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Ändrad version av investeringsstöd för bevattningsdammar 
 

Ändringar jämfört med tidigare levererad version: 

 Investeringsstöd för bevattningsdammar har brutits ut till en egen åtgärd. Den ingick 

tidigare i investeringsstöd för förnybar energi och klimat. 

 Utgiftstak per vattenkubik har tagits bort. 

 Uppdaterat enhetsbelopp och målvärden i tabellen ”Planerat enhetsbelopp och 

indikativ budget för interventionen inklusive mål för output- och resultatindikatorer. 

 Ändringar är markerade med gult. 
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38. Åtgärdsbeskrivning för investeringsstöd för bevattningsdammar  
 

Fond Ejflu 

Interventionstyp Investeringar 

Territoriellt tillämpningsområde Nationellt 

Relaterade särskilda mål och där relevant 

sektoriella mål 

4 Klimatåtgärder 

Resultatindikatorer R.16a Investeringar kopplade till klimatet: 

Andel jordbruk som genom den 

gemensamma jordbrukspolitiken får 

investeringsstöd som bidrar till 

begränsning av och anpassning till 

klimatförändringarna samt till produktion 

av förnybar energi eller biomaterial. 

Outputindikatorer för prestationsavslut O.18 Antal understödda insatser eller 

enheter för produktiva investeringar på 

jordbruk. 

Berättigade stödmottagare Jordbruksföretag 

 

Beskrivning och syfte 
Investeringar i bevattningsdammar ska begränsa effekterna av och anpassa jordbruket till 

klimatförändringarna. Antalet dagar med låg markfuktighet i Sverige har ökat, och ökningen 

förväntas fortsätta trots en ökad nederbörd. Lättare jordar, exempelvis sandjordar, har små 

möjligheter att lagra vatten. Genom att samla upp vatten i ett magasin vintertid kan det 

användas för bevattning under odlingssäsongen.  

Bevattningsdammar kan även ha andra positiva effekter för miljön och den biologiska 

mångfalden, exempelvis genom att spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under 

perioder med lågt vattenflöde. 

Bidrag till de särskilda målen 

Bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt till hållbar energi  

Investeringarna kan bidra till att det svenska jordbruket bättre kan hantera effekterna av ett 

förändrat klimat i form av ökad nederbörd och torka. Exempelvis kan bevattningsdammar öka 

den tillgängliga vattenkvantiteten och göra att man undviker uttag av vatten när tillgången är 

begränsad.  

Stöd får lämnas för 

Anläggning av bevattningsdammar för att kunna klimatanpassa jordbruksverksamheten.  

Stödberättigande utgifter 

Följande utgifter är stödberättigande för ovan specificerade typer av investeringar:  
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a. Fasta anläggningar, inklusive markanläggningar. 

b. Utrustning och material.  

c. Allmänna omkostnader:  

 Allmänna omkostnader kopplade till punkterna a och b, som 

o köp av tjänst av arkitekter, ingenjörer och konsulter  

o rättsliga prövningar som behövs för att åtgärden ska kunna utföras, exempelvis 

tillstånd, 

o köp av tjänst för exempelvis projektering, anläggning, uppförande och 

installation. 

 Immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara och 

patentansökningar, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärken. 

 

Stöd beviljas bara för utgifter som är relevanta för genomförandet av den aktuella insatsen.  

 

Villkor för stödberättigande 

 Stöd ges till företag som bedriver jordbruksverksamhet (jordbruksföretag), dvs. företag 

som producerar, föder upp eller odlar jordbruksprodukter, inbegripet skörd, mjölkning, 

djuruppfödning och djurhållning för animalieproduktion.1 Jordbruksföretag inkludera 

således både trädgårds- och rennäringsföretag.  

o Stöd kan även lämnas till företag som genomför investeringar i mark och 

byggnader (med tillhörande utrustning) som används i en 

jordbruksverksamhet.2  

 Den sökande ska äga marken på vilken investeringen genomförs, eller ha tillstånd av 

markägaren för att genomföra investeringen. 

 För att berättiga till stöd måste vattenuttaget vara minst anmält till 

tillsynsmyndigheten.  

 

  

                                                           
1 Vattenbruk ska inte räknas som jordbruksverksamhet. 
2 Det kan exempelvis avse fall där driften av jordbruksverksamheten, marken och byggnaderna inte ligger i ett och samma 

företag.  



 

2021-03-25 Dnr 3.1.17-17419/2020 
 

4(7) 

 

  

 

Stödform och stödnivå 
 

Typ av investering Stödnivå Stödtak Utgiftsgolv 

Bevattningsdammar 40 Stöd om högst 

1 000 000 kr per 

damm* 

 

Utgifter om minst 

30 000 kr 

*En stödmottagare kan sammanlagt få stöd inom denna intervention upp till det högsta stödbeloppet 

inom en period av tre år. Tiden räknas från den först inkomna (beviljade) ansökan  

Metod för beräkning av belopp eller stödnivå 

Beräkning av stödbelopp görs utifrån faktiska stödberättigande utgifter. 
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Planerat enhetsbelopp och indikativ budget för interventionen inklusive mål för output- och resultatindikatorer  
Siffrorna i tabellen bygger på exempel och antaganden. Siffrorna är inte förslag. 

          
    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt 

Planerat genomsnittligt enhetsbelopp  

Kronor i 

stöd/investering 
                

 

Schablon för hela 

perioden 
        

Bevattningsdammar 860 000                 

              

Indikativ budget                   

              

Planerad output 

Antal 

investeringar/                       

miljon kr i stöd           

O.18 Antal understödda insatser eller 

enheter för produktiva investeringar på 

jordbruk.                  

Bevattningsdammar 1,2         
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Planerat resultat 

Antal 

investeringar / 

miljon kr i stöd           

R.16a Investeringar kopplade till 

klimatet: Andel jordbruk som genom den 

gemensamma jordbrukspolitiken får 

investeringsstöd som bidrar till 

begränsning av och anpassning till 

klimatförändringarna samt till produktion 

av förnybar energi eller biomaterial.  

       

 

Bevattningsdammar 1,2                 
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Motivering till enhetsbelopp 

Bevattningsdammar är ett nytt stöd som inte har funnits i nuvarande programperiod (2014–

2020). Data är baserad på uppgifter från anmälan om vattenverksamhet i två län (vattenvolym 

och schaktvolym).  

Kalkylen innehåller ett schablonvärde för kostnaden på schaktvolym på 60 kr per 

schaktkubik. 

 

Kommentarer till investeringsstöd för bevattningsdammar 

Se gemensamma kommentarer för investeringsstöd för miljö och klimat under 

”35. Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder”. 

 


