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Stopp för vissa stöd inom landsbygdsprogrammet 

http://www.jordbruksverket.se/4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/stopp-foer-
vissa-stoed-inom-landsbygdsprogrammet-2990275 
Pressmeddelande   •   Apr 09, 2020 15:00 CEST 

Intresset för miljöersättningarna, där den största är ersättningen till 

betesmarker och slåtterängar, har varit större än vad vi har beräknat. För att 

säkra att det finns pengar till miljöersättningarna stoppar Jordbruksverket vissa 

stöd inom landsbygdsprogrammet från och med 9 april. Det gäller främst 

projektstöd som till exempel bredband och andra stöd för utveckling av 

landsbygden. Pengarna försvinner alltså inte ur landsbygdsprogrammet. 

Stoppet innebär att cirka 500 miljoner kronor dras in från projekt- och företagsstöd. 

Dessutom kommer återflöden av pengar framöver från redan beviljade projekt och 

investeringar som inte genomförs fullt ut att användas till kostnaderna för 

miljöersättningarna under resten av programperioden. Vi beräknar återflödet till cirka 

400 miljoner. 

Stödsökande som fått beslut får sina pengar 

Att vi stoppar de här stöden innebär att man inte kan söka nya projekt- och företagsstöd 

2020. Om man har sökt något av de här stöden, men ännu inte fått något beslut kommer 

vi inte kunna fatta några nya beslut och man får tyvärr inte några pengar. Men om man 

redan fått ett beslut om stöd har man rätt att söka utbetalning. 

- Vi beklagar verkligen att vi genom våra prognoser inte har fångat upp underskottet i 

miljöersättningarna och därigenom kunnat ge detta besked tidigare. Vi har arbetat in i 

det sista med att kvalitetssäkra våra prognoser och undersökt alternativa lösningar, men 

ser tyvärr nu ett behov av att stopp projekt- och företagsstöden, säger Andreas 

Mattisson, biträdande avdelningschef på jordbruks- och analysavdelningen. 

Stort intresse för miljöersättningar bakom stoppet 

Anledningen till att vi stoppar de här stöden är att det har varit ett större intresse främst 

för miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar och ersättning för ekologisk 

produktion, än vad vi har räknat med och sett i våra prognoser. Vi behöver därför stoppa 

vissa stöd inom landsbygdsprogrammet för att reservera pengar till dem som har rätt till 

de här ersättningarna. Ersättningarna är pengar som lantbrukare har rätt att få om man 

utför vissa miljötjänster som gynnar hela samhället exempelvis biologisk mångfald. 

- Vi är glada över att miljöersättningarna är populära eftersom det innebär att vi får stor 

miljönytta för pengarna men samtidigt beklagar vi att måste stoppa vissa stöd som skulle 
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gå till andra viktiga saker på landsbygden. Vi har förståelse för att det kan innebära stora 

konsekvenser för enskilda som lagt ned tid på att söka stöden eller tänkt göra det snart. 

Nya möjligheter efter årsskiftet 

Nästa år kommer det nya pengar till projekt- och företagsstöd. Hur mycket pengar och 

vilka stöd som kommer att finnas vet vi inte ännu. 

Information 

Läs mer om vilka stöd som berörs 

 

Kontaktperson för journalister 

Andreas Mattisson 

Biträdande avdelningschef jordbruks- och analysavdelningen 

andreas.mattisson@jordbruksverket.se 

Telefon: 070-570 12 83 

Mirja Hjers 

Avdelningschef EU-stödsavdelningen 

mirja.hjers@jordbruksverket.se 

Telefon 073-388 22 57 

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och 
landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt 

sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd. 

Stopp för vissa stöd inom 

landsbygdsprogrammet 
 Skriv ut 

Intresset för miljöersättningarna har varit större än vad vi har beräknat i våra 

prognoser. För att säkerställa att det finns pengar till miljöersättningarna stoppar 

Jordbruksverket vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med den 9 april. 

Det gäller främst projektstöd som till exempel bredband och andra stöd för 

utveckling av landsbygden. 

