen för löpande utvärdering av landsbygdsprogrammet 2007-2013
är uppdelad i två delar, en för i huvudsak axlarna 1, 3 och 4 samt en för axel
2. Planerna innehåller aktiviter som dels genomförs av förvaltningsmyndigheten,
dels upphandlas av externa utredare och dels genomförs i samarbete med andra
myndigheter. Under avsnitt 4.3 Utvärderingsaktiviter framgår både vad som genom
förts under 2014 och vad som planeras. Utvärderingsplanen revideras årligen och
anpassa efter tillgänglig budget.

4.2 Utvärderingssystem och datainsamling
Under 2014 har Jordbruksverket fortsatt att registrera uppgifter i det särskilda
IT-system, EVALD, som Jordbruksverket tagit fram för den löpande utvärderingen.
För företagsstöd, projektstöd och Leader har i det närmaste samtliga ärenden som
slututbetalats under perioden 2007-2014 registrerats. Projektstöd för kompetens
utveckling (åtgärd 111 och 331) registreras i systemet Kompis.

4.3 Utvärderingsaktiviteter
4.3.1 Utvärderingsaktiviteter inom axel 1, 3 och 4 samt generellt
Planering av slututvärdering
Under 2014 har slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 planerats.
Utvärderingssekretariatet har bland annat deltagit i framtagandet av riktlinjer för
utvärderingen genom att delta i expertgruppsmöten, delta i en särskild workshop
kring detta och genom att lämna skriftliga synpunkter på en preliminär version av
dokumentet.
Slututvärderingen görs genom att EU-gemensamma utvärderingsfrågor (CEQ,
Common Evaluation Questions) besvaras. Dessa frågor är nya jämfört med de
utvärderingsfrågor som besvarades i halvtidsutvärderingen och togs fram parallellt
med processen att ta fram guidelines för slututvärderingen. Som komplement till
CEQ rekommenderar kommissionen att programmen utvärderas utifrån program
specifika (i Sveriges fall alltså även landsspecifika) utvärderingsfrågor (PSEQ,
Programme Specific Evaluation Questions). Utvärderingssekretariatet tagit
fram sådana svenska PSEQ som alltså kommer att komplettera CEQ i den
svenska slututvärderingen. I processen med framtagandet av PSEQ involverades
intressenter från bland annat Regeringskansliet, Jordbruksverket, länsstyrelser,
Övervakningskommittén och intresseorganisationer. Alla förslag på PSEQ
behandlades i den rådgivande forskargruppen innan utvärderingssekretariatet
beslutade vilka PSEQ som ska besvaras i den svenska slututvärderingen. I
avvägningen mellan olika frågor lades stor vikt vid att svaren ska vara potentiellt
användbara framåt och att det finns god möjlighet att de på ett avgörande sätt
kompletterar tidigare utvärderingsresultat, exempelvis från halvtidsutvärderingen.
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Planeringen av slututvärderingen har under 2014 också inneburit att fyra
utvärderingsgrupper har utsetts. De fyra grupperna har sammantaget representanter
från fem olika universitet/högskolor. Grupp T1 (Temagrupp 1) ansvarar för
”konkurrenskraftsfrågor” och har deltagare från Internationella Handelshögskolan
i Jönköping och Kungliga Tekniska Högskolan. T2 består av forskare från Lunds
universitet och Sveriges lantbruksuniversitet och ansvarar för ”miljöfrågorna” i
utvärderingen. Frågor som handlar om ”Landsbygdsutveckling” besvaras av T3,
en grupp med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Kungliga Tekniska
Högskolan. Syntesfrågorna och övergripande frågor behandlas av en ”syntesgrupp”
som består av forskare från Högskolan i Halmstad. Denna grupp är också ansvarig
för den slutliga utvärderingsrapporten, där delrapporterna från temagrupperna blir
bilagor. Under 2014 har ett inledande möte hållits med samtliga utvärderingsgrupper.
Dessa har därefter kommit in med förslag till upplägg och krav på ersättning. Dessa
har därefter legat till grund för beslut om tilldelning av medel.

Utvärdering av biogasanläggningar
Projektet ”Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå” har utvärderat
gasproduktion, driftsäkerhet, ekonomiskt resultat och erfarenhetsutbyte mellan 31
gårdsbiogasanläggningar. Resultaten pekar framförallt på svagt ekonomiskt resultat
(i medeltal gör anläggningarna en förlust med 30 öre per producerad kWh energi
i rågasen). Det svaga ekonomiska utfallet beror främst på låga elpriser (de flesta
anläggningarna är kraftvärmeproducenter). Det har dock också funnits problem
med levererad teknik i anläggningarna, främst otillräckligt dimensionerade
omrörare och otillräckliga takkonstruktioner. Teknikproblemen har bidragit till
driftstopp.
Projektet har bidragit med värdefull kunskapsöverföring mellan biogas
anläggningarna. Exempelvis har tekniker för att hantera problem med höga
svavelhalter i den producerade rågasen utvecklats och spridits inom projektet.
Projektet har pågått mellan november 2012 till december 2014. Budgeten för
projektet har varit på 7,3 miljoner kronor och totalt har projektet genomfört 260
besök på anläggningarna och tagit 495 prover på substrat och rötrester. Substratoch rötrestproverna har även kommit till nytta i forskningsprojekt som samarbetat
med utvärderingsprojektet.

Pågående aktiviteter som kommer att redovisas 2015 eller senare
Utredning om insatser inom förnybar energi och klimat
En intern utredning om insatser inom förnybar energi och klimat som genomförts
med stöd via landsbygdsprogrammet 2007-2013 kommer att slutföras under våren
2015. I utredningen sammanställs beviljade insatser och beviljade belopp inom
insatser för effektivare energianvändning, användning av förnybar energi samt
insatser för att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak från djurhållning.
Underlag från den enkätundersökning (se årsrapport 2013) som gick ut till de som
fått företagsstöd utbetalt ingår i utredningen.
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Enkätutvärdering av kompetensutveckling
Under våren 2015 kommer ett undersökningsföretag på Jordbruksverkets uppdrag
skicka ut enkäter till ett urval av dem som deltagit i kurs och rådgivning (åtgärder
111 och 331) inom landsbygdsprogrammet. Enkätfrågorna kommer att fokusera på
upplevt förändrat beteende efter genomgången utbildning. Syftet är att få kunskap
om kompetensutvecklingens effekter och underlag för att utveckla verksamheten.
Liknande studie genomfördes 2010 och 2011.
Utvärdering av förenklingar
Trots avsaknaden av ett nytt landsbygdsprogram så påbörjades, under 2014, i
viss mån det löpande utvärderingsarbetet rörande programperioden 2014-2020.
Sweco genomförde första etappen i ett projekt med syfte att utvärdera i vilken
mån förenklingsambitionerna inför den nya programperioden leder till några
upplevda förenklingar. Den studien resulterade i ett förslag på hur utvärderingen
av förenklingar kan genomföras under perioden.
4.3.2 Utvärderingsaktiviteter med anknytning till axel 2

CAP:s miljöeffekter
Inom regeringsuppdraget CAP:s miljöeffekter genomförs studier av vilka effekter
EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Common Agricultural Policy (CAP), har på
miljön. Projektet drivs av Jordbruksverket i samarbete med Naturvårdsverket, Havsoch vattenmyndigheten samt Riksantikvarieämbetet. I samarbetet ingår också
representanter från länsstyrelserna. Studierna kan rikta in sig på hela reformpaket,
enskilda jordbrukarstöd och andra styrmedel.

Avslutade utvärderingar inom CAP:s miljöeffekter 2014
A(u)ktion för bättre miljö? Bättre miljö till lägre kostnader med auktioner
inom Landsbygdsprogrammet? (Naturvårdsverkets rapport 2014:6598)
I den här rapporten jämförs auktioner med miljöersättningar i syfte att köpa
miljötjänster. Resultaten visar att auktioner, där lantbrukare lämnar anbud för att
genomföra olika miljöinsatser, sällan är ett bättre sätt att få miljöåtgärder utförda
jämfört med dagens miljöersättningar. Ett undantag är riktade engångsåtgärder
(till exempel anläggning av nya småbiotoper) där det är svårt för myndigheterna
att få kännedom om kostnaderna och där det är troligt att kostnaderna varierar.
Undantaget gäller under förutsättning att det finns en konkurrenssituation mellan
anbudsgivarna. Om teori överensstämmer med praktik återstår dock att undersöka.
I nuläget råder brist på empiriska data.
Kartläggning av användbara analysverktyg (Jordbruksverkets rapport
2014:1)
I den här studien kartläggs behov av modeller och verktyg för att kunna genomföra
miljöekonomiska analyser knutna till jordbruket. I rapporten beskrivs också vilka
värderingsmetoder som finns och vilka som är de mest relevanta att använda inom
CAP:s miljöeffekter och i utvärderingar av landsbygdsprogrammet. För att kunna
förverkliga rapportens förslag krävs en prioritering av resurser och samordning
mellan, och inom, de myndigheter och organisationer som har ett utredningsansvar
inom området miljö och ekonomi.
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Förslag till program för CAP:s miljöeffekter 2015-2019 (Jordbruksverkets
rapport 2014:18)
Under 2014 har CAP:s miljöeffekter tagit fram förslag till nytt program. Förslaget
är beslutat av regeringen. Projektet kommer följa miljöeffekterna av CAP 2015 till
2020 och ta fram kunskapsunderlag för förändringar efter 2020.
Det innebär att CAP:s miljöeffekter till exempel kommer utvärdera miljöeffekterna av
förgröningsstödet, utjämningen av gårdsstödet och det kopplade nötkreatursstödet.
CAP:s miljöeffekter kommer också göra styrmedelsstudier om ekosystemtjänster,
undersöka möjligheterna att utveckla resultatbaserade miljöersättningar och
analysera styrmedel inom kulturmiljöområdet.

