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1. CENTRAL

INFORMATION
PRIORITERINGAR

OM

GENOMFÖRANDET

AV

PROGRAMMET

OCH

DESS

1.a) Ekonomiska uppgifter
Se bifogade dokument
1.b) Allmänna och programspecifika indikatorer och kvantifierade målvärden
1.b1) Översikt
Fokusområde 1A
Namn på målindikator

T1: Procentandel utgifter inom
ramen för artiklarna 14, 15 och 35 i
förordning (EU) nr 1305/2013 i
förhållande till de sammanlagda
utgifterna för
landsbygdsprogrammet
(fokusområde 1A)

Period

Baserat på godkända
(i relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2018

1,08

13,24

2014-2017

0,03

0,37

Mål 2023

8,16
2014-2016
2014-2015

Fokusområde 1B
Namn på målindikator

T2: Sammanlagt antal
samarbetsprojekt som fått stöd inom
ramen för samarbetsåtgärden
(artikel 35 i förordning (EU)
nr 1305/2013) (grupper,
nätverk/kluster, pilotprojekt…)
(fokusområde 1B)

Period

Baserat på godkända
(i relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2018

212,00

33,13

2014-2017

78,00

12,19

2014-2016

9,00

1,41

Mål 2023

640,00

2014-2015

Fokusområde 1C
Namn på målindikator

T3: Totalt antal deltagare som
utbildats enligt artikel 14 i
förordning (EU) nr 1305/2013
(fokusområde 1C)

Period

Baserat på godkända
(i relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2018

3 462,00

2,56

2014-2017

94,00

0,07

Mål 2023

135 400,00
2014-2016
2014-2015
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Fokusområde 2A
Namn på målindikator

T4: Procentandel jordbruksföretag med
stöd från ett landsbygdsprogram för
investeringar i omstrukturering eller
modernisering (fokusområde 2A)

Åtgärd

Utfallsindikator

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag
(%)

Genomförda

Upptag
(%)

2014-2018

2,83

57,48

1,88

38,19

2014-2017

1,88

38,19

0,77

15,64

2014-2016

1,05

21,33

0,03

0,61

2014-2015

0,03

0,61

Mål 2023

4,92

Period

Upptag
(%)

Anslagna

Genomförda

Upptag
(%)

Planerade 2023

M01

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

8 835 884,00

59,53

3 647 025,00

24,57

14 842 705,00

M02

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

4 667 817,00

61,52

43 155,00

0,57

7 587 490,00

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

196 637 454,00

71,29

114 740 953,00

41,60

275 819 224,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

18 559 281,00

50,59

3 064 819,00

8,36

36 682 204,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

228 700 436,00

68,28

121 495 952,00

36,27

334 931 623,00

Fokusområde 2B
Namn på målindikator

T5: Procentandel jordbruksföretag med stöd
från ett landsbygdsprogram för
affärsutvecklingsplaner/investeringar för
unga jordbrukare (fokusområde 2B)

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag
(%)

Genomförda

Upptag
(%)

2014-2018

0,49

64,27

0,42

55,09

2014-2017

0,31

40,66

0,04

5,25

2014-2016

0,12

15,74

Mål 2023

0,76

2014-2015
Åtgärd

Utfallsindikator

Period

Upptag
(%)

Anslagna

Genomförda

Upptag
(%)

Planerade 2023

M06

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

10 160 906,00

62,92

6 466 031,00

40,04

16 150 179,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

10 160 906,00

62,92

6 466 031,00

40,04

16 150 179,00

7

Fokusområde 3A
Namn på målindikator

T6: Procentandel jordbruksföretag som får
stöd för deltagande i kvalitetssystem, lokala
marknader och korta leveranskedjor, samt
producentgrupper/producentorganisationer
(fokusområde 3A)

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag
(%)

2014-2018

0,28

30,16

2014-2017

0,24

25,85

2014-2016

0,02

2,15

Genomförda

0,15

Upptag
(%)

Mål 2023

16,16

0,93

2014-2015
2014-2018

16,86

131,31

2014-2017

27,58

214,80

2014-2016

3,10

24,14

% of LU covered by M14 measure (%)

12,84

2014-2015
Åtgärd

Utfallsindikator

Period

Upptag
(%)

Anslagna

Genomförda

Upptag
(%)

Planerade 2023

M01

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

10 052 860,00

58,71

4 881 071,00

28,51

17 121 628,00

M02

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

0,00

0,00

0,00

0,00

2 191 659,00

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

6 475 215,00

73,90

3 250 288,00

37,10

8 761 623,00

M14

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

102 873 955,00

81,25

99 932 262,00

78,93

126 615 290,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

9 015 651,00

33,87

1 972 110,00

7,41

26 620 989,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

128 417 681,00

70,83

110 035 731,00

60,69

181 311 189,00
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Prioritering P4
Namn på målindikator

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag
(%)

2014-2018
T8: Procentandel skog eller annan
trädbevuxen areal som omfattas av
åtagande som stöder biologisk mångfald
(fokusområde 4A)

Genomförda

0,01

Upptag
(%)

Mål 2023

33,29

2014-2017
0,03
2014-2016
2014-2015

T12: Procentandel jordbruksmark som
omfattas av åtagande för att förbättra
markskötsel och/eller förebygga
jorderosion (fokusområde 4C)

