Sammanfattning för allmänheten
Landsbygdsprogrammet för perioden 2014 – 2020
Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden.
Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.
I landsbygdsprogrammet ingår följande stöd och ersättningar:









företagsstöd
projektstöd
miljöinvesteringar
miljöersättningar
ersättningar för ekologisk produktion
kompensationsstöd
djurvälfärdsersättningar
lokalt ledd utveckling

Det finns tydliga mål uppsatta som programmet ska styra mot. Dessa ska i sin tur bidra till att
nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla som är ett mål i den gemensamma
strategin Europa 2020. Förutom mål på EU-nivå finns också nationella och regionala mål som
programmet också ska bidra till.
Programmet innehåller sex stycken prioriteringar som anger de mål som stöden och
ersättningarna ska bidra till att nå. Målen handlar om miljö och klimat, konkurrenskraft inom
jordbruk, trädgård, rennäring och skogsbruk samt utveckling av nya jobb på landsbygden. Till
varje prioritering finns tillhörande fokusområden. Regeringen valt att använda 15 av 18
fokusområden. Fokusområdena beskriver olika delar av prioriteringarna mer detaljerat.
I programmet används begreppen åtgärd och delåtgärd, där delåtgärder innehåller de stöd och
ersättningar som Sverige har valt.
Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet för landsbygdsprogrammet. Men det finns flera
myndigheter som ansvarar för handläggning av de olika stöden inom programmet. Dessa
stödmyndigheter har tagit fram handlingsplaner för landsbygdsprogrammet där de beskriver
hur de genom sina prioriteringar ska bidra till målen i programmet. I handlingsplanerna framgår
förutom prioriteringarna också de kriterier som finns för urval av ansökningar.
Stöden och ersättningarna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns
totalt 36 miljarder kronor som fördelas mellan de olika åtgärderna. Den största delen, drygt
60 procent, går till området miljö och klimat.
Landsbygdsprogrammet för perioden 2014 - 2020 godkändes av EU-kommissionen i slutet av
maj 2015 och kort därefter beslutades den svenska förordningen. Redan innan dessa formella
bitar var på plats öppnades det svenska programmet i begränsad omfattning under hösten 2014.
Under 2015 öppnades större delen av programmet för ansökningar medan vissa mindre delar
kunde börja sökas i början av 2016.

Övervakningskommittén följer arbetet
För att följa arbetet med landsbygdsprogrammet finns en övervakningskommitté. Kommitténs
uppgift är att se till att målen med programmet nås och att arbetet genomförs på ett effektivt
sätt.
Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2014-2020 bildades 2015. Kommittén
arbetar enligt den arbetsordning man har beslutat om. I arbetet ingår att kontrollerar hur långt
arbetet med programmet kommit. Den granskar omfattning och resultat för åtgärderna i
programmet och jämför med målen. Kommittén granskar och godkänner även de
genomföranderapporter som varje år skickas till EU-kommissionen. Vid behov kan kommittén
föreslå förändringar i programmet för att bättre nå målen eller för att arbetet med programmet
ska bli effektivare.
Övervakningskommittén består av representanter för myndigheter och organisationer som är
berörda av landsbygdsprogrammet. Där finns företrädare för regionala och lokala myndigheter,
näringslivets och arbetsmarknadens organisationer och andra organisationer som företräder det
civila samhället.

Utvärderingssekretariatet utvärderar arbetet
Uppföljning och utvärdering är en viktig del av programmets genomförande och det görs
löpande under hela programperioden. Det görs för att




programmet ska kunna förbättras, såväl under tiden det genomförs som i senare
programperioder
bedöma om programmet uppnår sina mål
bedöma om pengarna används på ett effektivt sätt.

Utvärderingarna ska hjälpa politiker och andra beslutsfattare att lära sig mer om hur
programmen fungerar för att genomföra den beslutade politiken. Det är ofta forskare vid
högskolor och universitet som gör utvärderingarna.
En grupp av rådgivande forskare från forskningsinstitut, högskolor och universitet hjälper till
att föreslå vilka utvärderingar som ska göras. De granskar också kvaliteten på de utvärderingar
som görs. Forskarna är fristående från Jordbruksverket.

