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Innehållsförteckning
Artikel 17, Investeringar i fysiska tillgångar....................................................................................................................................................................................... 1
Beskrivning av delåtgärd 4.1 ..................................................................................................................................................................................................... 8
Beskrivning av delåtgärd 4.2 ................................................................................................................................................................................................... 12
Beskrivning av delåtgärd 4.3 ................................................................................................................................................................................................... 14
Beskrivning av delåtgärd 4.4 ................................................................................................................................................................................................... 15
Beskrivning av delåtgärd 4.4, Investeringsstöd för bättre djurvälfärd.................................................................................................................................... 17
Beskrivning av delåtgärd 4.4, Stängsel mot rovdjur ................................................................................................................................................................ 19
Beskrivning av delåtgärd 4.4, Engångsröjning av betesmark, mindre ytor ............................................................................................................................. 21
Beskrivning av delåtgärd 4.4, Miljöinvestering – förbättra vattenkvalitet ............................................................................................................................. 23
Beskrivning av delåtgärd 4.4, Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald ................................................................................ 25
Beskrivning av delåtgärd 4.4, Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet ...................................................................... 28
Beskrivning av delåtgärd 4.4, Anlägga tvåstegsdiken ............................................................................................................................................................. 30
Beskrivning av delåtgärd 4.4, Reglerbar dränering ................................................................................................................................................................. 32
Beskrivning av delåtgärd 4.4, Återskapa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet ................................................................................................. 34

1

Nr i SFC
2014
8.2.1
8.2.1.1

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Rättslig grund

Investeringar i fysiska tillgångar
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd
för landsbygdsutveckling, artikel 17.
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma
jordbrukspolitiken
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om
fastställandet av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden,
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska
havs- och fiskerifonden
 Delegerade akter – Inte klara ännu
 Genomförandeakter – Inte klara ännu
 Svensk förordning – Inte klar ännu
 Svenska föreskrifter – Inte klara ännu
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8.2.1.2

Generell beskrivning av åtgärd

Syftet med åtgärden är att
• verka för en ökad konkurrenskraft och lönsamhet hos jordbruks-, rennäringsoch trädgårdsföretag inklusive ökad konkurrenskraft inom
livsmedelsproduktion och förädling.
 utveckla infrastrukturen för skogsbruket
• effektivisera energianvändningen samt främja tillgång till och användning av
förnybara energikällor
• främja resurseffektivitet och en omställning i jordbruket till en koldioxidsnål
och klimattålig ekonomi genom att stödja investeringar som minskar negativ
påverkan av klimatet, samt investeringar för en anpassning till ett förändrat
klimat
• genom icke-produktiva investeringar främja djuromsorg, bevara och
förstärka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet samt förbättra
vattenkvaliteten genom att minska näringsläckaget från jordbruket

8.2.1.3
–1

Bidrag till fokusområde

2a – Jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretagens investeringar bidrar till
att stärka företagens konkurrenskraft och lönsamhet genom exempelvis
rationella byggnader med god djuromsorg, effektiv och energisnål utrustning
eller innovativa metoder.
Utveckling och mordernisering av infrastruktur för skogsbruket genom
omarrondering och samarbete för att planera skogsbilvägar
3a– Jordbruksföretagens konkurrenskraft kan också stärkas genom att öka
förädlingsgraden på gården. Producera produkter med mervärden, t.ex
förstärkt djuromsorg, speciella kvaliteter och korta kedjan till konsument.
Detta gäller även trädgård och rennäring.
4abc– Miljöinvesteringarna bidrar till att bland annat minska
växtnäringsläckaget (minskad klimatpåverkan) genom att anlägga våtmarker
och dammar och installera reglerbar dränering samt till biologisk mångfald
genom att sätta upp stängsel mot rovdjur.
5c- Investeringar för energieffektivisering, produktion och användning av
3

förnybar energi från biprodukter och avfall bidrar bland annat till minskad
klimatpåverkan.
5d - Investeringar i biogasanläggningar, gödselvårdsanläggningar och
utrustning för att förbättra gödselhantering bidrar till att minska jordbrukets
utsläpp av växthusgaser och ammoniak.
6a - Livsmedelsmedelsproduktion tar tillvara landsbygdens resurser och bidrar
till utveckling av småföretag och arbetstillfällen.

8.2.1.3
-2

Bidrag till horisontella kriterier

2a




Miljö: Nya investeringar uppfyller högre miljökrav
Klimat: Ny utrustning är energieffektivare
Innovation: Investeringar tillämpar ny teknik





Miljö: God miljö byggs in i produkternas mervärde
Klimat: Livsmedelskedjan till konsument kortas.
Innovation: Småskaliga och lokala lösningar stimuleras

3a

4abc





Miljö: Miljöinvesteringarna syftar till miljönytta. T.ex. våtmarker har
stor betydelse för att begränsa växtnäringsläckaget från jordbruksmark
till sjöar och hav och kan bidra till minskad klimatpåverkan. Den
biologiska mångfalden bevaras och förstärks.
Klimat: Investeringar i preventiva åtgärder för att möta effekterna av
klimatförändringar t.ex. i form av ökad nederbörd.
Innovation: Miljöinvesteringen i tvåstegsdiken är en realtivt ny och
innovativ metod att minska växtnäringsläckage.