Vilka sysselsättnings-, miljö- och samhällsekonomiska effekter har
jordbruksstöden? (Jordbruksverkets rapport 2014:20)
I utredningen av samhällsekonomiska effekter undersöks hur olika typer av stöd
påverkar sysselsättningen och miljön. Modellberäkningarna visar att de breda
jordbruksstöden har stora, positiva effekter på sysselsättningen i landet i och med
att de skapar nya eller bevarar många tusen årsverken, framförallt i jordbruket.
I alla regioner utom de tre nordligaste är det gårdsstödet som varit viktigast för
sysselsättningen. I norra Sverige är det i stället vallstödet och kompensationsbidraget
som bidragit mest till sysselsättningen. Stödens miljöeffekter är i flera avseenden
stora, med väsentlig positiv påverkan på flera av miljökvalitetsmålen när det gäller
natur- och kulturvärden. Stöden ger också negativa miljöeffekter med avseende på
växtnäringsläckage och utsläpp av växthusgaser.
Pågående utvärderingar inom CAP:s miljöeffekter
Styrmedel för skyddszoner
Det finns en vildvuxen flora av regler, stöd och rådgivning för att åstadkomma
skyddszoner, blommande fältkanter och liknande miljözoner i odlingslandskapet.
Utifrån en kartläggning av styrmedlen undersöks i detta projekt hur man kan
utveckla och samordna dem så att de på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt kan
bidra till hög miljönytta.
Sköts odlingslandskapets kulturmiljöer?
I den här studien undersöks de potentiella effekterna av att kulturmiljöstödet
samt regionala stöd till kulturmiljövård (inom utvald miljö) inte ingår i det nya
landsbygdsprogrammet. Studien ska mynna ut i förslag på möjliga framtida sätt att
säkra skötseln av odlingslandskapets kulturmiljövärden.
Inlåsningseffekter
I den här studien undersöks hur konkurrens om mark, och i synnerhet
inlåsningseffekter på grund av passivt gårdsstödsbrukande, påverkar jordbrukets
utvecklingsmöjligheter och därmed möjligheterna att bevara och förstärka biologisk
mångfald och kulturmiljövärden. Fokus ligger på mellanbygderna och i analyserna
vägs även socioekonomiska aspekter in.
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Jordbruksstöd eller naturvårdsanslag?
Hur långt räcker stöd och ersättningar för förvaltning av hotade arter och
naturtyper i odlingslandskapet? I studien ska Jordbruksverket i samverkan med
olika funktioner på länsstyrelserna belysa i vilken utsträckning det finns konflikter
mellan å ena sidan bevarandemål som följer av EU:s naturvårdsdirektiv och å andra
sidan stödregler som följer av CAP inklusive landsbygdsprogrammet.
WTO-avtal och värdebaserade miljöersättningar
Bortom 2020 kan det bli aktuellt med värdebaserade miljöersättningar, det vill säga
ersättningar som speglar samhällets värdering av kollektiva nyttigheter. Det är en
väsentlig skillnad mot dagens system där ersättningarna endast kompenserar för
merarbete. I en förstudie ska undersökas hur möjligheterna att införa värdebaserade
miljöersättningar förhåller sig till WTO:s jordbruksavtal.
Projekt med syfte att utvärdera axel 2 i landsbygdsprogrammet
Jordbruksverket tar fram underlag inför halvtids- och slututvärdering av lands
bygdsprogrammet. Vissa av studierna genomförs av konsulter, andra myndigheter
eller universitet på uppdrag av Jordbruksverket. Nedanstående projekt har
rapporterats under 2014.
Förbättrar restaurering av betesmarker situationen för de mest hotade
naturtyperna? (Jordbruksverkets rapport 2014:2)
Jordbruksverket har undersökt vilka naturtyper som restaureras med stöd från
landsbygdsprogrammet och i vilken utsträckning markerna ingår i åtaganden efter
restaureringsperiodens slut. Analyserna visar att trädklädda betesmarker dominerar
inom miljöersättningen för restaurering. Restaureringsstödet fångar också upp
fäbodbete, ljunghedar och betesmarker i Norrland i relativt god omfattning.
Däremot har målen för restaurering av skogsbete, alvarbete och slåtterängar
inte uppnåtts. Knappt 90 procent av de marker som restaurerades med stöd från
landsbygdsprogrammet 2000-2006 ingår i miljöersättningarna 2007-2013.
De restaurerade markerna har också jämförts med de restaurerbara markerna i
ängs- och betesmarksdatabasen Tuva. Fem procent av de restaurerbara markerna
i Tuva restaureras med miljöersättning inom landsbygdsprogrammet 2007-2013.

Förstudie: Utvärdering av miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer via
Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS)
Syftet med förstudien har varit att undersöka om man kan använda data som samlas
in inom miljöövervakningen för att undersöka effekterna av miljöersättningen för
natur- och kulturmiljöer. I studien har data som samlats in genom Nationell inventering
av landskapet i Sverige (NILS) och den regionala småbiotopsövervakningen
använts. I analyserna har landskapselement med miljöersättning jämförts med
landskapselement utan miljöersättning bland annat med avseende på synlighet samt
förekomst av träd och buskar. Landskapselement med miljöersättning var mindre
beskuggade och hade lägre förekomst av träd och buskar än landskapselement utan
miljöersättning. Förstudien finns på Jordbruksverkets webbplats.

107

Fåglar som indikator för landsbygdsprogrammet
På uppdrag av Jordbruksverket har Lunds universitet undersökt hur EU-indikatorn
Farmland Bird Index (FBI) kan utvecklas och användas i Sverige. Med hjälp av
en tidigare framtagen modell har vallersättningens, betesmarksersättningens och
kompensationsbidragets effekter på fåglarna i odlingslandskapet analyserats. De
viktigaste slutsatserna är att den artuppsättning som ingår i FBI är tillräckligt bra
och inte behöver ändras, att FBI kan redovisas på produktionsområdesnivå och att
analyser av miljöersättningarnas effekter på fågelindex visar att dessa endast haft
ganska begränsade påverkan på fågelpopulationerna. Betesmarksersättningen var
den ersättning som ger störst positiv effekt på fåglarna. Den framtagna modellen
kan förbättras för att öka precisionen i skattningarna av effekterna. Läs mer på
Jordbruksverkets webbplats.
Modellberäkningar av läckage av kväve och fosfor från åkermark
(Jordbruksverkets dnr 4.2.17 10008/13)
SLU har på uppdrag av Jordbruksverket beräknat betydelsen av miljöersättningarna
för minskat kväveläckage och skyddszoner för kväve- respektive fosforbelastningen
från åkermark. Beräkningarna avser åren 2007-2013. Enligt beräkningarna ledde
miljöersättningen för minskat kväveläckage (fånggrödor och vårbearbetning) till
att kvävebelastningen minskade i storleksordningen 1300-1600 ton kväve per år.
Skyddszonerna ledde till att fosforbelastningen minskade med 7-12 ton fosfor per
år.
Pågående projekt med syfte att utvärdera axel 2 och som kommer att redovisas
2015
Anläggning av våtmarker – vilken effekt har det för biologisk mångfald?
I en tidigare studie (Jordbruksverkets rapport 2011:7) togs en metod fram för att
inventera och värdera biologisk mångfald i anlagda våtmarker i odlingslandskapet.
Denna metod ska nu användas för att utvärdera effekten av anlagda våtmarker, med
avseende på biologisk mångfald. I studien jämförs förutsättningar för biologisk
mångfald och uppmätt biologisk mångfald mellan våtmarker som anläggs med
syfte biologisk mångfald och våtmarker som anläggs med syfte att rena växtnäring.
Näringsavskiljning i anlagda våtmarker
Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i odlingslandskapet har tidigare beräknats
(Jordbruksverkets rapport 2010:21). Syftet med den här studien är att utveckla
metoden för beräkning av avskiljning av kväve och fosfor i anlagda våtmarker.
Metoden ska sedan användas för att beräkna hur mycket de våtmarker som anlagts
2007-2013 med stöd från landsbygdsprogrammet har bidragit till rening av kväve
och fosfor.
Utvärdering av miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar via
Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS)
Utvärderingen syftar till att jämföra hur naturvärdena i betesmarker och slåtterängar
utvecklas beroende på om de sköts med miljöersättning eller inte. I utvärderingen
används data som samlats in genom Nationell inventering av landskapet i Sverige
(NILS).
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Utvärdering av miljöersättning i marker som inventerats i ängs- och
betesmarksinventeringen och i Natura 2000-områden
I denna utvärdering ska Jordbruksverket analysera i vilken omfattning de värdefulla
ängs- och betesmarker, som inventerats i ängs- och betesmarksinventeringen,
sköts med miljöersättning. I studien ingår att även analysera arealen betesmark
och slåtteräng som sköts med miljöersättning i utpekade Natura 2000-områden.
Studien är en uppdatering av resultaten i Jordbruksverkets rapport 2012:41.
Miljöskyddsåtgärder
I förra programperioden fanns ersättningsformen Miljöskyddsåtgärder. Villkoren i
stödet innebar främst att stödmottagaren skulle genomföra olika planeringsåtgärder
som kan förbättra träffsäkerheten i användning av både växtnäring och växt
skyddmedel. I denna studie görs ett försök att fånga upp i vilken utsträckning
miljöersättningen ökat tillämpningen av sådana planeringsåtgärder och i viss mån
om de påverkat användingen av insatsmedel. Här används både enkäter riktade
direkt till stödmottagarna och specialkörningar i data från återkommande större
undersökningar av användningen av växtskyddsmedel och gödselmedel.
Utvärdering av ersättningen för vallodling
Halvtidsutvärderingen, som redovisades av SLU under 2010, kunde inte påvisa
miljönyttan med miljöersättningen till extensiv vallodling. Effekterna tycktes
vara olika i olika delar av Sverige och ersättningen sågs av halvtidsutvärderarna
som potentiellt negativ för biologisk mångfald, men möjligen positiv för markens
bördighet. Denna studie är tänkt att ge ett kompletterande underlag för framtida
jordbrukspolitiska beslut. Det ska klarläggas vad effekterna blir för skogs- respektive
slättbygd. Stödets effekter på jordbruket samt miljön i fysiska, biologiska och
samhällsekonomiska termer ska följas upp, både genom en tillbakablick på tidigare
regelverk och genom modellkörningar för nya och alternativa stödutformningar.
Utredningar på tema miljö och klimat under 2014

Översyn av nitratkänsliga områden (Jordbruksverkets rapport 2014:11)
Jordbruksverket har haft ett uppdrag från regeringen att göra en översyn av
känsliga områden i enlighet med artikel 3.4 i rådets direktiv 91/676/EEG om skydd
mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (nitratdirektivet). En sådan
översyn ska enligt nitratdirektivet genomföras vart fjärde år för att kunna göra
nödvändiga ändringar av de känsliga områdena.