T10: Procentandel jordbruksmark som
omfattas av åtagande för att förbättra
vattenförvaltning (fokusområde 4B)

T9: Procentandel jordbruksmark som
omfattas av åtagande som stöder biologisk
mångfald och/eller landskap
(fokusområde 4A)

Åtgärd

Utfallsindikator

2014-2018

10,26

65,22

2014-2017

1,94

12,33

2014-2016

3,53

22,44

2014-2015

6,76

42,97

2014-2018

8,78

63,44

2014-2017

1,16

8,38

2014-2016

2,38

17,20

2014-2015

4,86

35,11

2014-2018

14,55

78,41

2014-2017

3,47

18,70

2014-2016

4,74

25,54

2014-2015

7,03

37,88

15,73

13,84

18,56

Period

Upptag
(%)

Anslagna

Genomförda

Upptag
(%)

Planerade 2023

M01

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

42 669 890,00

53,11

18 649 969,00

23,21

80 346 389,00

M02

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

24 223 054,00

56,58

5 637 216,00

13,17

42 814 763,00

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

4 061 300,00

48,12

2 557 757,00

30,31

8 439 401,00

M07

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

17 268 401,00

38,32

7 464 442,00

16,57

45 058 399,00

M08

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

7 631 463,00

64,19

2 610 573,00

21,96

11 888 760,00

M10

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

727 738 988,00

73,51

400 242 872,00

40,43

989 957 053,00

M11

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

358 729 501,00

70,12

240 364 906,00

46,98

511 614 274,00

M13

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

694 486 654,00

71,25

670 783 776,00

68,82

974 759 405,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

4 149 825,00

44,16

599 387,00

6,38

9 397 555,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

1 880 959 076,00

70,34

1 348 910 898,00

50,44

2 674 275 999,00
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Fokusområde 5C
Namn på målindikator

T16: Sammanlagda investeringar i
produktion av förnybar energi (euro)
(fokusområde 5C)

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag
(%)

Genomförda

Upptag
(%)

2014-2018

30 158 987,00

40,12

16 251 771,00

21,62

2014-2017

14 548 396,00

19,35

4 112 802,00

5,47

2014-2016

39 242 641,00

52,20

168 721,00

0,22

Mål 2023

75 175 447,00

2014-2015
Åtgärd

Utfallsindikator

Period

Upptag
(%)

Anslagna

Genomförda

Upptag
(%)

Planerade 2023

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

2 952 300,00

35,56

1 506 049,00

18,14

8 303 021,00

M06

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

8 560 442,00

51,65

4 142 772,00

25,00

16 574 209,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

1 482 216,00

40,84

364 250,00

10,04

3 629 393,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

12 994 958,00

45,59

6 013 071,00

21,09

28 506 623,00

Fokusområde 5D
Namn på målindikator

T17: Procentandel djurenheter som berörs
av investeringar i djurförvaltning som
syftar till att minska utsläppen av
växthusgaser och/eller ammoniak
(fokusområde 5D)

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag
(%)

Genomförda

Upptag
(%)

2014-2018

1,87

33,09

2014-2017

0,12

2,12

Mål 2023

5,65
2014-2016
2014-2015

% of LU concerned by investmensts (6.4)
in livestock management in view of
reducing GHG and/or ammonia emissions
(%)

2014-2018

1,00

48,78

2014-2017

0,21

10,24
2,05

2014-2016
2014-2015

Åtgärd

Utfallsindikator

Period

Upptag
(%)

Anslagna

Genomförda

Upptag
(%)

Planerade 2023

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

4 505 017,00

47,55

1 892 100,00

19,97

9 473 646,00

M06

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

3 055 291,00

11,77

1 966 040,00

7,57

25 960 068,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

1 753 835,00

40,40

181 263,00

4,18

4 341 511,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

9 314 143,00

23,42

4 039 403,00

10,16

39 775 225,00
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Fokusområde 6A
Namn på målindikator

T20: Arbetstillfällen som skapats i projekt
som får stöd (fokusområde 6A)

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag
(%)

Genomförda

Upptag
(%)

2014-2018

261,00

27,47

2014-2017

86,00

9,05

Mål 2023

950,00
2014-2016
2014-2015

Åtgärd

Utfallsindikator

Period

Upptag
(%)

Anslagna

Genomförda

Upptag
(%)

Planerade 2023

M01

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

6 679 461,00

65,25

1 526 466,00

14,91

10 237 416,00

M02

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

3 612 993,00

51,52

126 555,00

1,80

7 013 335,00

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

3 468 416,00

57,77

2 078 081,00

34,61

6 003 975,00

M06

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

27 958 448,00

63,82

14 306 623,00

32,66

43 808 100,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

11 350 389,00

34,89

709 547,00

2,18

32 536 353,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

53 069 707,00

53,28

18 747 272,00

18,82

99 599 179,00
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Fokusområde 6B
Namn på målindikator

T23: Arbetstillfällen som skapats i projekt
som får stöd (Leader) (fokusområde 6B)

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag
(%)

Genomförda

Upptag
(%)

2014-2018

76,87

4,52

2014-2017

3,08

0,18

Mål 2023

1 700,00
2014-2016
2014-2015

T22: Procentandel av
landsbygdsbefolkningen som får ta del av
förbättrade tjänster/infrastrukturer
(fokusområde 6B)