5cd


Miljö: Användning av avfall och restprodukter är bra för miljön och
4




sparar resurser.
Klimat: Åtgärder för att minska energiåtgång och utsläpp av
klimatgaser samt användning av avfall och restprodukter är till tydlig
klimatnytta.
Innovation: Investeringar kopplade till satsningar inom EIP.

6a




8.2.1.5

8.2.1.5.
1

Verifierbarhet och
kontrollbarhet

Risk vid implementering av
åtgärden

Miljö: Livsmedelsproduktion bidrar till ett attraktivt landskap
Klimat: Landsbygdens resurser tas till vara
Innovation: En mångfald av förädlingsanläggningar stimulerar
innovation
Det utbetalande organet och förvaltningsmyndigheten har för varje stödregel
gjort en bedömning av om regeln är möjlig att kontrollera och verifiera. För
regler som har bedömts som riskfyllda eller är svåra att kontrollera eller
verifiera har myndigheterna försäkrat sig om att kontrollen kommer kunna
göras på ett tillfredsställande sätt.
Som underlag för bedömning av åtgärderna har även resultat från revisioner,
kontroller, avslag och upphävande av stöd i nuvarande landsbygdsprogram
beaktats.
I analysen av riskområdena för landsbygdsprogrammet 2007-2013
identifierades att det inom följande områden fanns risker för flera åtgärder.
•Relevanta kontrollsystem
•IT-system inklusive information
•Ansökan om utbetalning
•Rimlighetsbedömning av utgifter
•Urval för poängsättning eller rangordning av projekten har saknats.
För motsvarande åtgärd i landsbygdsprogrammet 2007-2013 identifierades det
även risker inom dessa områden.
•Offentlig upphandling
I programmeringen av detta landsbygdsprogram har åtgärder vidtagits för att
5

8.2.1.5.
2

Begränsande åtgärder

minimera risken för felaktigheter inom alla dessa områden.
Relevanta kontrollsystem:
Förvaltningsmyndigheten och det utbetalande organet fastställer rutiner för
administrativa kontroller och instruktioner för kontroller på plats.
Information:
Inför uppstarten av programmet kommer en omfattande utbildning av berörda
handläggare genomföras. Information till sökande och intressenter kommer
att framförallt vara webbaserad och därmed lätt kunna hållas uppdaterad.
IT-system:
IT-system utvecklas så att alla kontroller som kan göras maskinellt görs i
systemet. Även beräkningar görs av IT-systemet. IT-systemet genererar även
beslut enligt satta mallar och texter vilket förbättrar möjligheten för att
stödmottagarna ska få tydliga beslut.
Ansökan om utbetalning och rimlighetsbedömning av uppgifter:
För att minska risken för fel tillämpas schabloner, klumpsummor och
enhetskostnader där så är möjligt. Användningen av schabloner och
enhetskostnader kommer minska antalet utgifter som måste
rimlighetsbedömas. Användning av e-tjänst vid inlämnande av ansökan ger
möjlighet att få in mer korrekta ansökningar.
Urval:
Under varje delåtgärd framgår hur Sverige kommer tillämpa urval i och mellan
ärendena.
Offentlig upphandling:
Stödmyndigheten kommer fastställa om sökanden är skyldig att följa reglerna
om offentlig upphandling i beslutet om stöd. I samband med ansökan om
utbetalning görs en kontroll av att en upphandling har genomförts.

8.2.1.5.

Helhetsbedömning av

Det utbetalande organet och förvaltningsmyndigheten bedömer att samtliga
6

3
8.2.1.6

kontrollbarhet och
verifierbarhet
Metod för beräkning av stöd

åtgärder är verifierbara och kontrollerbara på ett tillräckligt sätt.

Vi kommer tillämpa enhetskostnader för vissa typer av investeringar enligt art
67.1 b. i den fondgemensamma förordningen 1303/2013.


8.2.1.7
8.3

Andra viktiga frågor för
förståelse och implementering
Annan specifik information för
åtgärden

En investering enligt art 45 i landsbygdsförordningen ska uppgå till
minst 22 000 kr. Beloppet är valt utifrån att det ska harmoniera med
de svenska bokföringsreglerna för när investeringar avskrivs direkt. För
icke-produktiva investeringar gäller andra nivåer.

