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1.

Godkänt program:

Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013
(Kommissionens beslut av den 28/VI/2007 om godkännande av
landsbygdsprogrammet i Sverige för programperioden 2007-2013)

2.

Rättslig grund för notifiering:

Artikel 6(1) (c) Förordning (EG) Nr 1974/2006

3.

Skäl och motivering till ändringen

En viktig del i landsbygdsprogrammet är att följa upp hur åtgärderna i
programmet genomförs samt vilka resultat och effekter åtgärderna har
på målgruppen. Ett instrument för detta är de indikatorer som finns i
programmet samt de målvärden som är kopplade till dessa
indikatorer. För att utvärderingen av programmet ska ge en
rättvisande bild av verkligheten är det av stor vikt att både indikatorer
och målvärden är relevanta, realistiska och speglar intentionerna med
programmets åtgärder.
Som ett led i att kvalitetssäkra indikatorernas målvärden har en
genomgång av samtliga målvärden gjorts i det svenska programmet.
Arbetet har lett till ett förslag på förändringar i ett antal målvärden,
främst för axel 1 och 3. Orsakerna till förslagen på förändring är att det
nu finns ny information avseende åtgärderna som inte fanns när
programmet togs fram år 2006, samt att metoderna för skattningar av
målvärdena har förbättrats. Även vissa justeringar har gjorts i axel 2 för
att förfina beräkningssätten, justera för tidigare förändringar i
programmet samt ta hänsyn till nya forskningsrön inom området.
För att undanröja otydligheter och, i något fall, felskrivningar som
upptäckts i programdokumentet görs ett antal ändringar av
redaktionell karaktär i programtexten. Den ökade tydligheten innebär
att programgenomförandet underlättas och att missförstånd kan
undvikas.
Inom åtgärd 124 föreslås att möjliggöra att räkna kostnad för ifyllnad
av ansökan och rekvisitioner som stödberättigande kostnader i syfte
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att öka effektiviteten i åtgärden och förenkla regelverket för att
därigenom öka anslutningen till åtgärden.
I syfte att förenkla och effektivisera genomförandet görs en ändring
avseende projektstöd för s.k. ordinarie verksamhet inom axel 3. Det
har visat sig att det i praktiken har varit svårt att exakt avgränsa vad
som är att betrakta som ordinarie verksamhet och vad som är ett
projekt. Detta gäller framför allt i de fall där organisationer har som
huvudsaklig verksamhet att genomföra utvecklingsprojekt som inte
skulle komma till stånd utan stödinsatser. En ändring görs även ifråga
om ersättningar till ledamöter i LAG. Utöver versamhetsledaren
arbetar i många fall ledamöter i LAG med olika insatser för att
underlätta genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin m.m. Det
är rimligt att ersättning ska kunna utgå även för denna typ av arbete.
Däremot kommer inte ledamöterna för offentlig sektor få ersättning i
samband med LAG:s styrelsemöten.
Under kapitel 4 nedan redovisas de programändringar som gäller
justering av målvärden för ett flertal av programmets indikatorer
under avdelning 1 medan avdelning 2 omfattar övriga ändringar.

4.
Beskrivning av föreslagna ändringar och ändrade
programtexter

Avdelning 1
Metod för beräkning av de ekonomiska resultaten och
effekterna

För att beräkna de ekonomiska målvärdena för åtgärderna i axel 1 och
1
3 samt Leader har en modell skapats för att beräkna förädlingsvärdet
och antalet skapade arbetstillfällen. Indikatorerna avser resultaten för
stödmottagarna (brutto) samt effekterna för samhället i stort (netto).
I bilden nedan visas en schematisk bild av modellen, där man utgår
från stödbelopp och privat finansiering för att beräkna
bruttoförädlingsvärdet samt skapade arbetstillfällen (brutto). För att
beräkna effekterna för samhället i stort (nettoeffekterna) måste
justeringar göras för ett antal faktorer. Dessa faktorer anges i de EU2
gemensamma reglerna för landsbygdsprogrammet – CMEF .

1

Värdet av de producerade varorna och tjänsterna minus kostnaden som använts för

produktionen.
2

Common Monitoring and Evaluation Framework

6
Figur 1 Schematiskt bild av tillvägagångssätt för beräkning
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• Arbetsproduktivitet

i, ii: Uppräkning baserat på stödbelopp och privat finansiering i
relation till total investering (faktor = 6).
iii. Investeringsvolymen sätts in i tillväxtmodellen som ger en
beräkning av förändring i förädlingsvärde (Y). Neutralisering görs
med hänsyn till kapitalintensitet (faktor = 3).
iv. Nuvärdet av förväntade avkastningen av investeringarna
beräknas (kalkylränta = 4 % och real tillväxt = 2 %).
v.
Förväntat bruttoresultat erhålls.
vi. Justeras enligt det sätt som CMEF anger, så att förväntade
effekter erhålls.
Figur 2 Gjorda antaganden om CMEF-faktorerna
Faktor

Dubbelräkning
Displacement
Deadweight
Multiplikator

Projektstöd

Företagsstöd

0%
20 %
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75 % (expenditure)

10 %
20 %
67 %
110 % (In-/Output)

Källa

Stödsystemen (SJV)
Arbetsmarknadsstudier
Ex-post, SJV, NUTEK
KI och SJV (JRUM)

Ett antal antaganden om CMEF-faktorernas storlek har gjorts utifrån
tidigare studier och forskning inom området. Utifrån dessa
antaganden har nettoförädlingsvärdet och antalet skapade årsverken
(netto) skattats.
För åtgärderna i axel 1 har arbetsproduktivitet skattats som
nettoförädlingsvärdet dividerat med antal årsverken (netto).
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För åtgärderna i axel 3 och Leader har antagits att relationen mellan
bruttoökning av arbetstillfällen och antal årsverken (netto) ska vara
samma som relationen mellan bruttoförädlingsvärdet och
nettoförädlingsvärdet. Bruttoökning av arbetstillfällen beräknas
därmed som bruttoförädlingsvärdet dividerat med
nettoförädlingsvärdet multiplicerat med antal årsverken (netto).