2014-2018

10,15

28,36

2014-2017

5,20

14,53

2014-2016

0,48

1,34

2014-2018

60,61

115,45

2014-2017

60,61

115,45

2014-2016

60,61

115,45

2014-2015

60,61

115,45

35,79

2014-2015

T21: Procentandel av
landsbygdsbefolkningen som omfattas av
lokala utvecklingsstrategier (fokusområde
6B)

Åtgärd

Utfallsindikator

52,50

Period

Upptag
(%)

Anslagna

Genomförda

Upptag
(%)

Planerade 2023

M01

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

2 590 641,00

43,56

697 424,00

11,73

5 947 557,00

M02

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

1 606 541,00

36,93

0,00

0,00

4 350 417,00

M07

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

59 783 718,00

57,17

26 207 494,00

25,06

104 574 799,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

22 388 715,00

58,59

3 542 625,00

9,27

38 212 110,00

M19

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

110 248 472,00

55,06

30 069 158,00

15,02

200 238 380,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

196 618 087,00

55,65

60 516 701,00

17,13

353 323 263,00
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Fokusområde 6C
Namn på målindikator

T24: Procentandel av
landsbygdsbefolkningen som får ta del av
nya eller förbättrade
tjänster/infrastrukturer (IKT)
(fokusområde 6C)

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag
(%)

Genomförda

Upptag
(%)

2014-2018

0,19

3,91

2014-2017

0,02

0,41

Mål 2023

4,86
2014-2016
2014-2015

Åtgärd

Utfallsindikator

Period

Upptag
(%)

Anslagna

Genomförda

Upptag
(%)

