
Bilaga 2 

Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023 

Del 2 – fastlagda poäng, fastlagda poängsummor och 

fördelningsbara poängpotter 

Version 2023-02-02 

Underlaget innehåller uppgifter om fastlagd poängsumma och fördelningsbar 

poängpott per stöd samt fastlagd poäng för varje generell urvalsmodul som ska 

tillämpas under år 2023 för poängsättning och prioritering för nedan listade stöd. 

Uppgifterna har fastställts i beslut av Jordbruksverket enligt 2 kap 9 § 2 och 3 

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2022:27) om investeringsstöd och 

projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

 

 Id nr  Stöd Stödinriktning  Lägsta nivå stödinriktning 

111 Startstöd Startstöd Startstöd 

121 Kompetensutveckling Miljö och klimat  Greppa Näringen 

122 Kompetensutveckling Miljö och klimat  Ekologisk produktion  

123 Kompetensutveckling Miljö och klimat  Ett rikt odlingslandskap 

124 Kompetensutveckling Miljö och klimat  Hållbart skogsbruk 

125 Kompetensutveckling 
Stärkt konkurrenskraft och 
förbättrad djurvälfärd 

Stärkt konkurrenskraft och förbättrad 
djurvälfärd 

126 Kompetensutveckling Livsmedel och besöksnäring Livsmedel och besöksnäring 

131 Samarbete Miljö och klimat  Nya blommande ytor och andra småbiotoper 

132 Samarbete Miljö och klimat  Övriga projekt 

133 Samarbete 
Stärkt konkurrenskraft och 
förbättrad djurvälfärd 

Stärkt konkurrenskraft och förbättrad 
djurvälfärd 

134 Samarbete Livsmedel och besöksnäring Livsmedel och besöksnäring 

141 Innovation inom EIP Agri Projekt Projekt 

142 Innovation inom EIP Agri Grupp Grupp 

151 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Djurstallar eller inhysningssystem Djurstallar eller inhysningssystem 

152 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Energiskog Energiskog 

153 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Täckdikning Täckdikning 

154 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Växthus och odlingstunnlar Växthus och odlingstunnlar 

155 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Torkning och lagring efter skörd Torkning och lagring efter skörd 



 Id nr  Stöd Stödinriktning  Lägsta nivå stödinriktning 

156 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Rennäring Rennäring 

157 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Ny teknik Ny teknik 

158 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Minskad ammoniakavgång Minskad ammoniakavgång 

161 
Investeringsstöd för diversifiering 
till annat än jordbruk 

Diversifiering till annat än jordbruk Diversifiering till annat än jordbruk 

171 
Investeringsstöd för 
livsmedelskedjan 

Tillkommer efter programändring 
under 2023/2024 

Tillkommer efter programändring  
under 2023/2024 

181 
Investeringsstöd för 
bevattningsdammar 

Bevattningsdammar Bevattningsdammar 

191 
Investeringsstöd för 
kalkfilterdiken 

Kalkfilterdiken Kalkfilterdiken 

201 
Investeringsstöd för 
vattenvårdsåtgärder  

Biologisk mångfald  Biologisk mångfald  

202 
Investeringsstöd för 
vattenvårdsåtgärder  

Retention av kväve eller fosfor Retention av kväve eller fosfor 

203 
Investeringsstöd för 
vattenvårdsåtgärder  

Övriga vattenvårdsåtgärder Övriga vattenvårdsåtgärder 

 

 

  



Läsanvisningar: 

Total poängsumma för respektive stöd är alltid 1000 poäng. 

För att möta regionala behov har vissa stöd en fördelningsbar poängpott. 

Respektive handläggande myndighet kan välja att fördela poängen ur potten på 

endast generella moduler, endast valbara moduler eller en kombination av båda. 

Jordbruksverket har beslutat hur stor den fördelningsbara poängpotten ska vara för 

respektive stöd. 

Jordbruksverket har även beslutat hur stor den fastlagda poängen ska vara för 

respektive generell urvalsmodul. Summan av dessa poäng utgör den fastlagda 

poängsumman för stödet. 

Maximal möjlig poäng för respektive urvalsmodul är summa av den fastlagda och 

den fördelningsbara poängen om handläggande myndighet valt att fördela poäng på 

aktuell modul. Om inte, är maximal möjlig poäng samma som den fastlagda 

poängen. 

 

Figur. Exempel ur investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
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