Riskvärdering av växtskadegörare (Jordbruksverkets rapport 2014:14)
Jordbruksverket har i sitt regleringsbrev 2013 fått regeringens uppdrag att
utreda på vilket sätt det går att säkerställa att Jordbruksverket, i egenskap av
nationell myndighet för riskhantering avseende växtskadegörare, får tillgång till
ändamålsenlig riskvärdering som underlag för beslut inom området.
Utsläpp av växthusgaser från torvmark (Jordbruksverkets rapport 2014:24)
Dikad torvmark är en stor källa för växthusgaser. Jordbruksverket, Skogstyrelsen
och Naturvårdsverket har arbetat med att försöka hitta åtgärder för att
minska växthusgasutsläppen från sådan mark. I denna rapport ges förslag på vilka
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dikade torvmarker som bör prioriteras för åtgärder samt hur våtmarker på torvmark
bör anläggas om syftet är att minska växthusgasutsläppen.

Mer än bara energi – miljö- och samhällsnyttor med energigrödor
(Jordbruksverket OVR303)
Huvudsyftet med att samhället stöttar odlingen av energigrödor är att ersätta fossil
energi med förnybar energi. Att odla grödor som skördas upprepade gånger under
flera år kan också ha många positiva effekter på både mark och biologisk mångfald.
Odling av energigrödor kan både bidra med riktade miljönyttor som vattenrening,
omhändertagande av slam, läplantering eller skyddszoner. Odling av energigrödor
kan också ge generella nyttor som ökad biologisk mångfald, kolinlagring och
bördighet samt kadmiumavlastning och förbättrade jaktmöjligheter.
Ängs- och betesmarksinventeringen
Jordbruksverket uppdaterar tillsammans med länsstyrelserna löpande ängs- och
betesmarksinventeringen. Inventeringen prioriterar marker som har höga naturoch kulturvärden och som tidigare inte har inventerats. Inventeringsresultaten finns
i databasen TUVA, www.jordbruksverket.se/tuva. Databasen TUVA ska vara ett
lättillgängligt underlag för utvärdering och uppföljning av biologisk mångfald och
kulturmiljöer i ängs- och betesmarker. Inventeringen ska dessutom fungera som
underlag vid ärendehantering och fysisk planering.
Under 2015 förbereder Jordbruksverket för en större satsning på återbesök i
markerna för en uppdatering av databasen.

4.4 Pågående utvärderingsarbete hos länsstyrelserna,
Sametinget och Skogsstyrelsen
Övergripande utvärderingar av programmets genomförande
Några län har fortsatt arbetet med större övergripande utvärderingar av programmets
genomförande. Länsstyrelsen i Dalarnas län driver ett projekt som tar avstamp
i ett antal indikatorer på länsnivå för 2006 och jämför värdena med dagens för
att på så sätt följa förändringar. Stockholms län har gjort en analys av på vilket
sätt unga har gynnats av stöden inom landsbygdsprogrammet. Analysen har visat
att för unga inom jordbrukssektorn finns god kännedom om möjligheterna till
stöd medan övriga mikroföretag inte alls har samma kunskap om programmet.
Under 2013 har länsstyrelsen i Skåne tillsammans med partnerskaptet arbetat
intensivt med projektet Skånsk landsbygdskraft, som är ett regionalt uppföljningsoch utvärderingsprojekt av den pågående programperioden. Projektet täcker hela
landsbygdsprogrammet det vill säga alla dess axlar. De erfarenheter som gjorts
under den pågående programperioden har samlats in och även kommunicerats
externt till sökande och andra intressenter. Slutprodukten för projektet är en regional
handlingsplan för Skåne län för nästa programperiod. Länsstyrelsen på Gotland
har påbörjat en utvärdering som ska samla in erfarenheter och kunskap till det
nya programmet genom en avstämning mot genomförandestrategin. Slutrapporten
kommer under 2015.
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Flera län skriver att arbetet med att ta fram handlingsplaner inför det kommande
programmet har inneburit att man har reflekterat över resultaten av det pågående
programmet. Materialet har redovisats vid externa presentationer för att förmedla
effekterna av det pågående programmet.
Några skriver också att resurserna för utvärdering på regional nivå tyvärr är för
knappa. Detta bör man tänka på till nästa program och i framtagandet av digitala
utvärderingsverktyg och handläggningssystem.

Utvärderingar av specifika åtgärder
Kompetensutveckling
Länsstyrelsen i Stockholm har utvärderat hur upphandlad rådgivning om skötsel
av alléer och överloppsbyggnader genomförts och ställt i relation till stödet inom
Utvald miljö för restaurering av alléer och överloppsbyggnader. Utvärderingen visar
att rådgivningen uppfattats som positiv av fastighetsägarna och att möjligheten att
få ekonomiskt bidrag till restaureringen haft avgörande betydelse för om de gått
vidare och genomfört en restaurering.
Under 2014 har Skogsstyrelsen drivit fyra kompetensutvecklingsprojekt:
”Skogsbruk i ett förändrat klimat”, ”Bioenergi från skogen”, ”Klimatanpassat
skogsbruk och vatten” samt ”Skogligt informationsmaterial”. I projekten har det
genomförts rådgivning till skogsägare, entreprenörer och tjänstemän inom skogs
bruket. Inom ”Skogligt informationsmaterial” har det tagits fram en webbaserad
kurs. Rådgivningen har skett som individuell rådgivning ute i skogen på
rådgivningsmottagarens fastighet men också i form av skogsträffar eller kurser
med flera deltagare.
Under 2014 har det förutom löpande utvärderingar direkt efter genomförda
aktiviteter även skett utvärderingar genom 9 brevenkäter. Antalet utskick i dessa
enkäter har varit drygt 1 500. Svarsfrekvensen är i allmänhet hög.
Resultaten utvärderas löpande och ger därmed underlag till utveckling och förbättring
av rådgivningsaktiviteterna. Resultaten från utvärderingarna visar mycket goda
resultat. Som ett exempel kan nämnas en enkät till drygt 500 deltagare i skogsträffar
inom projektet ”Skogsbruk i ett förändrat klimat”. Enkäten besvarades av ca 300
personer vilket ger en svarsprocent på 58 procent. Sammanställningen av svaren
visar att 90 procent uppger att de fått nya kunskaper om klimatförändringarnas
inverkan på skogsbruket och hur man kan anpassa åtgärder inom skogsbruket för
att möta ett förändrat klimat. Hela 97 procent är nöjda med aktivitetens upplägg
och helhet.

Fäbodbruk
I ett pågående projekt på länsstyrelsen i Dalarnas län följer man upp fäbodbruket.
Projektet kartlade bakomliggande drivkrafter, antal aktiva fäbodbrukare med mera
för att se vilka utvecklingspotentialer som finns och hur landsbygdsprogrammet
kan bidra till utvecklingen.

111

Kundundersökningar
Några stödmyndigheter rapporterar också om genomförda kundundersökningar,
ofta i form av enkäter, som syftar till att få återkoppling från stödmottagare om vad
de anser om stöden, handläggningen, informationen, servicenivån m.m.
Kontinuerlig uppföljning
Flera län skriver att de kontinuerligt bevakar och följer upp programmet med
hjälp av kvantitativ data som sedan presenteras i olika sammanhang, exempelvis
på partnerskapsträffar och publikationer framtagna av länsstyrelser. Detta görs
exempelvis genom att beställa särskild DAWA-statistik från Jordbruksverket. Även
goda exempel tas fram och presenteras.
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5

Åtgärder för att garantera kvalitet
och måluppfyllelse

5.1 Övervaknings- och utvärderingsåtgärder
Detta avsnitt fokuserar på övervaknings- och utvärderingsåtgärder i genomförandet
av programmet. När det gäller övervakning och utvärdering av programmets
resultat hänvisar vi till kapitel 4.
Kvalitet och effektivitet i genomförandet av programmet säkerställs främst genom
information till stödmottagarna om villkor för stöden, men även genom utbildning
till handläggare, bra IT-system, samt genom ändamålsenliga administrativa system
och fysiska kontroller.

Administrativa system och kontroller
Det är samma ansökningsförfarande vid ansökan om utbetalning (SAM-ansökan)
för arealbaserade stöd inom CAP:s pelare II och för stöd inom pelare I. På så sätt
behöver stödmottagaren endast uppge arealerna en gång vilket gör att risken för
att denne gör fel minskar. Dessutom underlättas de administrativa kontrollerna av
stöden både inom pelare I och pelare II. Nästan alla ansökningar görs elektroniskt.
För stöden inom axel 1, 3 och 4 samt miljöinvesteringar inom jord- och skogsbruk
(axel 2) finns ett särskilt IT-system. Systemet ger signaler om handläggaren har
glömt att registrera uppgifter eller om uppgifter som registreras är ologiska. Det
finns dessutom särskilda checkpunkter inbyggda. Checkpunkterna är i sin tur
kopplade till rutiner för hur kontrollerna ska göras.
För alla stöd inom landsbygdsprogrammet har Jordbruksverket tagit fram
föreskrifter för handläggningen. Föreskrifterna detaljeras i rutiner för handläggning
och kontroll där obligatoriska moment har fastställts. Rutinerna presenteras i en
elektronisk handbok, Handläggarstödet. Där finns utöver rutinerna även bl.a.
processbeskrivningar, relevanta regelverk, IT-manualer och beskrivning av hur
olika felkoder i systemen ska hanteras. Alla handläggare, inklusive handläggare på
LAG, har tillgång till Handläggarstödet. Då stödet är elektronisk har handläggarna
alltid tillgång till den aktuella informationen.
Upplägget för den administrativa hanteringen följer regelverket för landsbygds
fonden. Utbetalande myndighet föreskriver för stödmyndigheterna om hur
handläggningen av stödärendena ska gå till. I samband med att utbetalningsunderlag
skickas till utbetalningsmyndigheten, ska stödmyndigheten intyga att den följt
bestämmelserna i gällande regelverk samt fastställda rutiner. Om så inte är fallet
verkställer inte utbetalningsmyndigheten utbetalningen.
I Jordbruksverkets roll som utbetalningsställe ingår att kontinuerligt övervaka
alla nivåer i det utbetalande organets verksamhet. Övervakningen omfattar de
stödmyndigheter som ansvarar för att utföra kontroller och andra uppgifter för
att säkerställa en korrekt tillämpning av regler och riktlinjer. Övervakningen har
genomförts genom internkontroller enligt förordning (EU) nr 885/2006 på ett antal
stödmyndigheter varje år.
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Övervakning av ersättningarna inom axel 2 (ej miljöinvesteringar)
Under 2014 genomfördes internkontroller av ersättningarna inom axel 2 som ett
led i den kontinuerliga övervakningen av en korrekt tillämpning av regelverk och
riktlinjer. Kontrollerna genomfördes hos sju olika länsstyrelser, fyra genomfördes
i fält och tre på kontoret. Kontrollerna på kontoret rörde den administrativa
hanteringen av miljöersättningar och omfattar även ärendegranskning. Resultatet
har varit tillfredställande och inte föranlett någon åtgärdsplan. Resultatet av
samtliga kontroller har sammanställts i form av rapporter för respektive kontroll
som berörda länsstyrelser har fått ta del av.