Planerade 2023

M07

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

441 042 751,00

87,07

72 156 538,00

14,24

506 555 423,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

1 310 763,00

73,32

0,00

0,00

1 787 843,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

442 353 514,00

87,02

72 156 538,00

14,19

508 343 266,00
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1.c) Central information om genomförandet av landsbygdsprogrammet, baserat på uppgifter från a)
och b) per fokusområde
Översikt och förklaringar
Målen för landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 anges i prioriteringar och fokusområden. Fokusområdena
beskriver olika delar av prioriteringarna. I programmet används begreppen åtgärder och delåtgärder som
beteckningar för stöden och ersättningarna som finns i programmet.
Stöden och ersättningarna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns totalt ca
4,4 miljarder euro (nästan 37 miljarder kronor) som fördelas mellan de olika åtgärderna. Den största delen,
drygt 60 procent, går till området miljö och klimat.
Programmets omfattning och genomförande
Till och med december 2018 har stöd beviljats för drygt 2,9 miljarder euro (24,6 miljarder kronor), vilket
motsvarar ca 67 procent av programmets budget (52 procent år 2017). Under 2018 har stöd beviljats för 711
miljoner euro (5,97 miljarder kronor). Valutakursen är 8,39 kr per euro och den används generellt i
rapporten. Det är den fastställda programkursen enligt svensk förordning.
Till och med december 2018 har 1,9 miljarder euro (18,3 miljarder kronor) betalats ut, vilket motsvarar ca
50 procent av programmets budget (33 procent år 2017). Utbetalningsbeloppet för 2018 uppgår till
508 miljoner euro (5,2 miljarder kronor). I detta belopp ingår även de stöd och miljöersättningar, ekologisk
odling, djurvälfärd och kompensationsstöd som genomförts enligt förra programmets regelverk.
Omräkningskursen som används för redovisning av utbetalningsläget är i detta fall den faktiskt gällande
kursen vid det tillfälle då utbetalningarna redovisas till EU-kommissionen (till skillnad från redovisningen i
rapporten i övrigt).
Ett riktvärde för måluppfyllelsen när det gäller beviljat stöd är att 64 procent ska vara beslutat år 2018.
Andelen beräknas utifrån hur lång tid som passerat sedan programmets godkännande den 29 maj 2015 i
förhållande till programmets slutdatum. Motsvarande riktvärde för utbetalningar är att 42 procent ska vara
utbetalat i slutet av december 2018. Detta målvärde är lägre eftersom utbetalning får ske fram till december
2023. För areal- och djurrelaterade ersättningar inom prioritering 3 och 4 (dvs. miljöersättningar (åtgärd
10.1), ekologisk produktion (åtgärd 11), kompensationsstöd (åtgärd 13) och djurvälfärdsersättningar (åtgärd
14)) är ett riktvärde att 71 % ska ha utnyttjats i december 2018. Här beräknas målvärdet utifrån att
utbetalningar från förra programmet har belastat budgeten redan från år 2014. För dessa stöd görs ingen
åtskillnad mellan beslut om stöd och utbetalt stöd. Det är dock viktigt att se de riktvärden som nämns ovan
som en grov indikation, då de baseras på en jämn förbrukning över åren vilket inte är något mål i sig.
Tidpunkten för starten av en enskild åtgärd eller delåtgärd kan också vara en annan än den tidpunkt som
riktvärdet utgår ifrån.
Sifforna över beviljat respektive utbetalat stöd som redovisas ovan innebär att utfallet på totalnivå i stort sett
följer riktvärdena för måluppfyllelsen. Inom varje prioritering ingår delåtgärder som visar en mer splittrad
bild, med alltifrån högt utnyttjande till eftersläpningar. I förhållande till resultatramverket har såväl de
finansiella som de fysiska delmålen uppnåtts i slutet av år 2018 för samtliga prioriterade områden i
landsbygdsprogrammet. I de flesta fall med god marginal.
Detaljerad redovisning
I texten nedan redogörs för måluppfyllelse för prioriteringen totalt sett samt antal beviljade stöd och beviljat
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belopp under år 2018 inom respektive fokusområde och per åtgärd eller delåtgärd. Efter varje prioritering
finns ett kort avsnitt med exempel på vad stöd ges till och där framgår även värden för en del
utfallsindikatorer.
Mer detaljer kring utfallen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 under år 2018 framgår av
uppföljningstabellerna i bilaga övervakning.
Prioritering 1. Främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk och på
landsbygden
Till och med år 2018 har 52 procent av den sammanlagda budgeten för prioriteringen beviljats, vilket är
under det linjära riktvärdet (64 procent). Av budgeten har 14 procent betalats ut, vilket är lågt i förhållande
till riktvärdet (42 procent).
I prioriteringen ingår åtgärd 1, 2 och 16. Inom åtgärd 1 fattades 54 beslut om stöd under år 2018. Dessa
uppgick till sammanlagt 8 954 144 euro. Inom åtgärd 2 fattades 18 beslut om stöd under år 2018. Dessa
uppgick till sammanlagt 6 323 500 euro. Inom åtgärd 16 fattades 142 beslut om stöd under år 2018. Dessa
uppgick till sammanlagt 22 618 860 euro.
Prioritering 1 är tvärgående och samlar på så sätt in alla de insatsområden som handlar om innovation och
kunskapsöverföring. Det är alltså en summering av motsvarande områden inom prioritering 2 – 6. Belopp
och antal ansökningar och beslut om stöd redovisas därmed även under respektive fokusområde 2a – 6c
nedan.
Insatserna inom åtgärd 1 kan gälla kompetensutveckling och information som rör saluföring av förädlade
produkter eller mathantverk och traditionell mat och dryck. Kompetensutveckling inom jordbruk beviljas
stöd framförallt inom verksamhetsområdet greppa näringen samt projekt inom ekologisk produktion, ökad
djurvälfärd, företagsutveckling och jobbskapande, ett rikt odlingslandskap och hållbart skogsbruk. Antal
anordnade utbildningsdagar till och med 2018 är 7 396 och antalet deltagare uppgår till 3 642.
Inom åtgärd 2 och rådgivning inom jordbruk beviljas stöd framförallt inom verksamhetsområdet Greppa
näringen samt projekt inom ekologisk produktion, Ökad djurvälfärd, Företagsutveckling för att skapa nya
jobb, ett rikt odlingslandskap och hållbart skogsbruk. Stöd beviljas även för rådgivning för lokal
serviceutveckling och för matkultur, t.ex. om utbildning och information om traditionell mat och dryck.
Även fortbildning av rådgivare inom jord och skog beviljas stöd. Antal stödmottagare som har fått
rådgivning är 1 763 och antal rådgivare som utbildats är 45.
Insatserna inom åtgärd 16 handlar om att främja innovation, samarbete och utveckling av kunskap på
landsbygden och stärka banden mellan jordbruk, livsmedelsproduktion och skogsbruk, samt forskning och
innovation. Det europeiska innovationspartnerskapet för jordbruk, trädgård och rennäring ger möjlighet för
jordbruksföretag att delta i så kallade innovationsgrupper med praktiker, rådgivare och forskare.
Satsningarna skapar också möjlighet för företagare att knyta internationella kontakter och delta i projekt
inom ramen för Horisont 2020. Det kan handla om tematiska nätverk eller multiaktörsprojekt. Det finns två
typer av innovationsstöd: gruppbildningsstöd och stöd för att genomföra innovationsprojekt.
Ämnesområdena är bland annat förnybar energi, renskötsel, livsmedelsförädling, nya grödor och ny teknik
för ökad resurseffektivitet i växtodling och husdjursskötsel. Antal EIP-samarbetsprojekt som fått stöd är 240
och andra samarbetsinsatser som får stöd (andra än EIP) är 104.
Prioritering 2. Förbättra jordbruksföretagens möjligheter att överleva och konkurrenskraft inom alla
typer av jordbruk i alla regioner och främja innovativ jordbruksteknik och hållbar skogsförvaltning
Till och med år 2018 har 67 procent av den sammanlagda budgeten för prioriteringen beviljats, vilket är
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över det linjära riktvärdet (64 procent). Av budgeten har 37 procent betalats ut, vilket är något under
riktvärdet (42 procent).
Fokusområde 2A) Förbättra jordbruksföretagens ekonomiska resultat och underlätta omstrukturering
och modernisering av jordbruksföretagen särskilt i syfte att öka marknadsdeltagande och
marknadsinriktning samt diversifiering av jordbruksverksamhet
Åtgärd 1: Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14)
I fokusområdet ingår delåtgärd 1.1 och 1.2. Under år 2018 fattades 2 beslut om stöd under. Dessa uppgick
till sammanlagt 1 144 219 euro.
Åtgärd 2: Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)
I fokusområdet ingår delåtgärd 2.1 och 2.3. Under år 2018 fattades ett beslut om stöd. Detta uppgick till
2 383 790 euro.
Åtgärd 4: Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 17)
I fokusområdet ingår delåtgärd 4.1. Under år 2018 fattades 681 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 67 671 135 euro.
Åtgärd 16: Samarbete (artikel 35)
I fokusområdet ingår delåtgärd 16.1, 16.2 och 16.5. Under år 2018 fattades 37 beslut om stöd. Dessa
uppgick till sammanlagt 6 096 446 euro.
Fokusområde 2B) Underlätta inträdet i jordbrukssektorn för jordbrukare med tillräcklig kompetens och i
synnerhet generationsskiften
Åtgärd 6: Jordbruks- och affärsutveckling (artikel 19)
I fokusområdet ingår delåtgärd 6.1. Under år 2018 fattades 122 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 3 635 280 euro.
Inom delåtgärd 4.1, investeringar i jordbruk, trädgård och rennäring, är ny-, om- och tillbyggnader av
djurstallar till framför allt nöt (mjölk- och köttproduktion) den vanligaste investeringen, men vanligt är även
exempelvis fast inredning/utrustning till byggnader, växthus, foderhantering, odlingstunnlar och bikupor
och anläggningar för dränering. Antal stödmottagare/företag som har fått stöd är 1 338.
Inom delåtgärd 6.1, startstöd till jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag, avser den största andelen
nötköttsproduktion, tätt följd av mjölkproduktion och växtodling. Antal stödmottagare är 301.
För åtgärd 1, 2 och 16, se prioritering 1.
Prioritering 3. Främja livsmedelskedjans organisation, inklusive bearbetning och saluföring av
jordbruksprodukter, djurskydd och riskhantering inom jordbruket
Till och med år 2018 har 79 procent av budgeten avseende djurrelaterade åtgärder utnyttjats (både del- och
slututbetalningar), vilket är över linjära riktvärdet (71 procent). Av budgeten avseende övriga åtgärder har
50 procent beviljats och 18 procent har betalats ut, vilket är under riktvärdena (64 procent respektive 42
procent).
Fokusområde 3A) Förbättra primärproducenternas konkurrenskraft genom att på ett bättre sätt integrera
dem i livsmedelskedjan med hjälp av kvalitetssystem, skapa mervärde för jordbruksprodukter,
säljfrämjande åtgärder på lokala marknader och inom korta leveranskedjor, producentgrupper och
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producentorganisationer samt branschorganisationer
Åtgärd 1: Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14)
I fokusområdet ingår delåtgärd 1.1 och 2.1. Under år 2018 fattades 6 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 318 818 euro.
Åtgärd 2: Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)
I fokusområdet ingår delåtgärd 2.1 och 2.3. Under år 2018 beviljades inga stöd.
Åtgärd 4: Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 17)
I fokusområdet ingår delåtgärd 4.2. Under år 2018 fattades 67 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 2 853 162 euro.
Åtgärd 14: Djurens välbefinnande (artikel 33)
Anslagna utgifter (tabell A, M14) för år 2018 var 25 683 435 euro.
Tabellen (B3, M14) visar slututbetalda uppgifter för år 2018. Utbetalningarna kan ha skett under olika
stödår.
·