Definition av icke produktiva investeringar
 En icke-produktiv investering är en investering som inte har
företagsekonomisk nytta utan görs för att öka den kollektiva nyttan.
Definition av kollektiva investeringar
 Sverige avser inte att använda sig av kollektiva investeringar. I de fall
flera brukare vill gå samman för en större investering får de bilda en
förening eller annan samarbetsform, som får söka investeringsstöd.
Definition och identifiering av stödberättigade Natura 2000-områden och
andra stödberättigade områden med höga naturvärden
 Sverige avser inte att ge särskilda stöd för Natura 2000-områden eller
andra områden med höga naturvärden.
Definition av integrerade projekt
 Sverige avser inte att använda integrerade projekt.
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8.2.1.4




Lista med delåtgärder












4.1 Investeringar i jordbruksföretag
4.2 Investeringar i bearbetning och/eller saluföring av
jordbruksprodukter
4.3 Investeringar i infrastruktur inom skogsbruk
4.4. Investering för bättre djurvälfärd
4.4. Stängsel mot rovdjur
4.4. Engångsröjning av betesmark, mindre ytor
4.4. Miljöinvestering – förbättra vattenkvalitet
4.4. Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk
mångfald
4.4. Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad
vattenkvalitet
4.4. Anlägga tvåstegsdiken
4.4. Reglerbar dränering
4.4. Återskapa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet

Beskrivning av delåtgärd 4.1
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Investeringar i jordbruksföretag
Stödet kan beviljas för förbättring av jordbruks-, trädgårds- och
rennäringsföretagens generella kapacitet och hållbarhet samt att påskynda
anpassning till nya förutsättningar på marknaden.
Fokusområde 2a, exempel:
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- Byggnader för animalieproduktion, utrustning för mjölkning, foder- och
gödselhantering, samt investeringar i strukturkalkning.
- Utrustning för biodling
- Växthus och utrustning för trädgårdsodling.
- Lagring av skörd för att uppnå bättre kvalitet.
- Renvaktarstuga

Fokusområde 5c, exempel:
- Plantor och plantering av fleråriga energigrödor.
- Investering i teknik eller system för minskad energiförbrukning.
- Produktion och användning av förnybar energi för gårdens behov. T.ex.
pannor för biobränsle.
Fokusområde 5d, exempel:
- Investeringar för minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak från t.ex.
gödsellagring och extra lagringskapacitet eller produktion av biogas för
gårdens behov.
Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Investeringsstöd
 Planteringar av energigrödor ska prövas mot bestämmelser i
miljöbalken och kulturminneslagen
 Marknadsordningarna
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Stödberättigande utgifter






Stödmottagare

Utgifter för byggnader och andra fasta anläggningar samt mobila
anläggningar
Inköp av nya maskiner och annan ny utrustning
Allmänna utgifter kopplade till investeringen
Programvara kopplad till investeringen
Plantor och plantering av fleråriga energigrödor lämpade för
skottskogsbruk på åkermark samt för utgifter som avser stängsling.
Extra utgifter förknippade med iordningställande av mark före eller
efter avslutad produktion av fleråriga energigrödor.





Jordbruksföretag
Trädgårdsföretag
Rennäringsföretag



Sökanden ska bifoga en affärsplan med ansökan som visar företagets
ekonomiska bärkraft och insatsens påverkan på företagets utveckling.
För insatser inom förnybar energi ska sökanden även lämna uppgifter
om energikälla, installerad effekt och förväntad produktion. Gäller
investeringen bioenergi ska även energiråvara anges.
Vid produktion av elenergi från biomassa ska minst 30 procent av
genererad värme användas.

Berättigandevillkor
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Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms alltid investeringens bidrag till de
svenska miljökvalitetsmålen och minskad klimatpåverkan.
Ansökningar som främst bidrar till ökad konkurrenskraft bedöms också utifrån
till exempel konkurrenskraft och innovation. Här tas också hänsyn till vilket
behov den sökande har av stödet.
Vilka investeringar som slutligen prioriteras baseras på den sammanlagda
poängsumma som en ansökan får för samtliga kriterier.
Ansökningsomgångar kan användas när det behövs för att få ett kvalitativt
urval.

Stödbelopp och stödnivåer

Stöd ges för 40 procent av de stödberättigande utgifterna, upp till ett
takbelopp som kan bestämmas regionalt.
Takbelopp får dock aldrig sättas lägre än till 800 000 kronor
Lägsta stödbelopp är 22 000 kronor.
Stöd som avser utveckling av jordbruksföretag inom de områden i
Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas
och Värmlands län som ligger inom stödområde 1–5 b eller f får höjas med
ytterligare 10 procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur.
Stöd som avser investeringar inom ramen för det europeiska
innovationspartnerskapet får höjas med ytterligare 10 procent.
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Beskrivning av delåtgärd 4.2
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Investeringar i bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter
Syftet med delåtgärden är



Ökad konkurrenskraft för primärproducenterna inom
livsmedelsproduktion där man genom förädling ökar produkternas
värde eller ger förutsättningar för korta leveranskedjor.
Ökat antal arbetstillfällen inom livsmedelsförädling

Fokusområde 3a, exempel:
Stöd ges för förädlingsanläggningar, lokaler och maskiner, gårdsbutiker och
varumärken.
Fokusområde 6a, exempel:
Förädlingsanläggningar, lokaler och maskiner och varumärken

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Investeringsstöd
 Havs- och fiskerifonden, regionala fonden och socialfonden.
Svenska regionala bidrag:
 förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling
 marknadsordningarna
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Stödberättigande utgifter






Stödmottagare
Berättigandevillkor





Utgifter för byggnader och andra fasta anläggningar samt mobila
anläggningar,
Inköp av nya maskiner och annan ny utrustning
Allmänna utgifter kopplade till investeringen
Programvara kopplad till investeringen
Immateriella investeringar som upphovsrätter, varumärken eller
licenser

Mikroföretag samt små och medelstora företag.
Sökanden ska bifoga en affärsplan med ansökan som visar företagets
ekonomiska bärkraft och insatsens påverkan på företagets utveckling.
Huvudråvarorna ska omfattas av bilaga 1 till fördraget. De framställda
produkterna behöver inte omfattas av bilaga 1.

