Stöd inom Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammets nya företagsstöd och projektstöd är till för att
utveckla landsbygden till en attraktiv och levande bygd. För det krävs lönsamma företag, bra infrastruktur och kreativa människor. Här kan du läsa
om vilka stöd som finns att söka.

Förädling

Regionala prioriteringar

Om du hittar ett intressant stöd är det viktigt att du
läser om stödet i den regionala handlingsplanen för
Landsbygdsprogrammet. Där står mer om prioriteringar och hur ansökningar väljs ut. Handlingsplanen hittar du på lansstyrelsen.se/vastmanland.

Kontaktperson: Yngve Lilljegren, 010-224 93 07
Det finns två olika förädlingsstöd:
•
Förädling av närproducerade jordbruksprodukter för en lokal marknad
•
Förädling av jordbruksprodukter oberoende av ursprung och var de
säljs. Detta stöd ska bidra till ökad sysselsättning på landsbygden.

Hur söker jag stöd?

Du ansöker om stöd via e-tjänsten Mina sidor på
Jordbruksverkets webbplats. Där hittar du också
information om hur du söker stöden och en film
som visar ett exempel på hur en ansökan fylls i.

Förädlingsstöden utgår till nya maskiner och ny-, till- eller ombyggnad av
lokaler för förädling av jordbruksprodukter.

Kurser och rådgivning

Stöd inom jordbruk och trädgård

Du som landsbygdsföretagare kan inte längre söka
stöd för din egen fortbildning. Du kan däremot ta
del av den rådgivning och de kurser som samordnas
av Länsstyrelsen. Vi kommer att upphandla och
göra fortbildning i egen regi.

Kontaktperson: Yngve Lilljegren, 010-224 93 07
Startstöd
För att kunna söka startstöd ska du:
•
Starta ett jordbruks- eller trädgårdsföretag för första gången.
•
Söka startstöd innan du fyller 40 år.
•
Ha utbildning motsvarande naturbruksgymnasium.
•
Söka startstöd inom ett halvår från det att du startade företaget.
Investeringsstöd
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft lämnar vi till investeringar i:
•
Ny-, till- och ombyggnad av djurstall.
•
Ny-, till- och ombyggnad av växthus och tunnelväxthus.
•
Ny-, till- och ombyggnad för torkning och lagring av skörd, dock inte
halmlager.
•
Dränering, om åtgärden överensstämmer med Vattendirektivet.
•
Inköp och plantering av träd och buskar för odling av frukt och bär,
samt stängsel för skydd av odlingen.
•
Nya stängsel för hållande av hjort och annat vilt.
•
Ny utrustning för biodling
•
Strukturkalkning

Övriga stöd
•
Investeringsstöd för energieffektivisering samt energigrödor
•
Investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser
och ammoniak

Jordbruks- och affärsutveckling

Kontaktpersoner: Helena Johansson, 010-224 92 87 och Yngve Lilljegren,
010-224 93 07
Startstöd
Se tidigare text under ”Stöd inom jordbruk och trädgård”.
Investeringsstöd till förnybar energi
Ett företagsstöd för dig som vill bygga en anläggning för att producera
förnybar energi.
Investeringsstöd till biogas
Ett företagsstöd för dig som vill bygga en anläggning för produktion och
användning av biogas eller bygga en anläggning för rötresthantering.
Investeringsstöd för jobb på landsbygden
Det finns ett investeringsstöd för nya jobb på landsbygden, för att bevara
befintliga jobb eller diversifiera ditt jordbruks- eller trädgårdsföretag. Du
kan få stöd för investeringar i anläggning, utrustning och maskiner i företag inom turism, omsorg, tillverkning, tjänster, detalj- och partihandel,
hantverk, restaurang och kultur/nöjen.
Landsbygdsprogrammets nya företagsstöd och
projektstöd är till för att utveckla landsbygden.