Internkontroll av stöden inom axel 1, 3 och 4 samt miljöinvesteringar
inom axel 2
År 2012 genomförde Jordbruksverket ett projekt för utökad granskning av ärenden
avseende utbetalningar av EU-medel för att säkerställa en korrekt hantering av
EU-stöden, hos samtliga handläggande myndigheter. Populationen omfattade
slumputvalda utbetalningar inom axel 1, 3 och 4 samt miljöinvesteringar inom
jord- och skogsbruk i axel 2. År 2013 genomfördes uppföljning av projektet,
där 15 myndigheter följdes upp, inom samma population. År 2014 genomförde
internkontrollenheten på Jordbruksverket granskningen inom enhetens vanliga
verksamhet, alltså inte längre i projektform. Internkontrollen omfattade
utbetalningar av EU-medel inom samma population som tidigare och 10
myndigheter granskades 2014. De riskområden som valts ut för internkontroll år
2014 var kontroll av offentlig upphandling och upphandling i bredbandsprojekt (där
rutinbeskrivningen förtydligats för de två områdena under år 2013 respektive år
2014), samt uppföljning av avbetalningsköp och uppföljning av startstöd. Utöver
riskområdena granskades också ett större antal slumpmässigt utvalda ärenden inom
populationen för att basera en eventuell finansiell korrigering av räkenskaperna på
det slumpmässiga urvalet.
Det finansiella felet från 2014 års internkontroll av LB-stöden uppgick till 2,93
procent och därför korrigerades räkenskaperna. Den största delen av det finansiella
felet berodde på de handläggande myndigheternas bristande kontroll av offentlig
upphandling och upphandling i bredbandsprojekt. I vissa ärenden hade de
handläggande myndigheterna inte begärt in upphandlingsunderlag alls, trots att
stödmottagaren var skyldig att upphandla kostnaderna. Det förekom också att
den handläggande myndigheten fått in bristfälliga upphandlingsunderlag, men
inte genomfört de avdrag som fastställts enligt rutinbeskrivningen. Ett bristande
område var även rutinbeskrivningen för uppföljning av avbetalningsköp, men
dessa brister har inte resulterat i något finansiellt fel. Flera myndigheter utförde inte
någon uppföljning av avbetalningsköp och LB-systemet är bristfälligt på så sätt att
det inte finns någon möjlighet för avbetalningsköpen att registreras/rapporteras via
LB-systemet.

Kontroller på plats
Varje år genomför länsstyrelserna, Sametinget och Jordbruksverkets stöd
kontrollenhet kontroller på plats enligt kommissionens förordning (EG) nr 65/2011.
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Kontroller inom axel 2
Kontrollerna inom axel 2 (LFA och miljöersättningar) utförs av länsstyrelserna
men det är Jordbruksverket som beslutar om kontrollfrekvensen för varje stödform
och län. Analys och beslut är uppdelat i två delar. Det första och andra beslutet,
som togs i januari och mars 2014, baseras på en analys av föregående års utfall
av fältkontrollerna. Enligt de krav som ställs i kommissionens förordning (EG)
nr 65/2011 ska det också genomföras en analys under innevarande år för att se
om en ytterligare utökning är nödvändig. Denna analys ska genomföras utifrån de
resultat som kommit fram under kontrollsäsongen. Analys och beslut genomfördes
i augusti 2014 och innebar att kontrollfrekvensen för extra djuromsorg för suggor
övriga miljöstöd kvarstod på samma frekvens jämfört med det beslut som togs i
januari och mars.
Urval av vilka brukare som ska kontrolleras av länsstyrelserna görs både av
Jordbruksverket och länsstyrelserna i form av slumpmässigt uttag och riskanalys.
Riskanalysurvalet sker med hjälp av en IT-baserad riskanalys som finns
inbyggd i IT-systemet JBR och/eller via områdesanalys för de län som använder
kontrollmetoden Fjärranalys. Dessa urval kompletteras av ett manuellt urval som
görs av respektive länsstyrelse. Som grund för urvalet ska länsstyrelsen använda
Jordbruksverket beslutade riskanalys. Genomförandet av kontrollerna sker på
brukarnivå (axel 2) och samordnas ofta med direktstöden (pelare I) så att alla stöd
på företaget kontrolleras.
För att säkerställa att de av Jordbruksverket beslutade kontrollinstruktionerna följs
och att rutinerna i övrigt kring kontrollarbetet fungerar på länsstyrelserna genomför
Jordbruksverket granskningsbesök på länsstyrelserna. Urvalet av länsstyrelser som
ska besökas sker dels utifrån en riskanalys men också utifrån hur lång tid som
passerat sedan föregående besök genomfördes. Besöket omfattar dels genomgång
av urvals- och registreringsrutiner men också kontroller på plats avseende redan
genomförda kontroller. Som tidigare nämnts samordnar länsstyrelserna kontrollerna
inom axel 2 och direktstöden där så är möjligt. Det innebär att den granskning som
genomförs inte enbart omfattar stöd inom axel 2.
Under 2014 genomfördes internkontroller med fokus på arealbaserade kontroller,
och kontroller med fokus på tvärvillkorskontroller. Under 2014 genomfördes
även kontroller med fokus på administrativa rutiner för handläggning respektive
kontrollverksamheten. Utfallet av granskningarna dokumenteras i separata
rapporter.

Vanliga feltyper och möjliga åtgärder inom axel 2
Generellt för axel 2 kan sägas att den vanligaste kategorin av fel är att grödan inte
uppfyller kraven i ersättningsformen. Ett exempel är i miljöersättning för vallodling
samt certifierad ekologisk produktion och kretsloppsinriktad produktion, där vissa
jordbrukare ansöker om utbetalning för vallar som odlats så länge att de sådda
vallväxterna försvunnit. Andra exempel är dels miljöersättningen för natur- och
kulturmiljöer där vissa lantbrukare ansöker om utbetalning för landskapselement
som uppvisar brister i skötseln och därför underkänns på grund av igenväxning,
dels miljöersättningen betesmarker och slåtterängar där det brister i uppfyllelsen av
kravet på bete och skörd samt att igenväxning förekommer.
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De fel som identifierats bör i första hand avhjälpas genom bättre information till
jordbrukarna. Det handlar då både om att informationen på hemsidan kan förbättras
men också riktad information. Detta har påbörjats genom att Jordbruksverket har
tagit fram checklistor för varje ersättningsform, där jordbrukare kan gå igenom de
olika villkoren. I de nya ersättningarna som finns 2015 har villkoren gjorts tydligare
och en del villkor har också ändrats, vilket bör göra det lättare att förstå och följa
dem både för lantbrukare och kontrollanter.
Inför ansökningsåret 2013 tog Jordbruksverket fram sanktionsskalor, som är
gemensamma för alla länsstyrelser, för areal- och djurrelaterade villkorsfel.
Tidigare har de enskilda länsstyrelserna själva kunnat bestämma sanktionsskalor
som godkänts av Jordbruksverket. Jordbruksverket bedömer att de gemensamma
sanktionsskalorna medför en ökad tydlighet för lantbrukare och kontrollanter
och att de i förlängningen kan minska felfrekvensen. Inför 2015 har nya
sanktionsskalor föreslagits för de ersättningar som finns i landsbygdsprogrammet
för 2014-2020.