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms investeringens bidrag till exempelvis
konkurrenskraft, de svenska miljökvalitetsmålen, minskad klimatpåverkan och
innovation. Hänsyn tas också till vilket behov den sökande har av stödet.
Vilka investeringar som slutligen prioriteras baseras på den sammanlagda
poängsumma som en ansökan får för samtliga kriterier.
Ansökningsomgångar kan användas när det behövs för att få ett kvalitativt
urval.

Stödbelopp och stödnivåer

Stöd ges för 40 procent av de stödberättigande utgifterna, upp till ett
takbelopp som kan bestämmas regionalt.
Takbelopp får dock aldrig sättas lägre än till 800 000 kronor
Lägsta stödbelopp är 22 000 kronor.
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Beskrivning av delåtgärd 4.3
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Investeringar i infrastruktur inom skogsbruk

Beskrivning av delåtgärd
Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Denna åtgärd kom in sent i processen och har inte hunnit skrivas ännu

Stödberättigande utgifter

Stödmottagare
Berättigandevillkor
Principer för urvalskriterier
Stödbelopp och stödnivåer
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Beskrivning av delåtgärd 4.4
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Stöd till icke-produktiva investeringar kopplade till målen för miljö- och
klimatvänligt jordbruk
Ersättning till icke-produktiva investeringar ges för anläggning och restaurering
som syftar till att

Beskrivning av delåtgärd




bevara och förstärka natur- och kulturmiljöer,
minska näringsläckage, minska utsläpp av växthusgaser och
luftföroreningar

Ersättning till icke-produktiva investeringar ges även för förbättrad djurvälfärd.

Det ersättningar som kommer att finnas är:
Djurvälfärdsinvesteringar
Investeringsstöd för bättre djurvälfärd
Miljöinvesteringar enligt schablon
Stängsel mot rovdjur
Reglerbar dränering
Engångsröjning av betesmark, mindre ytor
Miljöinvestering enligt faktiska utgifter
Miljöinvestering – förbättra vattenkvalitet
Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald
Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet
Anlägga tvåstegsdiken
Återskapa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet
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Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Investeringsstöd

Stödberättigande utgifter

Hur stor ersättning som ges för miljöinvestering beror på vilken åtgärd som ska
genomföras. Beloppen för miljöinvesteringar enligt schablon har beräknats
utifrån





arbetstid,
maskinkostnader,
materialkostnader och
förlorad intäkt.

Miljöinvestering enligt faktiska utgifter baseras på ersättningsberättigande
utgifter. Det är möjligt att ge ersättning för upp till 100 procent av de faktiska
utgifterna.
Ersättningsberättigade utgifter är:




Stödmottagare






utgifter som hör till investeringen och uppstått efter det att ansökan
skickats in till myndigheten och det finns ett beslut eller ett positivt
skriftligt förhandsbesked
utgifter som har samband med framtagande av en projektplan är
ersättningsberättigande trots att dessa utgifter uppstår innan ansökan
skickas till myndighet
utgifter som har samband med investeringen enligt projektplan,
Inkomstbortfall från markareal som tas i anspråk (vid anläggning av
våtmarker samt tvåstegsdiken)
Markägare, lantbrukare
Andra som är intresserade av att genomföra en miljöinvestering,
I renskötselområdet: samebyar, enskilda personer och
sameföreningar.
Djurägare på jordbruksföretag med animalieproduktion
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Berättigandevillkor



En projektplan ska ha upprättats och godkänts av stödmyndigheten.

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms investeringens bidrag till att
förbättra primärproducenternas konkurrenskraft, återställa och bevara och
förbättra den biologiska mångfalden och förbättra vattenförvaltning.
Vilka investeringar som slutligen prioriteras baseras på den sammanlagda
poängsumma som en ansökan får för samtliga kriterier.
Ansökningsomgångar kan användas när det behövs för att få ett kvalitativt
urval.

Stödbelopp och stödnivåer

Se respektive delåtgärd

Beskrivning av delåtgärd 4.4, Investeringsstöd för bättre djurvälfärd
Nr i SFC Rubrik
Text
2014
Namn på delåtgärd
Investeringsstöd för bättre djurvälfärd
Beskrivning av delåtgärd
Syftet är att förbättra djurens välfärd genom åtgärder som förbättrar närmiljön
och anpassar denna till djurens naturliga behov och beteenden. Stödet är i
första hand avsett till att förbättra djurvälfärden i befintlig produktion.