Miljöinvesteringar

Kontaktperson: Robert Ström, 010-224 93 52
Observera att stöd till miljöinvesteringar under hösten 2015 inte kan
sökas via Jordbruksverkets e-tjänst utan måste sökas på blankett. Kontakta Länsstyrelsen för mer information. Det finns också mer information om
varje stöd på Jordbruksverkets webbplats.
Stängsel mot rovdjur
Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot varg, björn eller lodjur om
du har betesdjur som betar betesmarker, slåtterängar eller betesvallar.
Stödet är ett enhetsbelopp per meter uppsatt stängsel.
Engångsröjning av betesmark eller slåtterängar
Du kan få stöd för att röja marker som har viktiga natur- och kulturvärden. Stödet är ett enhetsbelopp per hektar röjd mark.
Miljöinvestering för förbättrad vattenkvalitet
Du kan få stöd för insatser som minskar övergödningen, exempelvis
installation av kalkfilterbrunnar och åtgärder för att minska erosion. Du
som söker måste ha markägarens tillstånd och genomföra investeringen i
odlingslandskapet.
Anlägga och restaurera våtmarker och dammar
Du kan få stöd för utgifter som uppkommer för de tjänster du behöver
köpa för att anlägga eller restaurera en våtmark eller damm. Det kan till
exempel vara kostnader för entreprenadmaskiner och utrustning för att
reglera vattennivån. Det kan även vara de tjänster du behöver köpa i

samband med planering av våtmarken, till exempel för att göra projektering och underlag som behövs för att få eventuella tillstånd för anläggningen.
Du som söker måste ha markägarens tillstånd och genomföra investeringen i odlingslandskapet. Utformning och placering av en våtmark
eller damm har betydelse för möjligheten att gynna biologisk mångfald
alternativt att förbättra vattenkvaliteten.

Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd

Kontaktpersoner: Helena Johansson, 010-224 92 87 och
Indi Persson, 010-224 93 30
Investeringar i småskalig infrastruktur
Exempel på investeringar är anläggning av mindre vägar, bryggor och
broar, vägbelysning, pendelparkeringar och system för samåkning.

”

För att en landsbygd ska
vara attraktiv och levande
krävs lönsamma företag,
bra infrastruktur och
kreativa människor.
Mikael Bergquist, enhetschef för
Landsbygdsenheten

Investeringar i bredband
Du kan söka stöd för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden.
Stödet är 60 procent av den totala kostnaden.
Investeringar i kommersiell och offentlig service
Det kan till exempel handla om investeringar i dagligvarubutiker och
drivmedelsstationer, men även för att etablera servicepunkter på gårdsbutiker, campingplatser, etc. Nya lösningar för distribution och logistik
kan också få stöd.
Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar
Exempel är investeringar i anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning samt till samlingslokaler för olika typer av aktiviteter.
Investeringar i rekreation och turism
Exempel är badplatser, lekplatser eller leder för vandring, cykel och kanot
samt turistinformation.
Investeringar i natur- och kulturmiljöer
Du kan få stöd om du bevarar eller utvecklar natur- och kulturmiljöer, till
exempel hembygdsgårdar.

LOVA-bidrag

Kontaktpersoner: Carolina Lind, 010-224 93 08
Sedan 2011 år har Länsstyrelsen gett bidrag till lantbrukare för strukturkalkning inom LOkala VAttenvårdsprojektet, LOVA. Det kan sökas av
ideella sammanslutningar och kommuner.

Under hösten 2015 är det åter dags att söka LOVAmedel för genomförande av kostnadseffektiva
åtgärder som minskar belastningen av näringsämnen på sjöar, vattendrag och hav. Vi vill ha in er
ansökan senast 30 november 2015.

Ett lantbruksföretag kan alltså inte söka LOVA-bidrag, men däremot
exempelvis en LRF-avdelning eller ett markavvattningsföretag.
Du kan söka LOVA-bidraget för 2016 hos Länsstyrelsen senast
30 november 2015.

Läs mer på:
lansstyrelsen.se/vastmanland

lansstyrelsen.se/vastmanland