Utfallet för antal jordbruksföretag var 4 728 företag år 2018 (5 084 företag år 2017).

·

Utfallet för antal djurenheter var 306 960 enheter för år 2018 (483 115 enheter för år 2017).

·
Utfallet för totalt offentliga utgifter var 25 860 543 euro år 2018 (33 893 858 euro år 2017).
Beloppen avser i detta fall ärenden som är slututbetalda under 2018, men även dessa ärendes tidigare in
och utbetalningar.
Åtgärd 16: Samarbete (artikel 35)
I fokusområdet ingår delåtgärd 16.1, 16.2, 16.4 och 16.9. Under år 2018 fattades 26 beslut om stöd. Dessa
uppgick till sammanlagt 2 611 741 euro.
Inom åtgärd 14, djurens välbefinnande, lämnas ersättning för extra djuromsorg som jordbrukare åtar sig att
utföra för suggor, får eller mjölkkor. Antal stödmottagare framgår ovan.
Inom delåtgärd 4.2, förädlingsstöd, har framförallt förädling av mejeri- kött- och charkprodukter beviljats
stöd. Förädling och försäljning av egenproducerade jordbruksprodukter är vanligast. Försäljningen sker ofta
i egen butik på gården. Många startar upp egna små gårdsmejerier, där den gemensamma nämnaren är att
producera mjölkprodukter lokalt som kan säljas på gården eller i närområdets butiker. Andra investerar i
förädlingsanläggningar på sin egen gård för att få möjlighet att förädla kött från sin egen produktion och
oftast också sälja produkterna i sin gårdsbutik. Det man förädlar till kan vara allt från lufttorkade skinkor,
korvar från skogsgris och vilt, hamburgare gjord på renkött, till köttlådor. Antal stödmottagare är 73.
För åtgärd 1, 2 och 16, se prioritering 1.
Prioritering 4. Återställa, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket
Till och med år 2018 har 67 procent av den sammanlagda budgeten för prioriteringens arealbaserade
ersättningar utnyttjats (både del- och slututbetalningar), vilket är nära det linjära riktvärdet (71 procent). Av
budgeten för övriga åtgärder har 52 procent beviljats och 19 procent har betalats ut, vilket är under
riktvärdena (64 procent respektive 42 procent).
För samtliga målindikatorer motsvarar 100 procent ett värde på 3 066 320 hektar (dvs. värdet på
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kontextindikator 18 jordbruksområde- totalt brukad areal).
Fokusområde 4A) Återställa, bevara och förstärka den biologiska mångfalden, bland annat i Natura
2000-områden och i områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar och jordbruk med höga
naturvärden, liksom de europeiska landskapens karaktär
4A) Jordbruksmark som omfattas av åtagande som stöder biologisk mångfald och/eller landskap (hektar)
(fokusområde 4A)
·