Typ av stöd

Fokusområde 3a, exempel
Förbättring av ventilationssystem, drivning av djur, golv och liggmiljö,
mottagning och utlastning av djur.
Icke produktiv investering för förbättring av djurens välfärd

17

Länkar till annan lagstiftning
Stödberättigande utgifter







Projektering
Byggnadskostnader
Materialkostnad ( utrustning eller material)
Installation (arbetstid och maskinkostnader )
Allmänna utgifter kopplade till investeringen

Stödmottagare



Djurägare på jordbruksföretag med animalieproduktion

Berättigandevillkor

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms investeringens bidrag till att
förbättra djurens välfärd.
Vilka investeringar som slutligen prioriteras baseras på den sammanlagda
poängsumma som en ansökan får för samtliga kriterier.
Ansökningsomgångar kan användas när det behövs för att få ett kvalitativt
urval.

Stödbelopp och stödnivåer

Stöd ges för 40 procent av de stödberättigande utgifterna upp till ett
takbelopp som kan bestämmas regionalt.
Takbelopp får dock aldrig sättas lägre än till 800 000 kronor
Lägsta stödbelopp är 22 000 kronor.
Stöd som avser utveckling av jordbruksföretag inom de områden i Norrbottens,
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Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
som ligger inom stödområde 1–5 b eller F får höjas med ytterligare 10 procent i de

fall där investeringen är kopplad till betande djur.
Stöd som avser investeringar inom ramen för det europeiska
innovationspartnerskapet får höjas med ytterligare 10 procent.

Beskrivning av delåtgärd 4.4, Stängsel mot rovdjur
Nr i SFC Rubrik
Text
2014
Namn på delåtgärd

Stängsel mot rovdjur

Beskrivning av delåtgärd

Syftet med miljöinvesteringen är att skydda betande tamdjur så att
betesmarker ska kunna fortsätta hävdas i områden där det finns risk för
angrepp av rovdjur. Fortsatt hävd av betesmarker i områden med rovdjur är en
viktig del i arbetet med att bevara och stärka den biologiska mångfalden i hela
Sverige. Stängsel mot rovdjur ska hindra varg, björn och lodjur från att ta sig in
i inhägnader där det finns betande tamdjur. Stängslet ska sättas upp runt
betesmark som används för bete i områden där varg, björn eller lodjur
förekommer eller förväntas förekomma.
Denna delåtgärd bidrar till att nå målen i fokusområde 4a.
Stödvillkor
Den stödsökande ska följa de villkor som framgår av den fastställda
projektplanen.
För att miljöinvesteringen ska vara godkänd ska hela inhägnaden skydda de
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betande tamdjuren mot angrepp av rovdjur.
Krav på investeringen efter färdigställande


Typ av stöd

Bevara resultatet av investeringen i minst 5 år efter slutbesiktningen.

Miljöinvestering

Länkar till annan lagstiftning
Stödberättigande utgifter





Arbetskostnad
Materialkostnad
Utgift för uppsättning av permanent standardstängsel med tre trådar
räknas bort från kalkylen.

Stödmottagare



Markägare eller arrendator av marken.

Berättigandevillkor





En projektplan ska ha upprättats och godkänts av stödmyndigheten.
Stängslet ska sättas upp runt betesmark.
Markägarens tillåtelse krävs.

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms investeringen utifrån behovet av
rovdjursstängsel.
Vilka investeringar som slutligen prioriteras baseras på den sammanlagda
poängsumma som en ansökan får för samtliga kriterier.
Ansökningsomgångar kan användas när det behövs för att få ett kvalitativt
urval.
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Stödbelopp och stödnivåer

55 kronor per meter

Beskrivning av delåtgärd 4.4, Engångsröjning av betesmark, mindre ytor
Nr i SFC Rubrik
Text
2014
Namn på delåtgärd

Engångsröjning av betesmark, mindre ytor

Beskrivning av delåtgärd

Syftet med engångsröjningen är att göra väl definierade röjningsåtgärder i
betesmarken så att hela betesmarken uppfyller betesmarksdefinitionen och
kan kvalificera sig till miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar.
Syftet är att öka natur- och kulturvärden i betesmarker och slåtterängar som
delvis har vuxit igen.
Engångsröjningen gör det det mer attraktivt att åtgärda delar i en betesmark
eller slåtteräng som inte i nuläget kvalificerar för miljöersättningen för
betesmarker och slåtterängar pga av att marken har vuxit igen. Genom att
röjningen genomförs som en miljöinvestering med en projektplan ökar
chansen att marken röjs på ett sätt som ökar markens natur- och kulturvärden.
Denna miljöinvestering ska endast användas när det räcker med röjningsarbete
under en säsong för att marken ska återställas som betesmark eller slåtteräng.
Vid mer komplicerade åtgärder eller vid behov av åtgärder under flera år ska
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andra delåtgärder användas.