Kapitel i programmet: 5.3 Axel 1 Förbättra
konkurrenskraften i jord- och skogsbrukssektorn
Avsnitt i programmet: 5.3.2 Startstöd för unga
jordbrukare

Åtgärd: 112
Motiv till ändringen

Justering av beräkningssätt för målvärdena för de ekonomiska resultatoch effektindikatorerna.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal personer som har fått stöd,
Total investeringsvolym, Mkr

Resultat

Ökning avi bruttoförädlingsvärdet hos
stödmottagare, Mkr

Effekt

Ökning av arbetsproduktivitet,
kr/helårsarbetskraft

1 100 personer
2 240 Mkr
(M€ 248,9)
105 Mkr (M€
11,7)280 Mkr
(M€ 31,1)
405 kr (€
45)468 800 kr
(€ 52 089)
420 Mkr
(M€46,7)375
Mkr (M€ 41,7)
910 800
årsverken

Ökning av nettoförädlingsvärdet, Mkr

Ökning av aAntal årsverken (netto)
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Avsnitt i programmet: 5.3.3 Modernisering av
jordbruksföretag

Åtgärd 121
Motiv till ändringen

Justering av beräkningssätt för målvärdena för de ekonomiska resultatoch effektindikatorerna.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal företag som har fått stöd
Total investeringsvolym, Mkr

Resultat

Ökning av bruttoförädlingsvärdet hos
stödmottagare, Mkr

6 600 företag
14 720 Mkr (M€ 1
636)
770 Mkr (M€
85,6)6 000 Mkr
(M€ 667)
1 980 företag

Effekt

Antal företag som fått stöd som introducerar nya
produkter och/eller ny teknik
Ökning av arbetsproduktivitet, kr/helårsarbetskraft

Ökning av nettoförädlingsvärdet, Mkr

Ökning av aAntal årsverken (netto)
Åtgärdens bidrag till att förhindra en
klimatförändring, ton oljeekvivalent

3 540 kr (€
393,3)531 800 kr
(€ 59 089)
3 500 Mkr (M€
388,9)2 925 Mkr
(M€ 325)
7 7005 500
årsverken
116 000 ton

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för modulerade medel
för perioden 2010-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal företag som har fått stöd
Total investeringsvolym, Mkr

Resultat

Ökning av bruttoförädlingsvärdet hos
stödmottagare, Mkr
Antal företag som fått stöd som
introducerar nya produkter och/eller ny
teknik

700 företag
1 250 Mkr
(M€ 138,9)
140 Mkr
(M€ 15,6)
210 företag
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Effekt

Ökning av arbetsproduktivitet,
kr/helårsarbetskraft
Ökning av nettoförädlingsvärdet, Mkr
Antal årsverken (netto)
Åtgärdens bidrag till att förhindra en
klimatförändring, ton oljeekvivalent

108 000 kr
(€ 12 000)
105 Mkr
(M€ 11,7)
260 årsverken
71 500 ton

Avsnitt i programmet: 5.3.4 Högre värde i jord- och
skogsbruksprodukter

Åtgärdskod: 123
Motiv till ändringen

Justering av beräkningssätt för de målvärdena för de ekonomiska
resultat- och effektindikatorerna.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal företag som har fått stöd
Total investeringsvolym, Mkr

Resultat

Ökning av bruttoförädlingsvärdet hos
stödmottagare, Mkr

700 företag
2 700 Mkr
(M€ 300)
175 Mkr (M€
19,4)1 200
Mkr (M€
133)
210 företag

Effekt

Antal företag som fått stöd som introducerar
nya produkter och/eller nya tekniker
Ökning av arbetsproduktivitet,
kr/helårsarbetskraft
Ökning av nettoförädlingsvärdet, Mkr

Ökning av aAntal årsverken (netto)

710 kr (€
78,9)535 700
kr (€ 59 522)
560 Mkr
(M€
62,2)750
Mkr (M€
83,3)
1 5401 400
årsverken
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Avsnitt i programmet: 5.3.5 Stöd till samarbete för att
initiera …

Åtgärd 124
Motiv till ändringen

Justering av beräkningssätt för målvärdena för de ekonomiska resultatoch effektindikatorerna.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 2007-2013
Typ av indikator

Indikator

Mål

Omfattning
Resultat

Antal samarbetsinitiativ som fått stöd
Ökning av bruttoförädlingsvärdet hos
stödmottagare, Mkr

200 initiativ
80 Mkr (M€
8,9)600 Mkr (M€
66,7)
100 företag

Effekt

Antal företag som fått stöd som introducerar nya
produkter och/eller nya tekniker
Ökning av arbetsproduktivitet,
kr/helårsarbetskraft
Ökning av nettoförädlingsvärdet, Mkr

Ökning av aAntal årsverken (netto)

305 kr (€
33,9)500 000 kr
(€ 55 556)
210 Mkr (M€
23,3)250 Mkr
(M€ 27,8)
500 årsverken

Avsnitt i programmet: 5.3.6 Infrastruktur som är av
betydelse för utveckling och anpassning av jord- och
skogsbruket

Åtgärd 125
Motiv till ändringen

Justering av beräkningssätt för målvärdena för de ekonomiska resultatoch effektindikatorerna.
Ändring av programtexten
Indikatorer
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Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal verksamheter som erhållit stöd
Total investeringsvolym, Mkr
Ökning av bruttoförädlingsvärdet hos
stödmottagare, Mkr
Ökning av arbetsproduktivitet,
kr/helårsarbetskraft
Ökning av nettoförädlingsvärdet, Mkr