Kontroller inom axel 1, 3, 4 och utvald miljö inom axel 2
Jordbruksverket ansvarar för kontroller av stöd beslutade av Jordbruksverket och
länsstyrelserna. Sametinget och Skogsstyrelsen ansvarar för kontroller av stöd där
respektive myndighet har beslutat om stöd. De tre myndigheterna ansvarar var och
en för riskanalys och urval av kontrollobjekt rörande sina ärenden. Sametinget och
Skogsstyrelsen har dock, via överenskommelse mellan respektive myndighet och
Jordbruksverket, uppdragit åt Jordbruksverket att utföra deras riskanalyser, urval
och kontroller.
Jordbruksverket genomför således alla kontroller. Stödkontrollenheten gör
”kontroller på plats” och internkontrollenheten gör ”kontroller i efterhand”. För
genomförandet finns fastställda rapportmallar och checklistor med tillhörande
kontrollinstruktioner. Kvalitetsgranskning sker bl.a. genom att alla rapporter
granskas av en kollega och att en viss andel av ärendena granskas av enhetschef.
Kontrollrapport skickas till beslutande myndighet och görs tillgänglig i
elektronisk form för bl.a. företagsstödsenheten (inom utbetalningsfunktionen) på
Jordbruksverket.
Via kontroller på plats ska fem procent av stödberättigande utgifter granskas under
programperioden 2007-2013. Under 2014 valdes totalt 148 ärenden ut för kontroll
på plats. 138 av dessa kontrollerades under kalenderåret 2014 och resten under 2015
(om man bortser från när ärendet valdes ut så kontrollerades 151 ärenden 2014). Av
de 148 utvalda och kontrollerade var 135 stycken beslutade av länsstyrelserna, två
ärenden beslutade av Jordbruksverket, tre av Sametinget och åtta av Skogsstyrelsen.
Kontroller i efterhand syftar till att kontrollera att femårsåtagandet rörande
investeringsåtgärder följs. En procent av de stödberättigande utgifter som
lyder under åtagandet, ska granskas varje år. Under 2014 genomfördes totalt 33
efterhandskontroller. Av dessa var 29 ärenden beslutade av länsstyrelserna och fyra
ärenden beslutade av Skogsstyrelsen.
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Vanliga feltyper och möjliga åtgärder inom axel 1, 3, 4 och utvald miljö inom
axel 2
I de kontroller på plats som valdes ut och avslutades under 2014 dominerar
feltyperna ”rimlighetsbedömning av budgeterade kostnader saknas” (62 kontroller),
”sökandens tillförlitlighet” (28 kontroller), och ”försumbart stöd” (27 kontroller).
Under 2011 och 2012 var ”sökandens tillförlitlighet” den allra vanligaste feltypen
(noterades vid 103 kontroller 2012). De åtgärder som har vidtagits (nya rutiner har
införts) verkar ge fortsatt resultat då feltypen hittades vid 36 tillfällen 2013 och 28
tillfällen 2014. Trots den fallande tendensen så är feltypen ännu den näst vanligaste.
Utbildningar m.m.
Ett stort antal utbildningar i regelverk, rutiner för handläggning och IT-system
för handläggare och beslutsfattare har genomförts under programperioden. Det
har också genomförts ett antal handläggar- och dialogträffar. Jordbruksverket har
även hållit utbildningar som syftat till att öka måluppfyllelsen i programmet. Vid
utbildningarna och på träffarna har personal från Jordbruksverket, länsstyrelserna,
Skogsstyrelsen, Sametinget, ledamöter i LAG och handläggare på leaderkontor
deltagit.
Miljöersättningar och miljöinvesteringar
Jordbruksverket har under 2014 ordnat flera olika utbildningar för de handläggare
på länsstyrelserna som hanterar ersättningar inom axel 2. Exempel på utbildningar
är länsstyrelsekonferens och kontrollkurs för arealbaserade kontroller. Alla dessa
var för ersättningar och miljöinvesteringar med regler från programperioden
2007-2013. Utbetalningar för miljöinvesteringar gjordes från budgeten för
programperioden 2007-2013.
Icke-produktiva investeringar skog
För nya handläggare finns introduktionsprogram och de har en utsedd kontaktperson,
”mentor”. Handläggarna, stödansvariga och beslutsfattarna har också regelbundna
möten där tolkning av regler diskuteras. Handläggarna deltar även i de utbildningar
som Jordbruksverket anordnar inom olika områden. Under året har enbart
ansökningar om utbetalningar handlagts.
Kompetensutveckling skog
Även här finns introduktionsprogram för nya handläggare. Handläggarna,
stödansvariga och beslutsfattarna har också regelbundna möten via videolänk
där tolkning av regler diskuteras. Till stöd har de ett beredningsråd bestående av
stödansvarig, en handläggare, två jurister och beslutsfattare som vanligen träffas
varje vecka och dit handläggarna kan lyfta svåra frågor. Svaren tas sedan upp och
diskuteras på de gemensamma mötena. Handläggarna deltar även i de utbildningar
som Jordbruksverket anordnar inom olika områden. Då handläggarna sitter på
olika kontor, hålls även något fysiskt möte per år där aktuella frågor och problem
diskuteras samt information ges om närliggande områden.
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Projekt- och företagsstöd
Ett antal utbildningar och träffar om regelverk, rutiner för handläggning och
IT-system har genomförts med avseende på programperiod 2007-2014. På
utbildningarna och på träffarna har personal från Jordbruksverket, länsstyrelserna,
Skogsstyrelsen, Sametinget, ledamöter i LAG och handläggare på leaderkontor
deltagit.

5.2 Sammanfattning av större problem som uppstått
vid förvaltningen av programmet och hur dessa
har åtgärdats
Några större problem som uppstått vid förvaltningen av programmet har inte
rapporterats. Arbetet med att förkorta handläggningstiderna och därmed öka
effektiviteten i genomförandet av programmet har fortsatt.
Projektet för uppföljnings- och styrsystemen för landsbygdsstöden (SUSS LB) har
fortsatt med uppföljning av handläggningstider för projekt- och företagsstöden. För
ansökan om stöd ska beslutet nå den som ansökt inom 120 dagar. Motsvarande mål
för ansökan om utbetalning är 90 dagar. Resultatet visar att flertalet myndigheter
haft svårt för att nå målen.
Nedan presenteras en uppföljning av handläggningstider på motsvarande sätt som
gjorts i årsrapporten för tidigare år.

Handläggningstider för stöd inom axel 1, 3, 4 och utvald miljö inom
axel 2
Handläggningstiderna för ansökan om stöd har minskat och handläggningstiden
för ansökan om utbetalning har ökat under programperioden. Sista året för beslut
om stöd var 2013. Handläggning av utbetalningar fortsätter dock till och med 2015.
Antalet ärenden har ökat succesivt under programperioden, särskilt från och med
2010, då stödformerna kommit igång och nya pengar tillfördes programmet. Se
tabell nedan.
Tabell 67. Handläggningstider för handläggning av ansökan om stöd och ansökan om
utbetalning, i antal kalenderdagar
Alla myndigheter

2012
Median,
antal dagar

Ansökan om stöd
Ansökan om
utbetalning

2013

Antal
ärenden

Median,
antal dagar

2014

Antal
ärenden

Median,
antal dagar

Antal
ärenden

163

7 138

132

8 975

-

-

51

9 439

64

9 965

65

9 541

Handläggningstider ansökan om stöd
Handläggningstiderna vid ansökan om stöd har totalt sett legat på samma nivå
under perioden 2009-2013 och sjunkit något i slutat av perioden. Det beror framför
allt på minskade handläggningstider för utvald miljö – miljöinversteringar. Antalet
ärenden ökade kraftigt, från drygt 7 100 till drygt 8 900 under 2013, som var sista
år för beslut om stöd i perioden.
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Handläggningstider ansökan om stöd – alla myndigheter
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Figur 27. Handläggningstider ansökan om stöd – alla myndigheter

Handläggningstider ansökan om utbetalning
Handläggningstiderna för ansökan om utbetalning har ökat succesivt under
perioden 2009-2014 men är i stort sett oförändrad mellan 2013 och 2014. Det gäller
för samtliga axlar utom för axel 1 där vi ser en minskning 2014. Antalet ärenden
har minskat något jämfört med 2013, från 9 965 till 9 541.
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Handläggningstider ansökan om utbetalning – alla stödmyndigheter
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Figur 28. Handläggningstider ansökan om utbetalning – alla myndigheter

Problem och åtgärder
Det finns fortfarande problem med långa handläggningstider och eftersläpning i
handläggningen. Både Jordbruksverket och övriga stödmyndigheter arbetar dock
kontinuerligt med åtgärder för att försöka förkorta handläggningstiderna.
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Baserat på stödmyndigheternas redovisningar så kvarstår problemet med ansökningar
som kräver kompletteringar, vilket förlänger handläggningstiderna. Vad det gäller
leader så har länsstyrelserna även under 2014 fortsatt arbetet att tillsammans med
LAG förbättra ansökningarna om utbetalning och korta ner handläggningstiderna.
Man håller utbildningar, informationsmöten, kvalitetsförbättrande insatser m.m.

Skogsstyrelsen
Även om Skogsstyrelsens hantering inte fullt ut når ramen för de mål som
Jordbruksverket har satt upp inom ramen för SUSS-LB bedömer myndigheten att
de problem som tidigare fanns är hanterade vad gäller externa ansökningar. Viss
eftersläpning finns i ärenden med bristfälliga underlag. För Skogsstyrelsens egna
projekt är handläggningstiden fortfarande lång men det beror till stor del på att
flera ansökningar om delutbetalning inom samma projekt har skickats in samtidigt.
Dessa måste hanteras i tur ordning vilket får till följd att tiden löper på för de
ärenden som väntar på sin tur.

Handläggningstider för miljöersättningar och kompensationsbidrag
(axel 2)
I såväl Jordbruksverkets som länsstyrelsernas regleringsbrev finns uppdrag kring
den process som hanterar EU:s direktstöd. Det övergripande syftet är att säkerställa
att EU:s direktstöd och stöd till landsbygdsåtgärder, som omfattas av ett gemensamt
ansökningsförfarande, i så hög grad som möjligt betalas ut så tidigt som möjligt.
Jordbruksverket har tillsammans med länsstyrelserna arbetat utifrån en gemensam
tidsplan för att säkerställa dessa utbetalningar.

5.3 Användning av tekniskt stöd
Drygt 128,6 miljoner euro eller 1 158 miljoner kronor av programmets budget har
avsatts för tekniskt stöd, (TA-medel). Detta utgör drygt 3 procent av de offentliga
utgifterna.
Användningen av TA-medel för programperiod 2007-2013 regleras i Rådets
förordning (EG) nr 1698/2005, artikel 66. Enligt förordningen kan EJFLU
finansiera förberedelser, administration, övervakning, utvärdering, information
och kontroller. Användningen regleras också i kapitel 16 i landsbygdsprogrammet
samt i regleringsbrevet för Jordbruksverket. I regleringsbrevet fastställs årligen
beloppet för respektive berörd myndighet fördelat på olika användnings-områden.
I nedanstående tabell redovisas den i regleringsbrevet fastställda TA-budgeten för
år 2014 samt utbetalt belopp per myndighet och användningsområde.
Som framgår av utfallet har den totala budgeten för 2014 utnyttjats med 94 procent.
Undantagen är delposterna Förberedelser för lokal ledd utveckling och Programmets
genomförande för Sametinget som visar på ett lågt utnyttjande.
Det låga utnyttjandet avseende Förberedelser för lokal ledd utveckling beror på att
arbetet med Lokal ledd utveckling kom igång senare än beräknat.
Det låga utnyttjandet för Sametinget beror på att Sametinget rekvirerade resterande
del för 2014 i början på 2015. Utnyttjande graden blir därmed 100%.
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Tabell 68. TA-medel, budget och utnyttjande 2014 samt budget per användningsområde
och myndighet för hela perioden och ackumulerat utnyttjande 2007-2014, tkr
Användningsområde

Budget
2014, tkr

Jordbruksverket
Nationella landsbygdsnätverket

Utfall 2014,
tkr

1 477

Övervakningskommittén

Utnyttjat
2014, %

1 477

100 %

Budget, tkr

Utfall
2007-2014,
tkr

Utnyttjat
2007-2014,
%

70 000

70 000

100 %

695

662

95 %

9 024

9 024

100 %

3 403

3 375

99 %

189 027

188 108

100 %

0

0

-

1 924

1 924

100 %

Införande och
igångsättning av
förändringar i landsbygdsprogrammet år 2010 och
2011

