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Innehåll

• Vad innehåller landsbygdsprogrammet?

• Arbete på regional nivå med landsbygdsprogrammet 

• Vilka åtgärder är möjliga att finansiera med 

landsbygdsprogrammet?

• Övriga stöd med koppling till Landsbygdsprogrammet

• Förgröning-ekologiska fokusarealer

• LOVA
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Åtgärder med koppling till 

minskat läckage av fosfor
Kompetensutveckling

Företagsstöd strukturkalkning

täckdikning

Miljöinvestering våtmarker

tvåstegsdike

kalkfilterdike

reglerbar dränering

Miljöersättning skyddszon

skötsel av våtmarker

Projektstöd samarbete

pilotprojekt

innovation
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Handlingsplaner för 

genomförande av 

landsbygdsprogrammet
• Regionala handlingsplaner

• Beslutsomgångar/löpande hantering

• Utlysningar

• Stödnivåer/ begränsning takbelopp

• Urvalskriterier/poängsättningar/bedömningsgrunder

• Nationella urvalskriterier

• Regionala urvalskriterier

• Forum ”samarbetsyta” för diskussion kring bedömning
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Strukturkalkning

• Företagsstöd-regionala handlingsplaner

• Konkurrens om pengar – dvs inga öronmärkta pengar

• Möjlighet till utlysning?

• Urvalskriterier

• Miljö/klimatmål-innovation-

genomförandekapacitet-behov av stöd-

konkurrenskraft

• Stödnivå- 40%, maxbelopp framgår av regional 

handlingsplan

• Minst 100 000 i stödberättigande utgifter-”köp av tjänst”

• LOVA eller landsbygdsprogrammet?
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Täckdikning

• Företagsstöd-regionala handlingsplaner

• Konkurrens om pengar – dvs inga öronmärkta pengar

• Möjlighet till utlysning?

• Urvalskriterier

• Miljö/klimatmål-innovation-

genomförandekapacitet-behov av stöd-

konkurrenskraft

• Stödnivå- 40%, maxbelopp framgår av regional 

handlingsplan

• Minst 100 000 i stödberättigande utgifter ”köp av tjänst”

• Hur göra vid kombination kalkfilterdike och/eller 

reglerbar dränering?
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Våtmarker & dammar, 

tvåstegsdike, förbättrad 

vattenkvalitet

Gemensamt för alla åtgärder

• Miljöinvestering – regionala handlingsplaner

• Stödnivå- 50,90 samt 100% (nitratkänsligt område)

• Minst 30 000 kr i stödberättigande utgifter

• Maximalt belopp per projekt i handlingsplan

• Total budget cirka 350 miljoner-länen fördelar själva 

mellan de olika åtgärderna

• Hinder-medfinansiering

• Köp av nytt material och köp av tjänst för anläggning 

samt köp av tjänst för förstudie eller planering

• Minst 5 år

• Förhandsbesked 
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Våtmarker och fosfordammar

• 200 000kr/ha, 400 000kr/ha i nitratkänsligt område

• Urvalskriterier

• Placering-utformning-skötsel-statusklassning-

rekreation-övrig miljönytta

• Förbud att plantera in och utfodra fisk, kräftor, andra 

djur. Länsstyrelsen får besluta om undantag
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Tvåstegsdike

• Maximalt 1000kr/m

• Urvalskriterier

• Placering-statusklassning-utformning-

statusklassning- övrig miljönytta

• Skötselersättning- ja möjligt i vissa fall!

• Vägledning
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Förbättrad vattenkvalitet

Till exempel: meandering, kalkfilterdike, pilotprojekt

• Utlysning

• Urvalskriterier

• Utformning-statusklassning- rekreation-övrig 

miljönytta-innovation

• Skötselersättning-ja möjligt i vissa fall!

2016-05-03



Skötsel av våtmarker

• Inte krav på anlagd i denna programperiod MEN länsstyrelsen ska 

godkänna

• Ersättningen är uppdelat i skötsel och markersättning

• Även möjligt med kombination gårdsstöd, miljöersättning för 

betesmarker/slåtterängar
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Miljöersättning för skyddszoner-

NYHETER

• 2-i-1 Skyddszon-Anpassad skyddszon

• 3000kr/ha

• Åkermark i nitratkänsligt område

• Skyddszon-vattenområde istället för vattendrag samt 

träd och buskar mellan skyddszon och vattenområde 

tillåtet i vissa fall- FÖRDJUPNING STRAX!

• Anpassad skyddszon-erosion, översvämning eller 

vägsalt. Länsstyrelsen ska fastställa areal och 

placering!

• Anpassade skyddszoner -100m2 och ”fri placering”
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Skyddszonens funktion

Träd-skog?
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Tydliga tecken på 

vattenområde

Ingen odling mellan 

skyddszon och vattenområde
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Funktion-vattenområde-skog?

Om krav för skyddszon 

mot vattendrag 

inte uppfylls, kan det 

bli anpassad skyddszon??
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Avstånd mellan vattenområde

och skyddszon

Växtlighet mellan 

vattenområde och 

skyddszon
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Gräns för vattenområde - funktion - antal träd

Kontrollinstruktion på gång

Kontrollantens bedömning



Skyddszon nyheter fortsättning

• Slåtter och skörd

• Sanktionsskala

• Om det går att ha skyddszon mot vattendrag ska detta 

väljas före anpassad skyddszon

Vilka kombinationer?

• Eko

• Vall 

Avgränsning förgröning

Koppling till ”andra” zoner

• Lagkrav JA/NEJ på vegetationsbevuxen zon för 

växtskyddsmedel
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Förgröning- ekologiska 

fokusarealer
• Minst 5 procent av åkermarken som så kallade 

ekologiska fokusarealer. 

• Ekologiska fokusarealer eller permanent gräsmark?

• Omräkningsfaktorer 

• Obrukad fältkant-skyddszon?
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Obrukad fältkant på åkermark

• Inte någon produktion. 

• Träda fram till och med den 31 juli. 

• Mekanisk och kemisk bekämpning av ogräs är tillåtet 

• Kan läggas mellan två skiften.

• Får inte ligga på eller längs med skiften du anmält som 

träda eller där du har åtagande för skyddszoner. 

• Den obrukade fältkanten får vara 1–20 meter bred, 

löpmeter multiplicerat med omräkningsfaktorn 9. 

• Samma allmänna regler som för träda. Obevuxen är 

OK. 
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