2 100 verksamheter
420 Mkr (M€ 46,7)
49 Mkr (M€ 5,4)450
Mkr (M€ 50)
304 kr (€ 33,8)571
400 kr (€ 63 489)
245 Mkr (M€
27,2)200 Mkr (M€
22,2)
350 årsverken

Resultat
Effekt

Ökning av aAntal årsverken (netto)

Kapitel i programmet: 5.4 Axel 2 Förbättra miljön och
landskapet
Avsnitt i programmet: 5.4.3.3 Gemensamt för alla
insatser under åtgärden miljövänligt jordbruk

Åtgärd 214
Motiv till ändringen

Antal hektar har justerats med anledning av att beräkningen av
arealen har förfinats genom att en bättre skattning av arealer med flera
stöd har gjorts.
Två av effektindikatorerna upprepas i programmet och har därför
tagits bort i detta avsnitt.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Programspecifika indikatorer och kvantifierade mål för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Resultat

Antalet hektar som täcks av ett åtagande för
miljövänligt jordbruk med målet att reducera
riskerna vid användning av växtskyddsmedel
Antal hektar betesmarker och slåtterängar
som är utpekade som Natura 2000 områden
och som erhåller ersättning för biologisk
mångfald och kulturmiljövärden i betsmarker
och slåtterängar.
Minskat kväveläckage*

1 000 000 1
200 000
hektar
70 000
hektar

Effekt

Effekt

2 500 ton
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*Denna indikator kommer att beräknas två gånger under programperioden
med hjälp av modellberäkningar. Uppskattningen av detta målvärde
inkluderar även effekten av anlagda våtmarker och reglerbar dränering
(åtgärdskod 216). Någon effektindikator för insatserna i fråga om minskade
fosforförluster har inte införts då beräkningsmodellerna ännu inte finns fullt
utvecklade.
Avsnitt i programmet: 5.4.3.4 Biologisk mångfald och
kulturmiljövärden i betesmarker, slåtterängar och
våtmarker:

Åtgärdskod 214
Motiv till ändringen

Redaktionella förändringar.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Programspecifika indikatorer och kvantifierade mål för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal brukare eller annan markförvaltare
som får ersättning för bevarande av
betesmarker och slåtterängar
Antal brukare eller annan markförvaltare
som får ersättning för skötsel av våtmarker
Antal hektar mark som får ersättning för
bevarande av betesmarker och slåtterängar
Antal hektar mark som får ersättning för
skötsel av våtmarker
Antal fäbodar i bruk som får ersättning

38 000
brukare

Resultat

Areal betesmarker och slåtterängar,
utpekade som Natura 2000-områden, som
får ersättning för bevarande av
betesmarker och slåtterängar
Antal hektar som framgångsrikt brukas så
att:
- marker inte växer igen eller överges
- areal betesmark med allmänna värden
- areal betesmark med särskilda värden
- areal slåttermarkängar med allmänna
värden
- areal slåttermarkängar med särskilda
värden
- areal alvarbeten

2 000 brukare
500 000
hektar
11 300 hektar*
230 fäbodar
70 000 hektar

500 000
hektar
260 000
hektar
180 000 hektar
6 000 hektar
6 000 hektar
28 000 hektar
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- areal skogsbeten

20 000 hektar

Antal hektar som bidrar till en förbättrad
11 300 hektar
vattenkvalitet
* När det gäller ersättning för skötsel av våtmarker ska målen vara uppfyllda
år 2013.

Avsnitt i programmet: 5.4.3.6 Regionalt prioriterade
ersättningar:

Åtgärd 214 och 216
Motiv till ändringen

Redaktionella förändringar.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Programspecifika indikatorer och kvantifierade mål för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antalet hektar våtmarker som har anlagts
eller restaurerats under programperioden
(åtgärdskod 216)
Antalet hektar betesmarker och slåtterängar
som har restaurerats under
programperioden (åtgärdskod 214 och 216)
Antal hektar betesmark hägnad med
rovdjursstängsel (åtgärdskod 216)

5 300
hektar

Avsnitt i programmet: 5.4.3.7 Traditionella
kulturväxter och husdjursraser:

Åtgärdskod 214
Motiv till ändringen

Redaktionella förändringar.
Ändring av programtexten
Indikatorer

18 000
hektar
1 300 hektar
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Programspecifika indikatorer och kvantifierade mål för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal brukare som får ersättning för
odling av bruna bönor
Antal brukare som får ersättning för
bevarande traditionella husdjursraser
Antalet rasföreningar som får ersättning
för bevarande av traditionella
husdjursraser
Antal hektar mark som får ersättning för
odling av bruna bönor
Antal djurenheter (DE) som får ersättning
för bevarande av traditionella
husdjursraser
Antal hektar som framgångsrikt sätt
brukas så att marker inte växer igen eller
överges
Antal hektar som framgångsrikt brukas så
att natur- och kulturvärden bevaras
Antal DE som framgångsrikt skötts så att
natur- och kulturvärden bevaras

70 brukare

Resultat

1 000 brukare
15 föreningar

700 hektar
5 000 DE

700 hektar

700 hektar
5 000 DE

Avsnitt i programmet: 5.4.3.8 Minskade
växtnäringsförluster från jordbruksmark

Åtgärd 214
Motiv till ändringen

Antal brukare har justerats med anledning av att ytterligare
geografiska områden har inkluderats i åtgärden.
Antal hektar har justerats med anledning av att ytterligare geografiska
områden har inkluderats i åtgärden.
Ton kväveläckage har justerats med anledning av nya
modellberäkningar.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Programspecifika indikatorer och kvantifierade mål för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

