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Insatsområden med enbart nationella urvalskriterier
Förberedande stöd för lokalt ledd utveckling 19.1
Förberedande stöd inom lokalt ledd utveckling ska stödja framtagande av lokala utvecklingsstrategier
för geografiska lokala utvecklingsområden som inte överlappar varandra inom samma fonder.

Stöd till kompetensutveckling och rådgivning, åtgärd 1 och 2
Syftet med kompetensutvecklingen är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och
därmed även öka effektiviteten och förbättra måluppfyllelsen för övriga åtgärder i
landsbygdsprogrammet. I sin helhet ska åtgärden verka för en hållbar ekonomisk, ekologisk och
social utveckling av landsbygden. Åtgärden ska gynna personer som är verksamma inom jordbruks-,
livsmedels-, skogsbruks- och servicesektorn, markförvaltare och andra ekonomiska aktörer som
utgörs av små och medelstora företag som bedriver verksamhet på landsbygden. I många fall
kommer stödmyndigheten att vara projektägare.

Investeringsstöd till gödselbaserad biogas 6.4/5d
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Investeringsstödet är till för att minska
utsläppen av växthusgaser genom att investera i anläggningar för produktion av biogas, vilket
exempelvis kan inkludera biogaspannor, uppgraderingar, lager för rötrester och rörledningar.

Stöd till bredband 7.3/6c
Stöd till bredband ges för att öka tillgången till bredbandsnät med hög överföringskapacitet, så
kallade nästa generations accessnät (NGA-nät) på landsbygden. Syftet med stödet är att öka
tillgängligheten till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik i
landsbygdsområden.

Insatsområden med både nationella och regionala urvalskriterier
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 4.1/2a
Detta investeringsstöd riktar sig till jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag. Syftet är stärka
företagens konkurrenskraft och lönsamhet genom att anpassa företagens generella kapacitet och
hållbarhet, samt att påskynda företagens möjligheters att anpassa sig till nya förutsättningar på
marknaden. Det kan exempelvis vara att investera i rationella byggander med god djuromsorg,
effektiv och energisnål utrustning eller innovativa metoder.
Stöd kan tillexempel beviljas tillexempel för; anläggningar, byggnader, utrustning och maskiner som
hör till driftsgrenar inom jordbruk, trädgård och rennäring.

Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader 4.2/3a
Stöd kan beviljas till nya byggander samt om- och tillbyggnader av förädlingsanläggningar, utrustning,
maskiner och gårdsbutiker. Investeringarna ska ge ökad förädling av jordbruks-, rennärings- och
trädgårdsprodukter till livsmedel. Stödet kan beviljas till dessa investeringar om egenproducerade
eller inköpta jordbruksprodukter, övervägande från den lokala marknaden, förädlas till livsmedel och
sedan säljs direkt till butik, restaurang eller konsument alternativt säljs som livsmedel på en lokal
marknad.

Startstöd 6.1/2b
Startstödet till unga ska underlätta för yngre personer att starta eller ta över ett jordbruks-,
rennärings- och trädgårdsföretag.

Insatsområden med ett regionalt anpassat urvalskriterium
Investeringsstöd för energieffektivisering samt energigrödor inom
jordbruks-, och trädgårdsföretag 4.1/5bc
Stöd kan beviljas till investeringar som bidrar till energieffektivisering inom jordbruk, trädgård och
rennäring. Exempel på detta kan vara energieffektivare ventilation, belysning, värmeväxlare eller
isolering. Stöd kan också beviljas till plantor och plantering av de fleråriga energigrödorna salix,
hybridasp och poppel.

Investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och
ammoniak inom jordbruks- och trädgårdsföretag 4.1/5d
Stöd beviljas för jordbruksföretag och trädgårdsföretag och rennäringsföretag som gör investeringar
för minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak. Sådant som beviljas stöd är till exempel
investeringar som minskar utsläppen vid gödselhantering, teknik för spridning och nedmyllning av
stallgödsel samt investeringar för extra lagringskapacitet utöver lagkrav, rötresthantering för
jordbruksföretagets egna behov, rening av luft från djurstallar och surgörning av stallgödsel.

Investeringsstöd till förnybar energi 6.4/5bc
Investeringsstödet är till för att främja tillgång till och användningen av förnybar energi, samt öka
användningen av avfall-, rest- och biprodukter till energi. Det kan till exempel vara teknik, utrustning
och anläggningar för produktion av förnybar energi samt förädling av energiråvara.

Förädlingsstöd för att skapa nya jobb 4.2/6a
Stöd kan beviljas till nya byggander samt om- och tillbyggnader av förädlingsanläggningar, utrustning
och maskiner. Investeringarna ska ge ökad förädling av jordbruks-, trädgårds och
rennäringsprodukter samt fler arbetstillfällen. Stöd kan beviljas till dessa investeringar om
jordbruksprodukter som förädlas och på så sätt skapar nya jobb.

Investeringsstöd för att skapa nya jobb 6.4/6a
Investeringsstödet till annan verksamhet än jordbruk, trädgård, rennäring och skogsbruk för att
skapa nya jobb är till för att främja diversifiering och främja skapandet och utveckling av små företag
för att få fler arbetstillfällen på landsbygden.

Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur 7.2/6b
Syftet är att förbättra den småskaliga infrastrukturen på landsbygden för att därigenom ge en ökad
livskvalitet och en tryggare utomhusmiljö för de boende på landsbygden. Stöd kan ges till
vägbelysning, mindre vägar, bryggor och broar samt pendelparkering och system för samåkning. Stöd
till sådana investeringar kan med fördel ges när de ligger i anslutning till andra investeringar som fått
stöd inom landsbygdsprogrammet.

Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden 7.4/6b
Investeringar i kommersiell och viss offentlig service
Stöd kan beviljas till investeringar i lokal service, som investeringar i dagligvarubutiker,
drivmedelsanläggningar och investeringar i andra lokaler och utrustning för att behålla och utveckla
lokal service och lokala servicepunkter. Servicepunkter kan också etableras i gårdsbutiker, på
campingplatser eller värdshus. På servicepunkter kan det finnas kommersiell service och olika typer
av viss offentlig service, som exempelvis bibliotek, information från myndigheter, post,
grundläggande betaltjänster och apoteksombud. Stöd kan beviljas till investeringar i lokala
distributions- och logistiklösningar för att överbrygga problem som uppstår till följd av långa
transporter av små volymer av varor.
Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler
Stöd kan också beviljas till investeringar i anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning samt till
samlingslokaler för olika typer av aktiviteter.

Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och för
turistinformation 7.5/6b
Syftet med stödet är att utifrån landsbygdens resurser skapa möjligheter för rekreation för
allmänheten och förbättra möjligheterna till turism. Stöd kan beviljas för investeringar i infrastruktur
för rekreation och turism samt för turistinformation. Investeringen ska vara fri att använda för
allmänheten. Det kan exempelvis vara infrastruktur som badplatser, lekplatser eller leder för
vandring, cykel, kanot och skoter. Till turistinformation räknas information som syftar till att få fler
besökare till landsbygden, exempelvis turistbroschyrer, webbplatser och skyltar för att informera om
bygden och de natur- och kulturarv som finns.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer 7.6/6b
Stöd kan beviljas till investeringar för att bevara och restaurera odlingslandskapets och
renskötselområdets natur- och kulturmiljöer, inklusive kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer,
överloppsbyggnader och därigenom de värden som är förknippade med olika geografiska områdens
attraktivitet.
Stöd kan också beviljas till investeringar för att ta tillvara och vårda kulturhistoriskt värdefulla
byggnader i form av som hembygdsgårdar, inklusive därtill kopplad trädgårds- och gårdsmiljö så att
de kan utvecklas som mötesplatser eller besöks- och turistmål och därmed bidra till social
sammanhållning, företagande och en levande landsbygd. För att utveckla hembygdsgården som ett
turistmål kan även andra byggnader, som ligger i direkt anslutning till hembygdsgården, komma
ifråga för stöd.

Insatsområden med enbart regionala urvalskriterier
Stöd till stängsel mot rovdjur 4.4/4a
Detta är ett stöd till miljöinvestering för stängsel mot rovdjur. Syftet är att betesmarker och
betesvallar även fortsatt ska kunna hävdas i områden där det finns risk för angrepp av rovdjur.

Engångsröjning av betesmark 4.4/4a
Detta är ett stöd till miljöinvestering för engångsröjning av betesmark. Syftet är att öka natur- och
kulturvärden i betesmarker och slåtterängar som delvis har vuxit igen så att hela marken uppfyller
betesmarksdefinitionen och kan ingå i miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar med
särskild skötsel eller miljöersättningen för fäbodar.

Miljöinvestering – förbättrad vattenkvalitet 7.6/4abc
Detta är ett stöd till miljöinvestering för att förbättra vattenkvalitet. Syftet är att förbättra
vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och hav genom olika insatser i, vid eller uppströms
vattenförekomster. Vattenförekomst kan till exempel vara dike, bäck eller å.

Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald
7.6/4abc
Detta är ett stöd till miljöinvestering att anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk
mångfald. Syftet är att bevara och förstärka biologisk mångfald och skapa variation i
odlingslandskapet. Våtmarker och dammar kan också bidra till att minska övergödningen av sjöar,
vattendrag och hav.

Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad
vattenkvalitet 7.6/4abc
Detta är ett stöd till miljöinvestering att anlägga och restaurera våtmarker och dammar för
förbättrad vattenkvalitet. Syftet är att öka retention av näringsämnen och på så sätt minska
övergödningen av sjöar, vattendrag och hav. Men också för att skapa förutsättningar för att bevara
och förstärka biologisk mångfald i landskapet.

Anlägga tvåstegsdiken 7.6/4abc
Anlägga tvåstegdiken, där huvudsyftet är att minska erosion och genom detta minska förluster av
fosfor från åkermark.

Reglerbar dränering 4.4/4abc
Syftet är att öka retention av kväve på åkermark och därmed minska övergödningen av sjöar,
vattendrag och hav samt att medverka till en bättre vattenhushållning under torra förhållanden. Stöd
ges för installation av särskilda dämningsbrunnar som placeras i befintligt täckdikessystem på
åkermark.