Landsbygdsnätverket sprider information och skapar mötesplatser för
ett effektivt genomförande
Det finns ett landsbygdsnätverk kopplat till landsbygdsprogrammet, havs- och
fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling finansierat av regional- och
socialen. I det svenska landsbygdsnätverket samlas de aktörer som arbetar med
landsbygdsutveckling, utveckling av fiskeri och lokalt ledd utveckling. Målet med nätverket är
att kunna genomföra programmet på ett bättre och mer effektivt sätt. Landsbygdsnätverket
skapar mötesplatser där olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå kan informera
varandra och dela erfarenheter. Tanken är att aktörerna tillsammans ska kunna utveckla
samarbeten och metoder som sedan kan användas i arbetet med landsbygdsutveckling.

Vad har hänt hittills inom programmet?
Till och med december 2017 har 1,4 miljarder euro (13 miljarder kronor) betalats ut av
programmets totala budget om 4,3 miljarder euro (36 miljarder kronor). Utbetalningsbeloppet
för 2017 uppgår till 489 miljoner euro (4,7 miljarder kronor). I detta ingår även de stöd och
miljöersättningar, ekologisk odling, djurvälfärd och kompensationsstöd som genomförts med
förra programmets regelverk. Kursen för omräkning mellan kronor och euro är i detta
sammanhang den faktiskt gällande kursen vid det tillfälle då utbetalningarna redovisas till EUkommissionen.
Beviljat stöd under 2017 exklusive miljöersättningar, ekologisk odling, djurvälfärd och
kompensationsstöd uppgår till 322 miljoner euro (2,7 miljarder kronor).
Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2014-2020 har sammanträtt två gånger
under 2017. Kommittén har då bland annat beslutat om den årliga genomföranderapporten för
föregående år, men även getts tillfälle att yttra sig över en andra ändring av
landsbygdsprogrammet som regeringen förberett under året. Mycket arbete från kommitténs
sida har också lagts på att ta del av kriterierna för prioritering och urval av ansökningar för de
olika insatsområdena.
Utvärderingsarbetet fortgår enligt plan. Hittills har cirka åtta utvärderingar som har relevans för
det pågående landsbygdsprogrammet har publicerats. Drygt 20 utvärderingar är uppstartade.
Rapporter med utvärderingarna finns tillgängliga på Jordbruksverkets webbplats. Där finns
även information om vilka utvärderingar som är på gång. I varje rapport finns en kort
sammanfattning. Det finns också granskningskommentarer från de forskare som har granskat
utvärderingen. Det är en hjälp för den som läser att veta vilka slutsatser som är rimliga att dra
från utvärderingen.
Utvärderingssekretariatet har under 2017 medverkat i en arbetsgrupp inom den nationella
fondsamordningen som samverkar kring uppföljning och utvärdering. Arbetsgruppen har haft
sex ordinarie möten under 2017. Ett syfte med gruppen är att diskutera gemensamma
uppföljnings- och utvärderingsproblem. Myndigheterna deltar också tillsammans i andra
utvärderingsrelaterade aktiviteter såväl för att lära som för att sprida kunskap om
myndigheternas arbete och om fondsamordningen.
Under 2017 har en fondövergripande utvärdering av genomförandeorganisationerna slutförts,
publicerats samt presenterats för myndigheternas generaldirektörer och för respektive
övervakningskommitté. En kunskapsöversikt, beställd av Jordbruksverket tillsammans med
Tillväxtverket, har genomförts och publicerats. Denna ligger till grund för en gemensam
utvärdering av bredbandssatsningarna inom EU-fonderna för landsbygdsutveckling (EJFLU)
och för regional utveckling (ERUF) som också påbörjades under 2017.
Landsbygdsnätverket har fortsatt utveckla sin verksamhet baserad på den handlingsplan som
utarbetats för programperioden. Styrgruppen, som består av representanter från 15
organisationer och myndigheter, har antagit en aktivitetsplan för 2017-2018 med verksamhet
som främst genomförs av ett antal tematiska arbetsgrupper. Även en innovationssupport har
varit operativ sedan 2015.