15
Omfattning

Resultat

Effekt

Antal brukare som får ersättning för
minskat kväveläckage
Antalet brukare som får ersättning för
anlagda skyddszoner mot vattendrag
Antal hektar mark som får ersättning för
minskat kväveläckage
Antal hektar mark som får ersättning för
anlagda skyddszoner mot vattendrag
Antal hektar som brukas framgångsrikt så
att växtnäringsförlusterna från
jordbruksmarken minskar
Antal hektar som bidrar till en förbättrad
vattenkvalitet
Antal hektar som bidrar till att
markkvaliteten förbättras
Insatsernas bidrag till att förhindra
klimatförändring
Minskat kväveläckage per år

7 00010 000
brukare
4 500 brukare
175 000240
000 hektar
9 000 hektar
184 000249
000 hektar
184000 249
000 hektar
184 000249
000 hektar
0 Kton*

2 5002 200
ton**
** Denna indikator kommer att beräknas två gånger under programperioden
med hjälp av modellberäkningar.

Avsnitt i programmet: 5.4.3.10 Certifierad ekologisk
produktion och kretsloppsinriktad produktion

Åtgärd: 214
Motiv till ändringen

Målvärdena för resultatindikatorerna har justerats för att ta hänsyn till
även den kretsloppsinriktade arealens effekt.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal brukare som får ersättning för
ekologiskt certifierad produktion (inkl.
karens) eller för kretsloppsinriktad
produktion

21 000
brukare varav
minst 12 000
brukare i
ekologiskt
certifierad
produktion
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Antal hektar jordbruksmarken som är
ekologiskt certifierad (inkl. karens) eller
kretsloppsinriktad produktion

Antalet djurenheter i ekologiska certifierad
produktionsformer (inkl. karens). eller i
kretsloppsinriktad produktion

Resultat

Antal hektar av jordbruksmarken som
framgångsrikt brukas ekologiskt, certifierad
(inkl. karens)
Antal hektar av jordbruksmarken som
framgångsrikt sätt brukas så att marker inte
växer igen eller överges,
Antal hektar av jordbruksmarken som
bidrar till en förbättrad vattenkvalitet
Antal hektar av jordbruksmarken som
bidrar till att markkvaliteten förbättras
Antal hektar av åkerarealen som är
ekologiskt certifierad i Götalands södra
slättbygder och norra slättbygder samt
Svealands slättbygder

700 000
hektar varav
minst 610
000 hektar i
ekologiskt
certifierad
produktion
160 000 DE
varav minst
150 000 DE
inom
ekologisk
certifierad
produktion
610 000
hektar
610 000700
000 hektar
610 000700
000 hektar
610 000700
000 hektar
210 000
hektar

Avsnitt i programmet: 5.4.5.1 Bevara och utveckla
skogens biologiska mångfald

Motiv till ändringen

Justering av beräkningssättet för total investeringsvolym och en
omräkning har gjorts för att indikatorn ska avse hela
programperioden.
Antal hektar har justerats med anledning av att i programändring nr 4
gavs möjlighet att utbetala ersättning för punkt- och linjeelement
enligt schablon. Elementen representerar en mindre areal varför en
korrigering av indikatorn görs.
En ny programspecifik indikator förslås för att följa utvecklingen av
schablonersättningarna för linje- och punktelementen.
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Ändring av programtexten
Indikatorer

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal skogsägare som får ersättning

10 000
skogsägare
87,5 Mkr/år
(M€/år
9,7)353 Mkr
(M€ 39,2)
65 000 36
000 hektar

Totalt volymen av investeringsvolymar, Mkr
per år

Resultat

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

150 000
hektar

Programspecifika indikatorer och kvantifierade mål för perioden 2009-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Resultat

Antal hektar som brukas med stöd från
schablonersättning för att bevara och
utveckla skogsmark med höga natur- och
kulturmiljövärden samt rekreationsvärden i
skogen

6 000 hektar

Inga

Avsnitt i programmet: 5.4.5.2 Öka arealen ädellövskog

Motiv till ändringen

Justering av beräkningssättet för total investeringsvolym och en
omräkning har gjorts för att indikatorn ska avse hela
programperioden.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

18
Omfattning

Antal skogsägare som får ersättning
Totalt volymen av investeringsvolymar, Mkr
per år

Resultat

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

1 000
skogsägare
22,5 Mkr/år
(M€/år
2,5)80,1 Mkr
(M€ 8,9)
2 500 hektar

Avsnitt i programmet: 5.4.6 Gemensamt för alla insatser
under åtgärden icke-produktiva investeringar - skog

Motiv till ändringen

Antal hektar har justerats med anledning av att i programändring nr 4
gavs möjlighet att utbetala ersättning för punkt- och linjeelement
enligt schablon. Elementen representerar en mindre areal varför en
korrigering av indikatorn görs.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Omfattning
Resultat

Se under insats 5.4.5.1samt avsnitt 5.4.5.2
Antal hektar som framgångsrikt brukas så
att:
- biologisk mångfald och höga naturvärden
bevaras
- marker inte växer igen eller överges
- markkvaliteten förbättras
- vattenkvaliteten förbättras
- klimatförändring förhindra
Åtgärdens bidrag till att bevara och
utveckla skogsmark med höga natur- och
kulturmiljövärden
Åtgärdens bidrag för att minska förlusten
av biologisk mångfald, procentuell
förändring av FBI (farmland bird index)

Effekt

Åtgärdens bidrag för att förbättra
vattenkvaliteten
Åtgärdens bidrag för att bekämpa
klimatförändring