Utfall 2018: 446 058 ha (2017: 106 333 ha)

·

Mål: 569 000 ha

4A) T9: Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande som stöder biologisk mångfald och/eller
landskap (fokusområde 4A)
·

Utfall 2018: 14,55 % (2017: 3,47 %)

·

Mål: 18,56 %

Målindikatorn för fokusområde 4a visar antal hektar fysisk areal jordbruksmark som omfattas av åtagande
som stöder biologisk mångfald och/eller landskap och som slututbetalades år 2018. De ersättningar som ska
ingå i den redovisade arealen är åtgärderna M10 (Miljö- och klimatvänligt jordbruk) och M11 (Ekologiskt
jordbruk) från programperiod 2014-2020 samt miljöersättningar från programperioden 2007-2013. De
ersättningar som ska ingå i beräkningarna av indikatorn framgår av tabell 11.4.1 och 11.4.2 i
landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020 (tabell D Realiserade mål).
Fokusområde 4B) Förbättra vattenförvaltningen, inbegripet hanteringen av gödselmedel och
växtskyddsmedel
4B) Jordbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra vattenförvaltning (hektar) (fokusområde 4B)
·

Utfall 2018: 269 215 ha (2017: 35 420 ha)

·

Mål: 424 400 ha

4B) T10: Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra vattenförvaltning
(fokusområde 4B)
·

Utfall 2018: 8,78 % (2017: 1,16 %)

·

Mål: 13,84 %

Målindikatorn för fokusområde 4b visar antal hektar fysisk areal jordbruksmark som omfattas av åtagande
för att förbättra vattenförvaltning och som slututbetalades år 2018. De ersättningar som ska ingå i den
redovisade arealen är åtgärden M10 (Miljö- och klimatvänligt jordbruk) från programperiod 2014-2020,
samt miljöersättningar från programperioden 2007-2013. De ersättningar som ska ingå i beräkningarna av
indikatorn framgår av tabell 11.4.1 i landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020 (tabell D Realiserade mål).
Fokusområde 4C) Förebygga markerosion och förbättra markskötseln
4C) Jordbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra markskötsel och/eller förebygga jorderosion
(hektar) (fokusområde 4C)
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·

Utfall 2018: 314 491 ha (2017: 59 365 ha)

·

Mål: 482 400 ha

4C) T12: Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra markskötsel och/eller
förebygga jorderosion (fokusområde 4C)
·

Utfall 2018: 10,26 % (2017: 1,94 %)

·

Mål: 15,72 %

Målindikatorn för fokusområde 4c visar antal hektar fysisk areal jordbruksmark som omfattas av åtagande
för att förbättra markskötsel och/eller förebygga jorderosion och som slututbetalades år 2018. De
ersättningar som ska ingå i den redovisade arealen är åtgärderna M10 (Miljö- och klimatvänligt jordbruk)
och M11 (Ekologiskt jordbruk) från programperiod 2014-2020 samt miljöersättningar från programperioden
2007-2013. De ersättningar som ska ingå i beräkningarna av indikatorn framgår av tabell 11.4.1 och 11.4.2 i
landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020 (tabell D Realiserade mål).
Jordbruk, miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd
Miljöersättningarna, ersättningarna för ekologisk produktion och kompensationsstödet är de åtgärder som
främst bidrar till att nå målen i unionsprioritering 4. Utfallet för år 2018 beskrivs under respektive åtgärd.
Åtgärd 10: Miljö- och klimatvänligt jordbruk (artikel 28)
Utfallet för år 2018 visar slututbetalningar för åtaganden. Utbetalningarna avser åtaganden inom
programperiod 2014-2020, men även inom tidigare programperioder (1995-1999, 2000-2006 samt 20072013). Åtaganden som har startår mellan år 1995 och 2006 är våtmarker med 20-åriga skötselersättningar.
Det var möjligt att ansöka om utbetalning av åtaganden enligt programperioden 2007-2013 till och med år
2018.
Anslagna utgifter (tabell A, M10) för år 2018 var 139 223 002 euro.
Tabellen (B3, M10) visar det årliga utfallet för 2018 för stöd till miljö- och klimatvänligt jordbruk för
sammanlagd areal och totalt offentliga utgifter per kategori samt totalt antal kontrakt för alla kategorier.
Utbetalningarna har skett 2018 men men ärendena kan vara från olika stödår.
·

Det totala utfallet sammanlagd areal för alla kategorier var 777 323 2018 (104 158 år 2017).