De här stöden är det stopp för 

Från den 9 april är det stopp för de här stöden inom landsbygdsprogrammet: 

• Bredbandsstöd 

• Investeringsstöd för förnybar energi 

• Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden 

• Investeringsstöd för småskalig infrastruktur 
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• Investeringsstöd för infrastruktur för rekreation och turism 

• Investeringsstöd för utveckling av natur- och kulturmiljöer 

• Investeringsstöd för hembygdsgårdar 

• Miljöinvestering för att återställa och restaurera kulturmiljöer i 

renskötselområdet 

• Projektstöd för lokal serviceutveckling inom kompetensutveckling, rådgivning 

och samarbete 

• En del nationella satsningar inom kompetensutveckling, rådgivning, samarbete 

och innovationsprojekt (EIP) 

Att vi stoppar de här stöden innebär att du inte kan söka nya projekt- och 

företagsstöd 2020. 

Nästa år kommer nya pengar 

Nästa år kommer det nya pengar till projekt- och företagsstöd men hur mycket 

pengar och vilka stöd som kommer att finnas vet vi inte just nu. 

Därför stoppar vi stöden 

Intresset för miljöersättningarna har varit större än vad vi har beräknat i våra 

prognoser. För att säkerställa att det finns pengar till miljöersättningarna stoppar vi 

vissa stöd inom landsbygdsprogrammet. Pengarna försvinner alltså inte ur 

landsbygdsprogrammet eftersom miljöersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet. 

Vi beklagar att vi genom våra prognoser inte har fångat upp underskottet i 

miljöersättningarna och därigenom kunnat ge detta besked tidigare. Vi har arbetat in 

i det sista med att kvalitetssäkra våra prognoser och undersökt alternativa lösningar 

men ser tyvärr nu ett behov av att stoppa projekt- och företagsstöden 

Att de här pengarna betalas ut i miljöersättningar är viktigt för miljönyttan. I grunden 

handlar det om samhällets ersättning till lantbrukare för miljötjänster som ger oss en 

ökad biologisk mångfald och öppna landskap. Det är också viktigt för lantbrukarnas 

lönsamhet. 

Principer som vi har utgått från när vi har bestämt vilka 

stöd som ska stoppas 

När vi har bestämt vilka stöd som ska stoppas har vi utgått från de här principerna: 
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• Vi har valt att ha kvar stöd som är centrala för miljömålen och målen i 

livsmedelsstrategin. 

• Alla stödmottagare som har fått ett beslut om stöd eller som har en ansökan 

där handläggningen är helt klar för att beviljas ska få sina stöd. 

• Vi har velat undvika att stoppa stöd som påverkar den enskilde företagarens 

ekonomi. 

I vissa fall har vi behövt göra avsteg från någon av våra principer för att säkerställa att 

det finns tillräckligt med pengar kvar. 

Så påverkas du 

Om du har skickat in en ansökan om stöd och fått ett beslut 

Om du har skickat in en ansökan om stöd men inte fått ett beslut ännu 

Om du har sökt något av de här stöden men ännu inte fått något beslut kommer du 

tyvärr inte att få några pengar. 

Vi beklagar verkligen att vi genom våra prognoser inte har fångat upp underskottet i 

miljöersättningarna och därigenom kunnat ge detta besked tidigare. Vi har arbetat in 

i det sista med att kvalitetssäkra våra prognoser och undersökt alternativa lösningar 

men ser tyvärr nu ett behov av att stopp projekt- och företagsstöden. 

Osäkert om hur du ska göra med ansökan 

Vi vet i dagsläget inte om du kan ha kvar din ansökan till nästa år eller om du måste 

skicka in en ny ansökan om det kommer mer pengar. 

Stäng 

Om du har börjat med en ansökan men inte skickat in den 

Om du har frågor 

Om du har frågor ska du kontakta länsstyrelsen, Sametinget, Tillväxtverket eller 

Jordbruksverket beroende på vem som ansvarar för handläggningen av stödet. 

Senast uppdaterad: 2020-04-14 

----------------------------- 

Kristina Matsson från Jordbruksverket ringde 14 april 2020 kl. 14:11 att vår 

ansökan ”Värmö Biogas och Biogödsel” med journalnummer 2020-708 får 

avslag på grund av att pengarna drogs in. 
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