Mål

67 50038 500
hektar
0 hektar
0 hektar
0 hektar
0 hektar
65 00036 000
hektar
se under
programspecifik
indikator
0 hektar
0 Kton
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Programspecifika indikatorer och kvantifierade mål för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Effekt

Åtgärdens bidrag till att skapa ädellövskog med god
eller mycket god potential att utveckla mycket höga
naturvärden på lång sikt
Åtgärdens bidrag till ökad volym hård död ved
Åtgärdens bidrag till ökad areal äldre lövrik skog

1 500 hektar

240 000 m3
28 000 15 000
hektar

Kapitel i programmet: 5.5 Axel 3 Diversifiering och
förbättrad livskvalitet på landsbygden

Metod för beräkning av total investeringsvolym

För att skatta den totala investeringsvolymen för en åtgärd måste
analyser göras av hur mycket stödet ger tillbaka i form av en
investering (utväxling). Studier och erfarenheter av tidigare program
har visat att företagsstöden har en utväxling på 5-6 medan
projektstöden har en utväxling på ca 2. Många av åtgärderna i axel 3
består av både företagsstöd och projektstöd men fördelningen mellan
dessa ser olika ut mellan åtgärderna.
Utifrån åtgärdernas innehåll och erfarenheterna hittills har skattningar
gjorts av utväxlingen för respektive åtgärd.
Figur 3 Gjorda antaganden kring utväxlingen/uppräkningsfaktorn
Åtgärd

Diversifiering (311)
Mikroföretag (312)
Turism (313)
Grundläggande tjänster (321)
Byutveckling (322)
Natur- och kulturarv (323)

Uppräkningsfaktor

4
4
4
2
2
2

Typ av stöd

Företagsstöd och projektstöd
Företagsstöd och projektstöd
Företagsstöd och projektstöd
Projektstöd
Projektstöd
Projektstöd

Genom att använda dessa uppräkningsfaktorer beräknas total
investeringsvolym som budgeterat stödbelopp multiplicerat med
uppräkningsfaktorn.
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Avsnitt i programmet: 5.5.1.1 Diversifiering till annan
verksamhet än jordbruk

Åtgärd 311
Motiv till ändringen

Justering av beräkningssätt för målvärdena för de ekonomiska resultatoch effektindikatorerna samt antaganden kring total
investeringsvolym.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattnin
g

Antal stödmottagare som fått stöd

2 450
stödmottagare

Resultat

Effekt

Totala investeringsvolymen, Mkr
Ökning avi bruttoförädlingsvärde hos
stödmottagare, Mkr i procent
Bruttoökning av arbetstillfällen till följd av
stöd
Ökning av nettoförädlingsvärdet, Mkr

Ökning av antal årsverken (netto)

5 procent2 000
Mkr (M€ 222)
4 200 3 700
arbetstillfällen
1 750 Mkr (M€
194,4)1 300 Mkr
(M€ 144)
3 920 2 400
årsverken

Programspecifika indikatorer och kvantifierade mål för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Effekt

Ökning av antalet företag med nya
produkter eller tjänster

150 företag

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer med koppling till
hälsokontrollen
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal stödmottagare som fått stöd

Resultat

Total investeringsvolym, Mkr
Ökning i bruttoförädlingsvärde i
företag som fått stöd, Mkr

200
stödmottagare
500 Mkr € 55,6)
40 Mkr (M€ 4,4)
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Effekt

Bruttoökning av arbetstillfällen till
följd av stöd
Ökning av nettoförädlingsvärdet,
Mkr
Ökning av antal årsverken (netto)

100 arbetstillfällen
63 Mkr (M€ 7)
110 årsverken

Avsnitt i programmet: 5.5.1.2 Affärsutveckling i
mikroföretag

Åtgärd 312
Motiv till ändringen

Justering av beräkningssätt för målvärdena för de ekonomiska resultatoch effektindikatorerna samt antaganden kring total
investeringsvolym.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal mikroföretag med stöd som startat
eller utvecklat sin verksamhet
Ökning avi bruttoförädlingsvärde hos
stödmottagare, Mkr, i procent

3 500 företag

Resultat

Bruttoökning av arbetstillfällen till följd av
stöd
Effekt

Ökning av nettoförädlingsvärdet, Mkr

Ökning av antal årsverken (netto)

5 procent2
700 Mkr (M€
300)
7 000 5 000
arbetstillfällen
2 520 Mkr
(M€ 280)1
850 Mkr (M€
206)
5 600 3 400
årsverken

Programspecifika indikatorer och kvantifierade mål för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Total investeringsvolym, Mkr

4 200 Mkr
(M€ 466,7)2
800 Mkr
(M€ 311)
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Effekt

Ökning av antalet mikroföretag med nya
produkter och tjänster

210 företag

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer med koppling till
hälsokontrollen
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal mikroföretag med stöd som startat
eller utvecklat sin verksamhet
Ökning i bruttoförädlingsvärde i företag
som fått stöd, Mkr
Bruttoökning av arbetstillfällen till följd
av stöd
Ökning av nettoförädlingsvärdet, Mkr

120 företag

Resultat

Effekt

Ökning av antal årsverken (netto)

24 Mkr
(M€ 2,7)
60
arbetsillfällen
22 Mkr
(M€ 2,4)
65 årsverken
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Avsnitt i programmet: 5.5.1.3 Främjande av
turistnäringen

Åtgärd 313
Motiv till ändringen

Justering av beräkningssätt för målvärdena för de ekonomiska resultatoch effektindikatorerna samt antaganden kring total
investeringsvolym.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal nya turistverksamheter som fått stöd

3 500
verksamheter
4 200 Mkr
(M€ 466,7)2
800 Mkr (M€
311)
5 procent2
400 Mkr (M€
267)
7 000 4 400
arbetstillfällen
350 000
2 520 Mkr
(M€ 280)1 800
Mkr (M€ 200)
5 6003 300
årsverken