4 192

4 192

100 %

28 123

24 363

87 %

Programmets
genomförande

4 462

4 439

99 %

20 275

20 275

100 %

Förberedelser och
igångsättning
av programmets
genomförande

2 008

2 008

100 %

71 953

71 953

100 %

Kostnader för arbete med
blockdatabasen

-85

-60

71%

80 586

80 586

100 %

Införande av Landsbygdsprogrammet 2014-2020

1 867

1 867

100 %

22 622

22 622

100 %

Uppföljning och
utvärdering
Utvärderingssekretariatet

Införande av lokal ledd
utveckling

500

247

49 %

500

247

49 %

697

697

100 %

632 016

632 016

100 %

2 000

958

48 %

21 212

20 170

95 %

0

0

0%

10 900

10 900

100 %

21 216

19 982

94 %

1 158 162

1 152 187

99,5 %

Länsstyrelserna
Programmets
genomförande i syfte
att få tillstånd ett
effektivt genomförande
av programmet
och minskade
handläggningstider
samt för merarbete med
den nya definitionen av
betesmark
Sametinget
Programmets
genomförande
Skogsstyrelsen
Förberedelser och
igångsättning
SUMMA

Redovisning per myndighet och användningsområde
I detta avsnitt redovisas Jordbruksverkets, länsstyrelsernas, Skogsstyrelsens och
Sametingets användning av TA-medel per användningsområde.
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Jordbruksverket
Jordbruksverket redovisar TA-finansierad verksamhet avseende landsbygds
nätverket, övervakningskommittén, uppföljning och utvärdering, utvärderingssekretariatet, införande och igångsättning av förändringar år 2010 och 2011,
programgenomförande, förberedelser och igångsättning av programgenomförande,
ajourhållning av blockdatabasen, införande av landsbygdsprogrammet 2014-2020
samt förberedelser lokalt ledd utveckling.
Landsbygdsnätverket
I kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006, artikel 41.2 begränsas användningen
av medel för Inrättande och drift till maximalt 25 procent av nätverkets totala
kostnader. I landsbygdsprogrammet är det fastställt att ca 15 mnkr av totalt 70
mnkr, dvs. 21 procent, får användas för detta ändamål.
Det är endast under 2013 och 2014 som Inrättande och drift överskrider 21 procent.
Totalt för hela programperioden har andelen Inrättande och drift utgjort 12 776 tkr,
vilket understiger de i landsbygdsprogrammet fastställda 15 mnkr till Inrättande
och drift med god marginal.
Tabell 69. Landsbygdsnätverket utfall, tkr
Delpost

2014

Löner

579

Nätverkscheckar

0

Övrigt

898

SUMMA

1 477

Tabell 70. Landsbygdsnätverket utfall, fördelat på Inrättande och drift samt
Genomförande, tkr
Delpost

2014

Inrättande och drift

295

Genomförande

1 182

SUMMA

1 477

Övervakningskommittén
Omkring 662 tkr av utbetalningarna för övervakningskommittén avser
lönekostnader. Merparten av detta avser ÖK-sekretariatets personal men det ingår
även lönekostnader för andra personer inom förvaltningsmyndigheten i de fall de
utför arbetsuppgifter som hänförs till övervakningskommittén. Detta gäller framför
allt arbete som utförs inför kommitténs möten och arbetet med årsrapporten. Under
posten Övrigt ligger bl. a. resekostnader och arrangemang av möten.
Tabell 71. Övervakningskommittén utfall, tkr
Delpost

2014

Löner

595

Övrigt

67

SUMMA

662
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Uppföljning och utvärdering
Arbetet med uppföljning och utvärdering skiljer sig till en del åt mellan axlarna 2
respektive 1, 3 och 4. I budgetsammanställningen särredovisas dessa båda delar så
långt möjligt.
Under året är flera utvärderingar av enskilda ersättningsformer inom axel 2
genomförda eller påbörjade och kommer att slutföras under 2014. I kapitel 4 finns
en beskrivning av dessa utvärderingar.
För axlarna 1, 3 och 4 är uppgiftsunderlaget i Jordbruksverkets ordinarie system
otillräckliga för att besvara utvärderingsfrågorna. Jordbruksverket har därför
fått bygga upp en särskild rutin där verket hämtar in ansökningsakter från
länsstyrelserna, samlar in nödvändiga uppgifter från dessa och registrerar in i ett IT
system som har byggts upp för ändamålet. Till detta system som benämnts Evald är
knutet ett DAWA (DAWA Evald). Både källsystemet Evald och tillhörande DAWA
har utvecklats under åren 2010 till 2013.
Ett särskilt utvärderingssekretariat har inrättats. Sekretariatet har bland annat
färdigställt utvärderingsplaner för både programperiod 2007-2013 och för nästa
programperiod. Utvärderingssekretariatet också deltagit i EU-gemensamma
utvärderingsaktiviteter. Bland annat har sekretariatet varit representerat vid
kommissionens expertgruppsmöten i Bryssel.
Tabell 72. Uppföljning och utvärdering utfall, tkr
Kostnadspost

2014

Lönekostnader

31

IT-utveckling

-

Extern upphandling (spec. i tabellen nedan)

1 762

Avskrivning

1 344

Övrigt (resor m.m.)

238

Alternativa skötselmetoder

-

Fortlöpande miljöanalys

-

SUMMA

3 375

Tabell 73. Uppföljning och utvärdering, extern upphandling utfall, tkr
Delpost

2014

Axel 1, 3 och 4

837

Axel 2

882

Ängs- och betesmarksinventering

-

Stöd till mindre gynnande områden

-

Baseline

43

SUMMA

1 762
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Införande och igångsättning av förändringar i landsbygdsprogrammet år
2010 och 2011
Delposten Införande och igångsättning av det reviderade landsbygdsprogrammet
inför 2010 och 2011 avser Jordbruksverkets kostnader för det s.k. MUMS-projektet
(Mat, Miljö, Utmaningar, Modulerade Stöd) samt för det s.k. KNORR-projektet
(Djurvälfärdstödet) Kostnaderna avser utveckling av information, regelverk,
införande och IT-utveckling. MUMS- och KNORR-projekten avslutades under
2012. Den större delen av kostnaderna avser IT-utvecklingen som betraktas som en
investering varför TA-medel kommer att belastas med avskrivningar fr.o.m. 2010
t.o.m. 2015. Totalt beräknas projekten belasta TA-medel med 28 mnkr.
Tabell 75. Införande och igångsättning av landsbygdsprogrammet, utfall, tkr
Delpost

2014

Avskrivningar

4 192

SUMMA

4 192

Programmets genomförande
Programmets genomförande avser i huvudsak kostnader för arbetet av
förändringarna av landsbygdsprogrammet.
Tabell 76. Programmets genomförande, utfall, tkr
Delpost

2014

Löner

3 420

Övr. köpta tjänster

985

Övrigt

34

SUMMA

4 439

Förberedelse och igångsättning
Förberedelse och igångsättning avser främst Jordbruksverkets kostnader för det s.k.
Liv-projektet, dvs. utveckling av information, regelverk, rutiner och IT-stöd samt
genomförande av landsbygdsprogrammet 2006-2007. Analysverktyg DAWA avser
kostnader för inköp och licenser m.m. av särskild programvara för att förenkla
statistikuttag ur datalager.
Tabell 77. Förberedelse och igångsättning, utfall, tkr
Delpost

2014

Analysverktyg DAWA

2 008

SUMMA

2 008

Införande av landsbygdsprogrammet 2014-2020
Denna delpost avser Jordbruksverkets kostnader för de två projekten som kallas
ProCAP respektive Skuggan. Direkta kostnader för införandeprojektet ProCAP
2014 uppgick totalt till 84 mnkr varav knappt 31 mnkr finansierats med TA-medel
från Landsbygdsprogrammet 2007-2013 (817 tkr) och 2014-2020 (29 939 tkr).
Kostnaderna som har belastat TA-medel avser delar inom projekten Regler,
Processer, Förändring och IT-utveckling som rör kommande landsbygdsprogram.
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I projekt Skuggan har TA-medel finansierat arbete med programskrivning,
fondövergripande arbete, utformning av urvalskriterier och mall till länens
regionala handlingsplaner.
Tabell 79. Programmets genomförande, utfall, tkr
Delpost

2014

Programskrivning

1 050

ProCAP projektet

817

SUMMA

1 867

Länsstyrelserna
I regleringsbrevet för 2013 avseende Jordbruksverket fastställdes att länsstyrelserna
får disponera högst 95 mnkr för genomförande av landsbygdsprogrammet i syfte
att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet. 94 121 tkr betalades ut
under 2013 och 697 tkr betalades 2014 ut till länsstyrelserna i Blekinge (340 tkr)
och Gotland (357 tkr).
Sametinget
Under 2014 har Sametinget disponerat 2 000 tkr i TA-medel. Under 2014 betalades
958 tkr ut och resterande del 1 042 tkr betalades ut i början av 2015. En stor
kostnadspost är fältkontrollerna för åtgärden värdefulla natur- och kulturmiljöer
i renskötselområdena, då Sametinget behöver hyra in personal för att genomföra
föreskrivna kontroller. Då brukarnas åtaganden oftast ligger i väglöst land krävs
helikoptertransport, vilket också leder till fördyrade omkostnader.
Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har inte haft några TA-medel att disponera under 2014, eftersom
Skogsstyrelsen utnyttjade samtliga anslagna medel under 2009.

5.4 Informationsåtgärder
Denna redovisning omfattar informationsinsatser som genomförts av förvaltningsmyndigheten, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Sametinget och regeringskansliet.
Arbetet med att föra ut landsbygdsprogrammet har följt kommunikationsplanen i
bilaga 8 i landsbygdsprogrammet.

Sammanfattning av informationsinsatser under 2014
Det har varit färre aktiviteter på informationsområdet under 2014 jämfört med
tidigare, vilket är helt naturligt i slutet av programperioden. Även om pengarna
i stort sett är slut är det dock viktigt att avslutet för programperioden blir bra och
informationsarbetet måste ses som ett ständigt pågående arbete.
Arbetet med att nå ut till potentiella stödmottagare (fas 1 enligt bilaga 8) har i
princip avslutats. Det har varit aktuellt när några få åtgärder har öppnats för nya
ansökningar.
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En stor del av informationen har 2014, precis som tidigare, handlat om att ge
fortlöpande information till dem som redan känner till programmet (fas 2 enligt
bilaga 8) även om en ökande andel av informationen gäller fas 3.
Information enligt fas 2 måste förstås fortsätta så länge som det finns pengar kvar
att söka. Under hela perioden finns det dessutom behov av att informera om vilka
regler som gäller och hur avsluten ska göras. Under året har det varit mycket fokus
på att avsluta projekt och vad som krävs inför slututbetalning.
Informationen om resultaten av programmet har ökat (fas 3 enligt bilaga 8). Här
arbetar stödmyndigheter tillsammans med andra aktörer med att på olika sätt
följa upp, utvärdera och informera om resultatet av programmet även om några
länsstyrelser säger sig ha svårt med resurser för denna del av informationsarbetet.
Hit hör att visa upp goda exempel, presentera utvärderingar samt informera om antal
sökande. En mängd kanaler och kontakter har arbetats upp under programperioden.
Arbetet med att informera om resultaten ingår ofta som en naturlig del i informationen
om den kommande programperioden (för perioden 2014–2020).
De visioner om skogsriket och matlandet som regeringen tidigare har lanserat
förstärker budskapen om landsbygdsprogrammets mål.