Denna delåtgärd bidrar till att nå målen i fokusområde 4a.
Stödvillkor
Den stödsökande ska följa de villkor som framgår av den fastställda
projektplanen.
Krav på investeringen efter färdigställande



Typ av stöd

Bevara resultatet av investeringen i minst 5 år efter slutbesiktningen.
Marken ska senast året efter slutbesiktningen omfattas av ett
miljöersättningsåtagande för betesmarker och slåtterängar.
Miljöinvestering

Länkar till annan lagstiftning
Stödberättigande utgifter





Stödmottagare
Berättigandevillkor






Arbetskostnader
Maskinkostnader
Materialkostnader
Lantbrukare och andra som är intresserade av att sköta marker med
djur eller slåtter.
En projektplan ska ha upprättats och godkänts av stödmyndigheten.
Markägarens tillåtelse krävs
Marken är tidigare brukad som betesmark eller slåtteräng
Marken får inte ingå i ett pågående åtagande för betesmarker och
slåtterängar
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Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms investeringens bidrag till att
återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden.
Vilka investeringar som slutligen prioriteras baseras på den sammanlagda
poängsumma som en ansökan får för samtliga kriterier.
Ansökningsomgångar kan användas när det behövs för att få ett kvalitativt
urval.

Stödbelopp och stödnivåer

XX kronor/hektar

Beskrivning av delåtgärd 4.4, Miljöinvestering – förbättra vattenkvalitet
Nr i SFC Rubrik
Text
2014
Namn på delåtgärd

Miljöinvestering – förbättra vattenkvalitet

Beskrivning av delåtgärd

Syftet är att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag genom minskat
växtnäringsläckage samt öka allmänhetens möjligheter till rekreation och bidra
till biologisk mångfald.
Ersättning ges för att göra åtgärder i t.ex sjöar och vattendrag för att öka eller
bibehålla förmågan att ta upp kväve eller samlar fosfor. Det kan till exempel
röra sig om återmeandring av vattendrag eller att återställa sänkta sjöar.

Denna delåtgärd bidrar i första hand till att nå målen i fokusområde 4b.

23

Delåtgärden bidrar även till att nå målen i fokusområde 4a.
Stödvillkor
Den stödsökande ska följa de villkor som framgår av den fastställda
projektplanen.
Krav på investeringen efter färdigställande



Typ av stöd

Resultatet av investeringen ska bevaras i minst 5 år efter
slutbesiktningen.
Stödmyndigheten kan besluta om specifika villkor för att syftet med
åtgärden ska finnas kvar.

Miljöinvestering

Länkar till annan lagstiftning
Stödberättigande utgifter









Stödmottagare



Utgifter och övriga resurser som har samband med projektet och som
ingår i den projektplan som har fastställts av stödmyndigheten
Arbetskostnader
Maskinkostnader
Materialkostnader
Utgifter som uppkommer vid ansökan om tillstånd för
miljöinvesteringen är stödberättigande, så kallade
projekteringsutgifter
Stödmyndigheten kan besluta om att ge ersättning för
projekteringsutgifter även om ansökan om miljöinvestering inte
beviljas
Markägare eller andra som är intresserade av att genomföra åtgärden.
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Berättigandevillkor






En projektplan ska ha upprättats och godkänts av stödmyndigheten.
Kräver alltid markägarens tillåtelse.
Miljöinvesteringen genomförs i odlingslandskapet.
Kräver erfoderliga tillstånd enligt miljöbalken

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms investeringens bidrag till att
återställa, bevara och förbättra vattenförvaltning samt förbättra den biologiska
mångfalden .
Vilka investeringar som slutligen prioriteras baseras på den sammanlagda
poängsumma som en ansökan får för samtliga kriterier.
Ansökningsomgångar kan användas när det behövs för att få ett kvalitativt
urval.

Stödbelopp och stödnivåer

Upp till 100 procent av stödberättigande utgifter

Beskrivning av delåtgärd 4.4, Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald
Nr i SFC Rubrik
Text
2014
Namn på delåtgärd

Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald

Beskrivning av delåtgärd

Syftet är att skapa förutsättningar för biologisk mångfald och öka allmänhetens
möjligheter till rekreation samt främja och bevara kulturmiljö. Våtmarken eller
dammen kan även bidra till förbättrad vattenkvalitet. Ersättning ges för att
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anlägga eller restaurera våtmarker eller dammar som ökar den biologiska
mångfalden. Utformning av våtmarken eller dammen kan variera efter
förutsättningarna och storlek.
Denna delåtgärd bidrar i första hand till att nå målen i fokusområde 4a.
Delåtgärden bidrar även till att nå målen i fokusområde 4b.
Stödvillkor
Den stödsökande ska följa de villkor som framgår av den fastställda
projektplanen.

Krav på investeringen efter färdigställande


Typ av stöd

Stödmyndigheten kan besluta att fisk och kräftor inte får planteras in i
våtmarken eller dammen.
 Stödmyndigheten kan besluta att fisk och kräftor eller andra djur inte
får utfodras i våtmarken eller dammen.
 Våtmarken omfattas av ett femårigt miljöersättningsåtagande för
skötsel av dammar och våtmarker senast från och med året efter att
den godkänts vid slutbesiktningen. Detta är under förutsättning att
ersättningsformen är öppen för nysökning.
Miljöinvestering

Länkar till annan lagstiftning
Stödberättigande utgifter




Utgifter och övriga resurser som har samband med projektet och som
ingår i den projektplan som fastställts av stödmyndigheten
Arbetskostnader
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Maskinkostnader
Materialkostnader
Utgifter som uppkommer vid ansökan om tillstånd att anlägga och
restaurera våtmarker och dammar är stödberättigande, så kallade
projekteringsutgifter
Stödmyndigheten kan besluta om att ge ersättning för
projekteringsutgifter även om ansökan om anlägga och restaurera
våtmarker och dammar inte beviljas

Stödmottagare



Markägare eller andra som är intresserade av att genomföra åtgärden.