Totala investeringsvolymen, Mkr

Resultat

Effekt

Ökning avi bruttoförädlingsvärde hos
stödmottagare, Mkr, procent
Bruttoökning av arbetstillfällen till följd av
stöd
Ökning av antal turister
Ökning av nettoförädlingsvärdet, Mkr

Ökning av antal årsverken (netto)

Programspecifika indikatorer och kvantifierade mål för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Effekt

Ökning av antalet företag inom
landsbygdsturismen

210 företag
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Avsnitt i programmet: 5.5.2.1 Grundläggande tjänster
för ekonomin och befolkningen på landsbygden

Åtgärd 321
Motiv till ändringen

Justering av beräkningssätt för målvärdena för de ekonomiska resultatoch effektindikatorerna samt antaganden kring total
investeringsvolym.
Målet för antal aktiviteter som fått stöd har justerats med anledning av
att ansökningarna hittills har varit färre och avsett större belopp än
vad som antogs år 2006.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal aktiviteter som fått stöd

945
500aktiviteter
700 Mkr (M€
77,8)378 Mkr
(M€ 42)
11 000
personer
17 000
personer
700 Mkr (M€
77,8)450 Mkr
(M€ 50)
1 540 800
årsverken

Total investeringsvolym, Mkr

Resultat

Befolkning på landsbygden som gynnas av
förbättrad service
Ökad tillgång till bredband på landsbygden

Effekt

Ökning av nettoförädlingsvärdet, Mkr

Ökning av antal årsverken (netto)

Programspecifika indikatorer och kvantifierade mål för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Effekt

Antalet landsbygdsbor år 2013

≥ 3,4 miljoner
landsbygdsbo
r

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 201009201310 för medel från den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen
Typ av
indikator

Indikator

Mål
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Omfattning

Antal aktiviteter som fått stöd
Total investeringsvolym, Mkr

Resultat

Befolkning på landsbygden som gynnas av
förbättrad service
Ökad tillgång till bredband på landsbygden

Effekt

Ökning av nettoförädlingsvärdet, Mkr

Ökning av antal årsverken (netto)

255
aktiviteter
632 Mkr
(M€ 70,22
M€)
63 500
personer
25 400
personer
350 Mkr
(M€ 38,9
M€)
500
årsverken

Avsnitt i programmet: 5.5.2.2 Förnyelse och utveckling
i byarna

Åtgärd 322
Motiv till ändringen

Justering av beräkningssätt för målvärdena för de ekonomiska resultatoch effektindikatorerna.
Målet för antal byar/lokala grupper som genomfört verksamhet har
justerats med anledning av att ansökningarna hittills har varit färre
och avsett större belopp än vad som antogs år 2006.

Ändring av programtexten
Indikatorer

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal byar/lokala grupper som genomfört
verksamhet
Total investeringsvolym, Mkr

Resultat

Befolkning på landsbygden som gynnas av
förbättrad service
Ökad tillgång till bredband på landsbygden

2450 1
200byar
490 Mkr
(M€ 54,4)
68 000
personer
17 000
personer
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Effekt

Ökning av nettoförädlingsvärdet, Mkr

Ökning av antal årsverken (netto)

910 Mkr (M€
101,1)600
Mkr (M€
66,7)
1 960 1 000
årsverken

Programspecifika indikatorer och kvantifierade mål för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Effekt

Antal boende på landsbygden år 2013

≥3,4 miljoner
landsbygdsbo
r
150 företag

Ökning av antalet företag med nya
produkter och tjänster

Avsnitt i programmet: 5.5.2.3 Bevarande och
uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden

Åtgärd 323
Motiv till ändringen

Justering av beräkningssätt för målvärdena för de ekonomiska resultatoch effektindikatorerna samt antaganden kring total
investeringsvolym.
Målet för antal aktiviteter som fått stöd samt antal restaurerade
byggnader har justerats med anledning av att ansökningarna hittills
har varit färre och avsett större belopp än vad som antogs år 2006.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 2007-2013
Typ av indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal aktiviteter som fått stöd

1 225
600aktiviteter
315 Mkr (M€
35)238 Mkr
(M€ 26,4)
136 000
personer
910 Mkr (M€
101,1)300 Mkr
(M€ 33,3)

Total investeringsvolym, Mkr

Resultat
Effekt

Befolkning på landsbygden som gynnas
av förbättrad service
Ökning av nettoförädlingsvärdet, Mkr
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Ökning av antalet årsverken (netto)

1960 500
årsverken

Programspecifika indikatorer och kvantifierade mål för perioden 2007-2013
Typ av indikator

Indikator

Mål

Resultat

Antal restaurerade byggnader

700 350
byggnader

Kapitel i programmet: 5.6 Axel 4 Leader
Avsnitt i programmet: 5.6.3 Genomförande av lokala
utvecklingsstrategier

Åtgärd 411, 412 och 413
Motiv till ändringen

Justering av beräkningssätt för målvärdena för de ekonomiska resultatoch effektindikatorerna.
Målet för antal deltagare som fullföljt utbildningar har justerats med
anledning av att betydligt färre av utbildningar har hållits hittills än
vad som antogs år 2006.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal LAG-grupper
Storlek på Leaderområden (kvadrat
kilometer)
Total befolkning i Leaderområdet

60 grupper
300 000 km2

Antal projekt finansierade av LAG
Antal stödmottagare
Resultat

Bruttoökning av arbetstillfällen till följd av
stödTillkommande arbetstillfällen, brutto
Antal deltagare som fullföljt utbildningar

3,9 miljoner
invånare
4 500 projekt
3 500 stödmottagare
7 000 5 600
arbetstillfällen
35 000 15
000
deltagare
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Effekt