Mål för informationen
Det övergripande målet har varit att potentiella stödmottagare skulle göras
medvetna om att programmet finns och vad det innebär för möjligheter för dem.
Informationsinsatserna ska vara ett medel för att nå målen med landsbygdspolitiken.
Inom axel 1 och framför allt inom axel 3 har målet varit att få fler personer medvetna
om vilka möjligheter som finns och att få kännedom om att de kan dra nytta av
programmet för sin verksamhet.
Målet för insatserna inom axel 2 som riktar sig till den stora och väl definierade
målgruppen lantbrukare har varit att mottagarna ska vara trygga i vad åtgärderna
innebär.
Mål för information till allmänheten är att ge en god information om syftet med
programmet och hur det fortskrider samt visa vilka möjligheter som finns på
landsbygden.

Målgrupper
Primära målgrupper är som tidigare potentiella stödmottagare. Hit hör lantbrukare,
skogsägare och andra företagare på landsbygden. Lantbrukare är väl informerade
om programmet men nu i slutet av programperioden har arbetet med att nå nya
personer varit mycket begränsat.
Informationen till andra aktörer är fortfarande viktig även om de inte är
stödmottagare. Det gäller exempelvis länsstyrelser, konsulter, andra myndigheter,
kommuner och landsting samt intresseorganisationer, branschorganisationer och
ideella föreningar. Dessa är mycket viktiga för vidarespridning av information
till de primära målgrupperna. Kunskap om landsbygdsprogrammet kan även vara
viktig för deras egen verksamhet. Landsbygdsnätverket är en betydelsefull aktör i
detta arbete.
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Aktiviteter
Programperioden går mot sitt slut och arbetet med landsbygdsprogrammet
2007–2013 börjar därför rundas av. Detta leder helt naturligt till att det varit färre
aktiviteter på informationsområdet. Trots det har många aktiviteter genomförts
av förvaltningsmyndigheten, andra stödmyndigheter, Landsbygdsnätverket och
regeringskanslitet.
Information har bland annat spridits via webbplatser, nyhetsbrev, pressmeddelanden,
artiklar, annonser, sociala media, direktutskick, träffar och kurser, mässor och
konferenser, samt genom samverkan med länens partnerskap och andra nätverk.
Vid information om den nya programperioden 2014–2020 är ofta resultaten från
den tidigare programperioden en viktig del.

Några exempel på aktiviteter under 2014:
• Det har på olika sätt informerats om ämnen relaterade till landsbygdsprogrammet
på fältmässan för lantbrukare, Borgebydagarna, samt vid lantbruksmässan
Elmia Lantbruk Maskin & Fält. Det var knappt 40 000 besökare totalt på
mässorna.
• Projektet MAT 2014 pågick under tre dagar. I projektet ingick bland annat
matmarknad, kocktävling och seminarier.
• Några stöd som hade stängts för nya ansökningar öppnades på nytt vilket
krävde riktad information.
• Det har informerats om hur mycket pengar det funnits kvar att söka.
• Kompetensutveckling har erbjudits.
• Det har skickats ut information till sökande med beslut om stöd om vikten av
att de i tid gör kompletta ansökningar om utbetalningar.
• Kurser om projektredovisning har givits.
• Telefonrådgivningen har ökat på vissa ställen.
• Flera länsstyrelser nämner att det har krävts information för att få
bredbandsprojekten att fungera på ett bra sätt.
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6

Deklaration om överensstämmelse
med gemenskapspolitiken ifråga
om stödet

6.1 Konkurrensregler och statsstöd
Det är främst när det gäller stöden inom axel 3 och 4, där stöd lämnas för verksamheter
utanför jordbrukssektorn, som frågan om tillämpningen av landsbygdsprogrammet
överensstämmer med EU:s konkurrensregler och regler för statsstöd aktualiseras.
Enligt landsbygdsprogrammet ska de stöd som hamnar utanför jordbrukssektorn
prövas i enlighet med förordning 1998/2006 om stöd av mindre betydelse (de
minimis). Från detta finns två undantag. Det första gäller bredbandsinvesteringar.
För detta har stöd kunnat lämnas enligt anmälningar som gjorts vid några tillfällen
(anmälan N30/2010, anmälan SA 33221 (2011/N)-Sverige och anmälan SA 35913
(2012/N)-Sverige). Det andra undantaget gäller investeringar i biogasanläggningar
under åtgärderna 311 och 312. För detta har stöd kunnat lämnas enligt allmänna
gruppundantagsförordningen 800/2008 under 2012-2013 (anmälan SA 34389).
När det gäller vissa delåtgärder inom axel 2 förekommer ytterligare nationell
finansiering i form av s.k. top up-stöd, som är särskilt anmälda hos EU-kommissionen.
Rutiner och instruktioner som säkerställer en korrekt hantering av regelverken
för konkurrens och statliga stöd finns tillgängliga för alla stödhandläggare via
det IT-baserade handläggarstödet. Kontroller av att hanteringen är korrekt sker i
samband med handläggning inför utbetalning, liksom vid den centrala kontroll som
förvaltningsmyndigheten utför genom besök hos de myndigheter som handlägger
stöden enligt förordning 885/2006. Efterlevnaden granskas också vid kontroller på
plats enligt förordning 65/2011.

6.2 Offentlig upphandling
Offentlig upphandling är för landsbygdsprogrammets del aktuellt främst när
det gäller kompetensutveckling som berörda myndigheter handlar upp hos olika
utbildningsföretag. Utöver det är vissa stödmottagare framför allt inom axel 3
och 4 skyldiga att genomföra offentlig upphandling. Förbättrade rutiner finns för
granskning av att offentlig upphandling tillämpats korrekt. Även vid kontroller på
plats granskas att reglerna följts.
De s.k. LAG-grupperna inom Leader omfattas av LOU – lagen om offentlig
upphandling (2007:1091) och ska därmed tillämpa offentlig upphandling. Detta blir
aktuellt om LAG själva genomför projekt. Varje LAG har dessutom undertecknat
ett avtal där de bl.a. förbinder sig att följa LOU. För att säkerställa att hanteringen
sker på ett tillförlitligt sätt, har Jordbruksverket utarbetat en central vägledning
som finns tillgänglig för LAG-grupperna.
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6.3 Miljöskydd och miljöförbättringar
De bestämmelser om miljöskydd och miljöförbättringar som framgår av
EU:s regelverk är antingen direkt tillämpliga eller har införlivats i svenska
miljöförfattningar. Vid stödansökningar som avser insatser som har miljöpåverkan
behövs i tillämpliga fall tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). I vissa fall ska också
samråd ske med de ansvariga myndigheterna enligt miljöbalken. Vidare måste
vissa tvärvillkor med koppling till miljön vara uppfyllda för att stöd ska betalas ut,
vilket framgår av förordning (EU) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling.

6.4 Jämställdhet och icke-diskriminering
Länsstyrelserna rapporterar att målen för jämställdhet och integration fortsätter
påverka stödadministrationen i olika utsträckning. Särskilt frågan om jämställdhet
diskuteras mycket.
Hos flera länsstyrelser planeras åtgärder för att främja jämställdhetsperspektivet i
programmet tillsammans med andra aktörer, t.ex. Tillväxtverket och regionförbund.
Länsstyrelsen i Västerbottens län deltar t.ex. i pilotprojekt finansierat av
Tillväxtverket med syfte att jämställdhetsintegrera det företagsfrämjande
systemet så att kvinnor och män ges samma förutsättningar att söka och beviljas
företagsstöd. I projektet har man bl.a. arbetat med att granska information och
ansökningsblanketter ur jämställdhetsperspektiv och att jämställdhetssäkra
stöddokument för handläggningen av stöd.
Flera länsstyrelser arbetar med prioritering av ansökningar som verkar för
integration och jämställdhet. Länsstyrelsen i Jönköpings län använder exempelvis
en mall för att säkra att alla beslut som tagits inom företagsstöd prioriteras utifrån
de horisontella målen. Länsstyrelsen i Dalarnas län kräver exempelvis att alla
projektansökningar har en plan för hur projektet ska arbeta med de horisontella
målen. Hos någon länsstyrelse tar beredningsgruppen, som går igenom inkomna
ansökningar, in representanter för jämställdhet, integration m.m. som ger
synpunkter om hanteringen.
På flera håll rapporteras om interna satsningar för att främja att inordna jämställdhet
i arbetet. Det handlar om fokusdagar och interna utbildningar för att belysa frågan.
Många länsstyrelser anser att det är viktigt att inordna jämställdhetsarbetet i
myndighetens ordinarie verksamhet inom olika ansvarsområden.
Flera analyser av situationen har också gjorts. Det handlar t.ex. om att analysera
informationsmaterial ur jämställdhetsperspektiv för att komma fram till hur
man kan bredda spridningen. Det har även förekommit nulägesanalyser liksom
olika workshopar som ett led i att bättre anpassa olika kanaler för att nå ut
med information till en bredare målgrupp och kartläggning av olika faktorer
som påverkar förutsättningarna att bo och arbeta på landsbygden. Ett annat
exempel är analys av handläggningen i förhållande till könsmönster och andelen
kvinnor och män kopplat till utbetalade pengar. Någon länsstyrelse har deltagit i
forskningsprojekt, där följeforskare har deltagit på stödmöten och granskat arbetet
utifrån ett jämställdhetsperspektiv kopplat till handläggningen. Utredningar har
också förekommit om hur man kan utveckla ett systematiskt arbetssätt att ta in
statistik, då det är svårt att få fram statistik om hur stöden fördelar sig mellan män
och kvinnor.
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De flesta länsstyrelser betonar vikten av bra informationsmaterial och att sprida
kunskap för att uppmuntra fler kvinnor att starta och driva företag. Någon
länsstyrelse har även genomfört jämställdhetsutbildning med partnerskapet och
samtidigt samlat in förslag på nätverk och kanaler för att träffa en bredare målgrupp.
Mer specifikt när det gäller integration förekommer deltagande från länsstyrelsens
sida i ett projekt som syftar till att dra erfarenhet av arbetet med att öka antalet
personer med utländsk bakgrund på landsbygden. Slutsatserna från projektet visar
att det finns behov av ett systematiskt arbetssätt med en bred regional nulägesanalys
för att kunna genomföra relevanta och målgruppsanpassade åtgärder. Som en god
bieffekt har projektet gett ökad kunskap och ökat samspel av interna kompetenser
hos länsstyrelserna.
Även när det gäller integration anser många länsstyrelser att det är viktigt att internt
knyta ihop länsstyrelsens arbete med integration inom olika ansvarsområden. Men
även externt samarbete t.ex. med den regionala utvecklingsstrategin är viktigt
enligt flera länsstyrelser.
Vissa länsstyrelser har även hållit seminarier om hur länsstyrelser systematiskt kan
arbeta med ett integrationsperspektiv inom landsbygdsprogrammet.