Berättigandevillkor






En projektplan ska ha upprättats och godkänts av stödmyndigheten.
Kräver alltid markägarens tillåtelse.
Miljöinvesteringen genomförs i odlingslandskapet
Kräver erfoderliga tillstånd enligt miljöbalken

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms investeringens bidrag till att
återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden samt förbättra
vattenförvaltning.
Vilka investeringar som slutligen prioriteras baseras på den sammanlagda
poängsumma som en ansökan får för samtliga kriterier.
Ansökningsomgångar kan användas när det behövs för att få ett kvalitativt
urval.

Stödbelopp och stödnivåer

Upp till 100 procent av stödberättigande utgifter
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Beskrivning av delåtgärd 4.4, Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet
Nr i SFC Rubrik
Text
2014
Namn på delåtgärd

Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet

Beskrivning av delåtgärd

Syftet är att minska växtnäringsläckaget och öka allmänhetens möjligheter till
rekreation. Våtmarken eller dammen kan även bidra till ökad biologisk
mångfald och att främja och bevara kulturmiljön.
Ersättning ges för att anlägga eller restaurera våtmarker eller dammar som tar
upp kväve eller samlar fosfor. Utformning av våtmarken eller dammen kan
variera efter förutsättningarna och storlek.

Denna delåtgärd bidrar i första hand till att nå målen i fokusområde 4b.
Delåtgärden bidrar även till att nå målen i fokusområde 4a.
Stödvillkor
Den stödsökande ska följa de villkor som framgår av den fastställda
projektplanen.
Krav på investeringen efter färdigställande


Stödmyndigheten kan besluta att fisk och kräftor inte får planteras in i
våtmarken eller dammen.



Stödmyndigheten kan besluta att fisk och kräftor eller andra djur inte
får utfodras i våtmarken eller dammen.
Våtmarken omfattas av ett femårigt miljöersättningsåtagande för
skötsel av dammar och våtmarker senast från och med året efter att
den godkänts vid slutbesiktningen. Detta är under förutsättning att
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Typ av stöd

ersättningsformen är öppen för nysökning.
Miljöinvestering

Länkar till annan lagstiftning
Stödberättigande utgifter









Utgifter och övriga resurser som har samband med projektet och som
ingår i den projektplan som har fastställts av stödmyndigheten
Arbetskostnader
Maskinkostnader
Materialkostnader
Utgifter som uppkommer vid ansökan om tillstånd att anlägga och
restaurera våtmarker och dammar är stödberättigande, så kallade
projekteringsutgifter
Stödmyndigheten kan besluta om att ge ersättning för
projekteringsutgifter även om ansökan om anlägga och restaurera
våtmarker och dammar inte beviljas

Stödmottagare



Markägare eller andra som är intresserade av att genomföra åtgärden.

Berättigandevillkor






En projektplan ska ha upprättats och godkänts av stödmyndigheten.
Kräver alltid markägarens tillåtelse.
Miljöinvesteringen genomförs i odlingslandskapet.
Kräver erfoderliga tillstånd enligt miljöbalken

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms investeringens bidrag till att
återställa, bevara och förbättra vattenförvaltning samt förbättra den biologiska
mångfalden.
Vilka investeringar som slutligen prioriteras baseras på den sammanlagda
poängsumma som en ansökan får för samtliga kriterier.
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Ansökningsomgångar kan användas när det behövs för att få ett kvalitativt
urval.

Stödbelopp och stödnivåer

Upp till 100 procent av stödberättigande utgifter

Beskrivning av delåtgärd 4.4, Anlägga tvåstegsdiken
Nr i SFC Rubrik
Text
2014
Namn på delåtgärd

Anlägga tvåstegsdiken

Beskrivning av delåtgärd

Ersättning ges för investeringar för att anlägga tvåstegsdiken. Syftet är att
minska erosion och minska kräve- och fosforhalter i avrinningsvattnet.
Åtgärden är lämplig på åkermark som dräneras med öppna diken. Skillnaden
mellan ett tvåstegsdike och ett vanligt dike är att ett tvåstegsdike har
utvidgade dikeskanter som ett slags trappsteg eller platåer på sidorna, istället
för helt släta sidor från dikesbotten till marknivå. Genom det gräsbevuxna
trappsteget blir dikeskanten mer stabil i tvåstegsdiket. Risken för erosion i
dikesväggen minskar. Diket klarar dessutom högre flöden utan att svämma
över. Eftersom den djupa delen av diket är smalare än i ett vanligt dike är det
mindre risk för att den blir helt torr under sommarhalvåret och vattendjupet
blir tillräckligt för att vattenlevande djur ska överleva. När vattennivån några
gånger per år stiger upp och rinner ut över de gräsbevuxna platåerna hinner
såväl växtupptag, kväveavgång som sedimentation ske.
Denna delåtgärd bidrar i första hand till att nå målen i fokusområde 4b.
Delåtgärden bidrar även till att nå målen i fokusområde 4a
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Stödvillkor
Den stödsökande ska följa de villkor som framgår av den fastställda
projektplanen.
Krav på investeringen efter färdigställande
Miljöinvesteringen består i minst fem år räknat från året efter slutbesiktning.
Typ av stöd

Miljöinvestering

Länkar till annan lagstiftning
Stödberättigande utgifter



Stödmottagare



Utgifter och övriga resurser som har samband med projektet och som
ingår i den, av stödmyndigheten, fastställda planen
Utgifter som uppkommer vid ansökan om tillstånd att anlägga och
restaurera våtmarker och dammar är stödberättigande, så kallade
projekteringsutgifter
Markägare eller andra som är intresserade av att genomföra åtgärden.