Ökning av nettoförädlingsvärdet, Mkr

Ökatning av antal årsverken (netto)

5 250 Mkr
(M€ 583,3)3
000 Mkr
(M€ 333)
6 790 5 400
årsverken
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Avsnitt i programmet: 5.6.4 Samarbete

Åtgärd 421
Motiv till ändringen

Justering av beräkningssätt för målvärdena för de ekonomiska resultatoch effektindikatorerna.
Ändring av programtexten
Indikatorer

Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer för perioden 2007-2013
Typ av
indikator

Indikator

Mål

Omfattning

Antal samarbetsprojekt som fått stöd
Antal LAG-grupper som deltar i
samarbete
Bruttoökning av arbetstillfällen till följd
av stödAntal nya arbetstillfällen, brutto
(årsverken)
Öökaningt av antal årsverken (netto)

300 projekt
60 grupper

Resultat

Effekt

700150
arbetstillfällen
42090 årsverken
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Avdelning 2

Kapitel i programmet 5.3 Axel 1 Förbättra
konkurrenskraften i jord- och skogsbrukssektorn
Avsnitt i programmet 5.3.5 Stöd till samarbete för att
initiera …

Åtgärd 124
Motiv till ändringen

För närvarande är kostnader för att låta en extern aktör upprätta en
ansökan eller en rekvisition inte stödberättigande inom åtgärd 124. Det
är det däremot för andra åtgärder i det svenska programmet.
Ändringen bidrar till att likrikta regelverket för olika åtgärder i
programmet för att därigenom öka förutsägbarheten och förenkla
regelverket för de stödsökande. Denna åtgärd har låg anslutningsgrad
och arbete pågår med att hitta sätt att öka anslutningen. Förenklingar
av regelverket kan vara ett sätt.
Om stödmottagaren kan få hjälp med att upprätta en rekvisition
minskas risken för att denne får avdrag eller sanktion p.g.a. kostnader
som tagits upp felaktigt. Hanteringen på stödmyndigheten blir också
mer effektivt om underlaget som ska granskas är fullständigt och av
hög kvalitet.
Ändring av programtexten
Stödberättigande kostnader

Pengarna ska gå till externa tjänster för att utveckla en produkt,
process eller teknik så att den skapar affärsnytta. Det kan till exempel
handla om konsulttjänster, utbildningsinsatser och
projektanställningar. Stöd kan också utgå till utvecklingskostnader,
t.ex. av prototyper, patent, patentansökningar eller marknadsföring.
Inget stöd utgår till eget nedlagt arbete (och eget material), dvs. eget
arbete hos företagens personal, samt indirekta kostnader, t.ex.
overhead. I de fall en aktör anlitas för att ansvara för det
administrativa genomförandet av ett samarbete på grund av att inget
av företagen i ett nätverk har tillräcklig kapacitet att göra motsvarande
arbete, kan ekonomiskt stöd utgå. Dock medges inte ersättning för att
en extern aktör ska upprätta en ansökan/rekvisitioner.
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Kapitel i programmet: 5.4 Axel 2 Förbättra miljön och
landskapet
Avsnitt i programmet: 5.4.1 Ersättning för
naturbetingade svårigheter i bergsområden och för andra
områden med svårigheter

Åtgärd 211 och 212
Motiv till ändringen

Texten innehåller en felskrivning. Krav på minsta djurtäthet i Norra
Sverige, område 1-3 och F, ska generellt vara 1,0, men för tackor ska en
lägre djurtäthet kunna medges. Under rubriken Målgrupp anges det
korrekt att det enbart är tackor som är ersättningsgrundande. Tabellen
som anger minsta djurtäthet ska därmed korrigeras och baggar ska
inte vara ersättningsgrundande.
Ändring av programtexten
Beskrivning av åtgärden

Ersättningen för naturgivna nackdelar är huvudsakligen begränsad till
jordbruksmark som används för extensiv vallodling och till
betesmarker på företag inom stödområdena. Bevarandet av
djurhållning är en viktig åtgärd för att nå målen med
kompensationsbidraget. Ersättningen lämnas per hektar. I stödområde
1-3, 4a och F lämnas kompensationsbidraget också för odling av
spannmål. Ersättningen lämnas även för odling av potatis i område 1-3
och F.
Den minsta djurtätheten (uttryckt som antal djurenheter som krävs för
att hålla ett hektar öppet) anpassad till den regionala situationen är:
Norra Sverige
Skogsbygder
Skogsbygder

område 1–3 och F: 1,0 Tackor och baggar: 0,8
område 4:
1,1
område 5:
1,3

Avsnitt i programmet: 5.4.3.6 Regionalt prioriterade
ersättningar

Åtgärd 216
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Motiv till ändringen

Texten innehåller en felskrivning. Det anges felaktigt att ersättning
utgår för såväl investering i reglerbrunnar som reglerdammar.
Rubriken anger dock att avsikten är en investering i reglerbar
dränering. Begreppet reglerdammar är okänt och bör utgå.
Ändring av programtexten

Schablonersättning för investering i reglerbar dränering. Ersättning
utgår för investering i reglerbrunnar eller reglerdammar för att
åstadkomma en högre grundvattennivå periodvis på åkermark.
Prioriteringar bland ansökningarna kommer att ske bland annat
utifrån jordens vattenledningsförmåga, förekomst av naturligt högt
stående grundvattenyta eller tät jordlager på ett djup av en till tre
meter samt utifrån fältlutning. Ansökan innehåller en
projekteringsplan som beskriver vad som ska utföras och när så ska ske
Ersättning ges enligt schablon för kostnader för högst 1,5 speciella
reglerbrunnar med reglerutrustning per hektar samt installation av
dessa. Den totala ersättningen per brunn är 8 000 kr (€888,9).
Ersättning ges enligt antaganden om standardkostnader enligt Artikel
53 kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006. Regional fördelning
av finansiella resurser för investeringar i reglerbar dränering liksom
urval av ansökningar är indirekt riktade till nitratkänsliga områden.
Målet är att 2 000 hektar åkermark ska förses med reglerbrunnar eller
reglerdammar för att åstadkomma en hög grundvattennivå under
programperioden.
Avsnitt i programmet: 17.3 Bilaga 3 Regionala
skötselinsatser