6.5 Avgränsning mot andra fonder, program och
finansiella instrument
Centrala rutiner och instruktioner finns tillgängliga för alla stödhandläggare via
det IT-baserade handläggarstödet, för de fall då kontakter behöver tas med andra
avdelningar på Jordbruksverket eller med andra myndigheter för att undvika
oönskade överlappningar.
Kravet om att överlappningar av stöd från olika fonder och program ska
undvikas, får emellertid inte innebära att synergier mellan olika program uteblir.
Vid bedömning av insatser bör därför insatsens komplementära kvaliteter och
möjlighet att bidra till synergieffekter beaktas, dvs. samspelet mellan åtgärder inom
landsbygdsprogrammet och andra EU-program. Det skulle t.ex. kunna vara en insats
som senare ska följas upp med andra insatser inom ett strukturfondsprogram, vilket
tillsammans ger stora synergieffekter och god måluppfyllelse för flera program.
Vid bedömning av insatser bör därför alltid samstämmigheten med andra program
uppmärksammas.

Överensstämmelse med den gemensamma jordbrukspolitiken
Åtgärderna för landsbygdsutveckling ska stödja och komplettera den gemensamma
jordbrukspolitiken. Vissa områden inom jordbrukspolitikens pelare I och II är
gemensamma, eller ömsesidigt beroende av varandra.
Regler för tvärvillkor gäller för både pelare I och II. De närmare föreskrifter som
tagits fram på detta område är gemensamma.
I de framtagna rutinerna för landsbygdsprogrammet har även överlappningsrisker
med stöd för ytterligare betalning inom det nationella kuvertet identifierats och
metoder för hur riskerna elimineras har tagits fram.
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När det gäller stöd till sektorerna för frukt och grönt och biodling finns överlappnings
risker identifierade och rutiner har införts för att eliminera dessa risker.
Utarbetandet av omstruktureringsprogrammet för sockersektorn, som genomfördes
under tidigare år, skedde i nära samarbete med utarbetandet av föreskrifter och
rutiner för landsbygdsprogrammet. Överensstämmelsen mellan dessa områden
säkerställdes därmed.

Avgränsning i förhållande till ERUF, ESF och EFF
Centrala rutiner och instruktioner finns tillgängliga för alla stödhandläggare via
det IT-baserade handläggarstödet, för de fall då kontakter behöver tas med andra
avdelningar på Jordbruksverket eller med andra myndigheter för att undvika
oönskade överlappningar.
Kravet om att överlappningar av stöd från olika fonder och program ska
undvikas, får emellertid inte innebära att synergier mellan olika program uteblir.
Vid bedömning av insatser bör därför insatsens komplementära kvaliteter och
möjlighet att bidra till synergieffekter beaktas, dvs. samspelet mellan åtgärder inom
landsbygdsprogrammet och andra EU-program. Det skulle t.ex. kunna vara en insats
som senare ska följas upp med andra insatser inom ett strukturfondsprogram, vilket
tillsammans ger stora synergieffekter och god måluppfyllelse för flera program.
Vid bedömning av insatser bör därför alltid samstämmigheten med andra program
uppmärksammas.

Överensstämmelse med den gemensamma jordbrukspolitiken
Åtgärderna för landsbygdsutveckling ska stödja och komplettera den gemensamma
jordbrukspolitiken. Vissa områden inom jordbrukspolitikens pelare I och II är
gemensamma, eller ömsesidigt beroende av varandra.
Regler för tvärvillkor gäller för både pelare I och II. De närmare föreskrifter som
tagits fram på detta område är gemensamma.
I de framtagna rutinerna för landsbygdsprogrammet har även överlappningsrisker
med stöd för ytterligare betalning inom det nationella kuvertet identifierats och
metoder för hur riskerna elimineras har tagits fram.
När det gäller stöd till sektorerna för frukt och grönt och biodling finns
överlappningsrisker identifierade och rutiner har införts för att eliminera dessa
risker.
Utarbetandet av omstruktureringsprogrammet för sockersektorn, som genomfördes
under tidigare år, skedde i nära samarbete med utarbetandet av föreskrifter och
rutiner för landsbygdsprogrammet. Överensstämmelsen mellan dessa områden
säkerställdes därmed.

Avgränsning i förhållande till ERUF, ESF och EFF
I de olika programmen kopplade till regionalfonden (ERUF), Socialfonden
(ESF) och fiskerifonden (EFF) finns förhållandevis detaljerade beskrivningar
av avgränsningarna mellan de olika fonderna och landsbygdsutvecklingsfonden
(EJFLU). I programmen anges dock att det är de nationella, regionala och lokala
myndigheternas ansvar att ytterligare utveckla specifika detaljerade rutiner för att
uppmuntra synergier och förhindra överlappningar av insatser mellan fonderna.
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Eftersom landsbygdsprogrammet som ovan nämnts förutsätter en samordning
mellan de olika programmen och myndigheterna, bildades en arbetsgrupp,
kallad fondsamordningsgruppen, med deltagare från alla fyra programfonder
på Jordbruksverkets initiativ. Samtliga myndigheters bedömning var att detta
dessutom effektiviserade förvaltningen av programmen. Det första mötet hölls i
Jordbruksverkets regi den 13 september 2007. Det sista mötet i denna konstellation
hölls den 12 oktober 2012. I samband med att fondprogrammen för 2014-2020
började utarbetas har fondsamordningsgruppen ombildats och anpassats för det
framtida samarbetet.
Gruppens uppgift har varit att behandla övergripande strategiska frågor när det gäller
synergier och överlappningar mellan fonder och även vid behov ta fram samordnade
rutiner för stödhanteringen. En broschyr om synergier och avgränsningar mellan
fonderna under perioden 2007-2013 togs fram av gruppen. Andra områden där
fondsamordningsgruppen samarbetat är vid bedömning av offentliga finansiärer
samt tolkning och tillämpning av statsstödsreglerna.
Ett fondövergripande samarbete bedrivs på regional nivå. Nedan redovisas
stödmyndigheternas kommentarer om samverkan mellan program.
Många länsstyrelser har ett samarbete med regionförbundet i länet. Härigenom får
länsstyrelserna en bild av strukturfondernas verksamhet och man kan gemensamt
identifiera och göra gränsdragningar mellan program. Beröringspunkterna mellan
regional tillväxtpolitik och landsbygdsprogrammets mål är många, vilket gör att
många länsstyrelser försöker hitta ett samspel mellan olika sektorer, intressen och
aktörer.
Ansökningar om stöd inom strukturfondsprogrammen remissbehandlas av
vissa länsstyrelser. Några länsstyrelser redovisar att samtliga ansökningar från
landsbygdsprogrammet går på remiss till regionförbundet. Olika former av
samverkansmöten, samsynsgrupper eller beredningsgrupper används också för
att samordna programmen. Även nätverk mellan flera länsstyrelser förekommer.
Länsstyrelserna i de nordligaste länen nämner ett ambitiöst samarbete som omfattar
flera program för att skapa synergieffekter på regional nivå, effektivt genomförande
och för att bättre kunna möta behov i förhållande till de möjligheter som erbjuds.
Många länsstyrelser lyfter fram att samordning sker kring bredband, turism och
kvinnors företagande. Även kommuner deltar i samordningen, t.ex. när det gäller
bredbandsfrågor. Kontakter tas även på handläggarnivå mellan de olika fonderna i
samband med ärendeberedning.
Inom enskilda länsstyrelser hanteras många stödformer och det interna samarbetet
är viktigt för att skapa synergier och undvika överlappningar. Det kan handla om
såväl fiskeri-programmets stöd som strukturfondsstöd och nationella regionala
stödordningar.
Sametinget har, förutom Landsbygdsprogrammet, ansvarat för genomförandet
av del-programmet Interreg Sápmi. Under 2014 har en förstudie gjorts om ta
fram en långsiktig strategi för samiskt näringsliv. Den har finansierats med
strukturfondsmedel, men ska kunna användas för att identifiera vilka satsningar
som ska göras, prioritetsordning och finansiering och inom vilket program pengar
kan sökas.

132

7

Användningen av återkrävda
belopp

I nedanstående tabell redovisas återkrävda (inbetalda) belopp för år 2014 och
ackumulerat för programperioden. Beloppen som återkrävs tillförs programmet
och används på nytt för beslut och utbetalningar i programmet enligt vad som sägs
i artikel 33 i förordningen (EG) nr 1290/2005.
Tabell 81. Inbetalda återkrav, inkl. utmaningarna och bredband, belopp i miljoner euro
Axel

2014

ackumulerat 2007-2014

Axel 1

0,48

3,28

Axel 2

3,62

21,90

Axel 3

0,74

2,48

Axel 4

0,22

1,55

Summa

5,06

29,2

Tabell 82. Inbetalda återkrav, utmaningar och bredband, belopp i miljoner euro
Axel
Axel 1

2014

ackumulerat 2010-2014
0

0,06

Axel 2

0,15

0,38

Axel 3

0,01

0,08

Summa

0,16

0,52
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Bilagor

Bilaga 1
Bilaga 2a
Bilaga 2b
Bilaga 3a
Bilaga 3b

Utfall för omfattnings- och resultatindikatorer år 2013
Redovisningar av beslut 2007-2013 totalt
Redovisningar av beslut 2007-2013 för utmaningar
Redovisningar av utbetalningar 2007-2013 totalt
Redovisningar av utbetalningar 2007-2013 för utmaningar
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