Kort lägesbeskrivning inför ÖK den 1 feb, Länsstyrelserna
Axel 1, 3 och axel 2 Utvald miljö
Omfördelning av budgetmedel för beslutsfattande har genomförts mellan länsstyrelserna
liksom en besparingsåtgärd inom Utvald miljö. Sammantaget innebär det att medlen riktar sig
mer till de delar av landet och länsstyrelser som har en stor efterfrågan av medel.
Neddragningen ser inte ut att påverka åtgärden allt för negativt. Det finns möjligheter att
uppdaterade målen kan nås. Samtliga län utom Gotland har nu medel för stängselmot rovdjur.
Den neddragning av budget som skett utifrån utnyttjandegraden i åtgärden
kompetensutveckling axel 3 har för enstaka län varit svårare att hantera utifrån ansökningar
om stöd. Men sammantaget har även denna neddragning varit möjlig och varit till förmån för
andra satsningar och omfördelningar inom landsbygdsprogrammet.
Genom förstärkning av bredbandspengar kan länsstyrelserna ta fler beslut om
bredbandsatsningar. Erfarenheten av tidigare ansökningar är att processen tar tid och att stort
intresse och engagemang krävs från de sökande. I fördelningsbeslutet anges att ny fördelning
mellan länen av budget kan eventuellt göras i höst. Det kan vara för tidigt.
För flera länsstyrelser och åtgärder inom axel 1 o 3 är det nu brist på medel. Trots
prioriteringar och stödtakbelopp som begränsat enskilda beslut har intresset varit mycket stort
under perioden 2007-2011. I flera jordbruksintensiva län är fortfarande investeringsbehovet
stort liksom intresset bland andra landsbygdföretagare att ta del av programmet. Tyvärr
kommer många att få negativa besked om möjligheter till stöd. Kanske behövs ytterligare
prioriteringar av befintliga medel till de län där behoven är störst och det finns goda
möjligheter att använda dessa innan programslut.
Axel 2, miljöersättningar och LFA
Länsstyrelserna har arbetat intensivt med att ta beslut om utbetalningar av stöd under hösten.
Länen har haft något olika förutsättningar för arbetet och det förekommer en spridning i andel
beslutade ärenden. Vid årsskiftet, början av januari 2012, var i snitt 95% av alla
miljöersättningsärenden beslutade i landet.
Det finns risk att kontrollfrekvensen åter ökar 2012 som en följd av ökad andel skötselfel i
fältkontrollerna av miljöersättningarna.