·

Utfallet för totalt antal kontrakt var 30 682 år 2018 (10 069 år 2017).

·
Utfallet för totalt offentliga utgifter var 133 664 655 euro år 2018 (19 160 644 euro år 2017).
Beloppen avser i detta fall ärenden som blev slututbetalda under 2018, men även dessa ärendens tidigare
in och utbetalningar.
Åtgärd 11: Ekologiskt jordbruk (artikel 29)
Utfallet för år 2018 visar slututbetalningar för åtaganden. Utbetalningarna avser åtaganden inom
programperiod 2014-2020, men även inom programperioden 2007-2013 med startår 2013 eller tidigare. Det
var möjligt att ansöka om utbetalning av gamla ersättningar till och med år 2017.
Anslagna utgifter (tabell A) för år 2018 var 74 438 644 euro.
Utfallet (tabell B3, M11) visar slututbetalda uppgifter för år 2018. Utbetalningarna har skett 2018 men men
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ärendena kan vara från olika stödår.
·

Det totala utfallet sammanlagd areal var 287 261 år 2018 (36 234 för M11.2 år 2017).

·

Utfallet för antal jordbruksföretag var 4 040 år 2018 (826 år 2017).

·
Utfallet för totalt offentliga utgifter var 129 107 697 euro år 2018 (7 888 394 euro år 2017).
Beloppen avser i detta fall ärenden som är slututbetalda under 2018, men även dessa ärendens tidigare in
och utbetalningar.
Utfallet för stöd till bibehållande av ekologiska odlingsmetoder (M11.2) år 2017 visar resultat både från
åtaganden i programperiod 2014-2020 och åtaganden i programperiod 2007-2013.
Åtgärd 13: Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar (artikel 31)
Utfallet för år 2018 visar slututbetalda uppgifter.
Anslagna utgifter (tabell A, M13) för år 2018 var 153 645 417 euro.
Utfallet (tabell B3, M13) visar slututbetalda uppgifter för år 2018. Utbetalningarna kan ha skett under olika
stödår.
·

Utfallet för sammanlagd areal var 1 486 495 år 2018 (1 960 394 år 2017).

·

Utfallet för antal jordbruksföretag var 22 734 år 2018 (24 201 år 2017).

·
Utfallet för totalt offentliga utgifter var 198 820 463 euro år 2018 (274 733 819 euro år 2017).
Beloppen avser i detta fall ärenden som blev slututbetalda under 2018, men även dessa ärendens tidigare
in och utbetalningar.
Övriga åtgärder som bidrar till unionsprioritering 4 är:
Jordbruk, fokusområde 4A, 4B och 4C
Åtgärd 1: Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14)
I prioriteringen ingår delåtgärd 1.1 och 2.1. Under år 2018 fattades 22 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 2 968 014 euro.
Åtgärd 2: Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)
I prioriteringen ingår delåtgärd 2.1 och 2.3. Under år 2018 fattades 10 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 2 226 947.
Åtgärd 4: Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 17)
I prioriteringen ingår delåtgärd 4.4. Under år 2018 fattades 154 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 925 834 euro.
Åtgärd 7: Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (artikel 20)
I prioriteringen ingår delåtgärd 7.6. Under år 2018 fattades 47 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 1 968 510 euro.
Åtgärd 10: Lantrasföreningar (artikel 28)
I prioriteringen ingår delåtgärd 10.2. Under år 2018 fattades 19 beslut om stöd. Dessa uppgick till
20