Åtgärd 214
17.3.12 Anläggning och skötsel av skyddszoner på
erosionsbenägen mark
Motiv till ändringen

En otydlig skrivning i sista meningen gör beskrivningen av insatsen
svårförstålig.
Ändring av programtexten
Beskrivning

Ersättning lämnas för anläggning av en vallbevuxen zon eller mindre
område vid ytvattenbrunnar eller i svackor på åkermark för att minska
ytavrinningen samt fosforförlusterna via markens makroporer. Med
åkermark menas i denna sammanhang mark som är lämplig att plöja
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och användas för växtodling eller bete. För att vara berättigad till
ersättning måste skyddszonen sås senast under våren det första året i
åtagandet. Skyddszonen får inte brytas förrän på hösten det sista året i
åtagandeperioden. Att använda gödsel eller växtskyddsmedel på
skyddszonen är inte tillåtet. För att vara ersättningsberättigad måste
skyddszonen minst omfatta 0,25 hektar. Insatsen kan inte kombineras
på samma mark med en ersättning för vallodling på samma mark.
Kapitel i programmet: 5.5 Axel 3 Diversifiering och
förbättrad livskvalitet på landsbygden
Avsnitt i programmet: 5.5.1 Åtgärder för att
diversifiera ekonomin på landsbygden

Motiv till ändringen

I syfte att förenkla och effektivisera genomförandet görs en ändring
avseende projektstöd för s.k. ordinarie verksamhet inom axel 3. Det
har visat sig att det i praktiken har varit svårt att exakt avgränsa vad
som är att betrakta som ordinarie verksamhet och vad som är ett
projekt. Detta gäller framför allt i de fall där organisationer har som
huvudsaklig verksamhet att genomföra utvecklingsprojekt som inte
skulle komma till stånd utan stödinsatser.
Ändring av programtexten

Företagsstöd
Insatser som innebär stöd till enskilda företag, där nyttan av stödet
tillfaller företaget (stöd till etablering, investeringar, inköp av externa
tjänster och kompetensutveckling).
Projektstöd
Stöd till företag, grupper av företag, organisationer, föreningar etc. där
fördelarna av stödet når flera än den eller dem som söker stödet. Ett
projekt ska vara tydligt avgränsat i tid samt till kostnad och
omfattning. Projekt ska genomföras avgränsat från ett företags
ordinarie verksamhet och mMålgruppen måste vara större än den
individuella stödmottagaren.

34
Kapitel i programmet: 5.6 Leader
Avsnitt i programmet: 5.6.5 Driftskostnader för LAG
samt informations- och animationsinsatser

Åtgärd 431
Motiv till ändringen

En ändring görs avseende ersättningar till ledamöter i LAG. Utöver
versamhetsledaren arbetar i många fall ledamöter i LAG med olika
insatser för att underlätta genomförandet av den lokala
utvecklingsstrategin m.m. Det är rimligt att ersättning ska kunna utgå
även för denna typ av arbete. Däremot kommer inte ledamöterna för
offentlig sektor få ersättning i samband med LAG:s styrelsemöten.
Ändring av programtexten
Stödbelopp och finansiering

Gemenskapens medfinansiering av åtgärden kommer att uppgå till 40
procent. Högst 20 procent av LAG-gruppens totala offentliga budget
får disponeras för driftskostnader. Ersättningar ska kunna lämnas till
ledamöter i LAG-gruppen. från den icke offentliga sektorn för
kostnader och arvoden i samband med möten. Ledamöterna för
offentlig sektor kommer inte att få ersättning i samband med LAG:s
styrelsemöten.
5.

Förväntade effekter av ändringen

Genom ändringarna av målvärdena kommer de att vara mera relevanta
och realistiska. Det leder till att kommande utvärderingar på ett bättre
sätt kommer att belysa huruvida programmets resultat och effekter
ligger i linje med intentionerna med programmet. Ändringen av regeln
om s.k. ordinarie verksamhet kommer att underlätta genomförande
och administration genom att man inte längre behöver ta ställning i
varje enskilt fall om projektet avser ordinarie verksamhet eller inte.
Utökningen av möjligheten att lämna ersättning för insatser som
utförs av ledamöterna i LAG kommer att förbättra programmets
måluppfyllelse.
6
Förhållande mellan ändringen och den nationella
strategin

I den nationella strategiska planen sammanfattas indikatorerna från
Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 i tabellen i bilaga 2.
Bilaga 2 i den nationella strategiska planen uppdateras därför i
enlighet med de förändringar av programmets indikatorer som
redovisas under punkten 4 ovan.
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7

Finansiellt genomförande av ändringen

Inga ändringar i de finansiella tabellerna föreslås.
8

Övervakningskommittén

Programändringen har diskuterats i Övervakningskommittén för
landsbygdsprogrammet vid dess möte den 10 mars 2010. Även vid
kommitténs möte den 2 december 2009 samt vid ett förberedande
möte den 27 januari 2010 inför kommitténs möte den 10 mars 2010 har
övervakningskommittén beretts möjlighet att ta del av och diskutera
den del av programändringen som handlar om justering av målvärden
för ett stort antal av programmets indikatorer.