Berättigandevillkor






En projektplan ska ha upprättats och godkänts av stödmyndigheten.
Kräver alltid markägarens tillåtelse.
Kräver erfoderliga tillstånd enligt miljöbalken
Tvåstegsdiket ska anläggas i eller vid åkermark



Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms investeringens bidrag till att
återställa, bevara och förbättra vattenförvaltning samt förbättra den biologiska
mångfalden.
Vilka investeringar som slutligen prioriteras baseras på den sammanlagda
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poängsumma som en ansökan får för samtliga kriterier.
Ansökningsomgångar kan användas när det behövs för att få ett kvalitativt
urval.
Stödbelopp och stödnivåer

Upp till 100 procent av stödberättigande utgifter

Beskrivning av delåtgärd 4.4, Reglerbar dränering
Nr i SFC Rubrik
Text
2014
Namn på delåtgärd

Reglerbar dränering

Beskrivning av delåtgärd

Syftet är att minska kvävebelastningen till sjöar och vattendrag från åkermark
och medverka till en bättre vattenhushållning under torra förhållanden.
Ersättning ges för att anlägga reglerbar dränering vilket innebär att man med
hjälp av särskilda dämningsbrunnar i täckdikessystemet reglerar
grundvattennivån på ett täckdikat fält. När dräneringsbehovet är litet kan man
dämma i brunnarna och på så sätt förlänga vattnets uppehållstid i marken
vilket även har betydelse för klimatanpassningen.
Denna delåtgärd bidrar till att nå målen i fokusområde 4b.
Stödvillkor
Den stödsökande ska följa de villkor som framgår av den fastställda
projektplanen.
Krav på investeringen efter färdigställande
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Miljöinvesteringen består i minst 5 år räknat från året efter slutbesiktningen.
Typ av stöd

Miljöinvestering

Länkar till annan lagstiftning
Stödberättigande utgifter





Projektering
Materialkostnad för reglerbrunn och anslutningsrör
Grävning och installation (maskinkostnad, bränsle och arbetstid)

Stödmottagare



Markägare eller andra som är intresserade av att genomföra åtgärden.

Berättigandevillkor




En projektplan ska ha upprättats och godkänts av stödmyndigheten.
Länsstyrelsen bedömer att platsen där miljöinvesteringen ska utföras
är lämplig utifrån syftet.
Åtgärden ska genomföras i nitratkänsligt område.
Miljöinvesteringen ska genomföras i åkermark.
Kräver alltid markägarens tillåtelse.




Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms investeringens bidrag till att
förbättra vattenförvaltning.
Vilka investeringar som slutligen prioriteras baseras på den sammanlagda
poängsumma som en ansökan får för samtliga kriterier.
Ansökningsomgångar kan användas när det behövs för att få ett kvalitativt
urval.
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Stödbelopp och stödnivåer

XX kronor/brunn (max xx brunnar per hektar)

Beskrivning av delåtgärd 4.4, Återskapa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet
Nr i SFC Rubrik
Text
2014
Namn på delåtgärd

Återskapa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet

Beskrivning av delåtgärd

Syftet är att återställa och synliggöra kulturtillgångar och kulturmiljöer i
renskötselområdet. Detta kan till exempel vara att återställa och restaurera en
boplats med tillhörande mark eller återskapa ett rengärde.
Denna delåtgärd bidrar till att nå målen i fokusområde 4a.

Stödvillkor
Stödmottagaren ska följa de villkor som anges i projektplanen.
Denna delåtgärd bidrar till att nå målen i fokusområde 4a.

Typ av stöd

Miljöinvestering

Länkar till annan lagstiftning
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Stödberättigande utgifter





Arbetskostander, inklusive transportkostnader
Materialkostnader
Maskinkostnader

Stödmottagare



Samebyar, enskilda personer och sameföreningar i renskötselområdet.

Berättigandevillkor




En projektplan ska ha upprättats och godkänts av stödmyndigheten.
Kräver alltid yttrande från berörd sameby.



Miljöinvesteringen genomförs i renskötselområdet.

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms investeringens bidrag till att
återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden.
Vilka investeringar som slutligen prioriteras baseras på den sammanlagda
poängsumma som en ansökan får för samtliga kriterier.
Ansökningsomgångar kan användas när det behövs för att få ett kvalitativt
urval.

Stödbelopp och stödnivåer

Upp till 100 procent av stödberättigande utgifter.
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