sammanlagt 573 599 euro.
Åtgärd 16: Samarbete (artikel 35)
I prioriteringen ingår delåtgärd 16.1, 16.2 och 16.9. Under år 2018 fattades 21 beslut om stöd. Dessa
uppgick till sammanlagt 1 742 344 euro.
Skogsbruk, fokusområde 4A skog
Åtgärd 1: Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14)
I prioritering 4 ingår delåtgärd 1.1 och 2.1. Under år 2018 fattades 15 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 2 628 635 euro.
Åtgärd 2: Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)
I prioriteringen ingår delåtgärd 2.1 och 2.3. Under år 2018 beviljades inga stöd.
Åtgärd 8: Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av skogars livskraft (artiklarna
21–26)
I prioriteringen ingår delåtgärd 8.5. Under år 2018 fattades 655 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 3 678 128 euro.
Insatserna inom delåtgärd 10.1 består huvudsakligen av femåriga arealbaserade miljöersättningar som kan
avse betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och slåtterängar, vallodling, skötsel av
våtmarker och dammar, minskat kväveläckage, skyddszoner (på åkermark mot vattendrag eller för att
minska erosion och skador från vägsalt), fäbodar samt hotade husdjursraser. Åtgärd 11 kompensationsstöd
till områden med sämre förutsättningar att bedriva jordbruk och 13 ekologisk produktion tillhör också
gruppen arealbaserade åtgärder. Intresset för och anslutningen till flera av miljöersättningarna har hittills
varit relativt god och de genomförs i förväntad takt och omfattning. En programändring som godkändes i
februari 2018 innehöll omräkningar av vissa målvärden så att de nu speglar anslutningen i andra halvan av
programperioden när åtaganden från förra programperioden är avslutade, i stället för den högsta
anslutningen under perioden.
Stöd till miljöinvesteringar inom delåtgärderna 4.4, 7.6 och 8.5 kan avse stängsel mot rovdjur,
engångsröjning av betesmark, reglerbar dränering, anläggning och restaurering av våtmarker och dammar,
anläggning av tvåstegsdiken, återskapa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet samt bevara och
utveckla skogens miljövärden. Antal insatser som får stöd är 359 inom 4.4, 143 inom 7.6 och 357 inom 8.5.
När det gäller antal och andel av icke-produktiva investeringar (miljöinvesteringar) inom delåtgärd 4.4 som
har genomförts i samverkan med andra landsbygdsutvecklingsåtgärder eller miljöersättningar kan följande
rapporteras. Av 493 slututbetalda ärenden för stängsel mot rovdjur fram till 2018 hade 280 av lantbrukarna
sökt någon typ av miljöersättning för bete år 2018. Detta motsvarar 57 procent. 300 ärenden hade åtagande i
någon typ av miljöersättning (för bete eller något annat), det motsvarar 61 procent.
Av 50 slututbetalda ärenden för engångsröjning av betesmark fram till 2018 hade 35 av lantbrukarna sökt
någon typ av miljöersättning för bete år 2018. Detta motsvarar 70 procent. Andelen sett över alla
miljöersättningar är också 70 procent.
För åtgärd 1, 2 och 16, se prioritering 1.
Prioritering 5. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig
ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn
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Till och med år 2018 har 38 procent av den sammanlagda budgeten för prioriteringen beviljats, vilket är
under det linjära riktvärdet (64 procent). Av budgeten har 15 procent betalats ut, vilket är under riktvärdet
(42 procent).
Fokusområde 5C) Främja en hållbar samhällsekonomi genom att underlätta tillgången till och
användningen av energi från förnybara källor och öka användningen av biprodukter, avfall,
restprodukter och andra råvaror som inte är avsedda till livsmedel
Åtgärd 1: Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14)
I fokusområdet ingår delåtgärd 1.1 och 1.2. Under år 2018 beviljades inga stöd.
Åtgärd 2: Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)
I fokusområdet ingår delåtgärd 2.1 och 2.3. Under år 2018 beviljades inga stöd.
Åtgärd 4: Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 17)
I fokusområdet ingår delåtgärd 4.1. Under år 2018 fattades 36 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 1 214 088 euro.
Åtgärd 6: Jordbruks- och affärsutveckling (artikel 19)
I fokusområdet ingår delåtgärd 6.4. Under år 2018 fattades 90 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 4 475 330 euro.
Åtgärd 16: Samarbete (artikel 35)
I fokusområdet ingår delåtgärd 16.1 och 16.2. Under år 2018 fattades 9 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 525 168 euro.
Fokusområde 5D) Minska jordbrukens utsläpp av växthusgaser och ammoniak
Åtgärd 1: Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14)
I fokusområdet ingår delåtgärd 1.1 och 1.2. Under år 2018 beviljades inga stöd.
Åtgärd 2: Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)
I fokusområdet ingår delåtgärd 2.1 och 2.3. Under år 2018 beviljades inga stöd.
Åtgärd 4: Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 17)
I fokusområdet ingår delåtgärd 4.1. Under år 2018 fattades 61 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 2 782 178 euro.
Åtgärd 6: Jordbruks- och affärsutveckling (artikel 19)
I fokusområdet ingår delåtgärd 6.4. Under år 2018 fattades 8 beslut om stöd. Dessa uppgick till sammanlagt
1 408 813 euro.
Åtgärd 16: Samarbete (artikel 35)
I fokusområdet ingår delåtgärd 16.1 och 16.2. Under år 2018 fattades 7 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 3 265 869 euro.
Beviljade investeringar inom delåtgärden jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag och investeringsstöd
för energieffektivisering och förnybar energi (5C) finns till största delen inom energieffektivisering, t.ex. i
form av byte av isolering, ventilation och belysning. Stöd kan även ges för att anlägga energiskog, men
intresset för detta är mycket lågt, med endast ett fåtal ansökningar. Inom delåtgärden investeringsstöd för att
minska växthusgaser och ammoniak handlar de flesta beviljade stöd om att öka lagringskapaciteten för
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gödsel, teknik för spridning och nedmyllning av gödsel samt rötrestlagring. Nära hälften av beviljat
stödbelopp går till gårdar med mjölkproduktion. Antal stödmottagare är 169.
Beviljade investeringar inom delåtgärden företag på landsbygden och investeringsstöd för att minska
växthusgaser och ammoniak (5D) är oftast om- och tillbyggnad av biogasanläggningar. Inom
investeringsstöd för energieffektivisering och förnybar energi har största delen beviljats investeringar i
bioenergi och därefter investeringar i solcellspaneler. Antal stödmottagare är 79.
För åtgärd 1, 2 och 16, se prioritering 1.
Prioritering 6. Främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på
landsbygden
Till och med år 2018 har 72 procent av den sammanlagda budgeten för prioriteringen beviljats, vilket är
över det linjära riktvärdet (64 procent). Av budgeten har 18 procent betalats ut, vilket är under riktvärdet (42
procent).
Fokusområde 6A) Främja diversifiering, skapande och utveckling av småföretag och arbetstillfällen
Åtgärd 1: Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14)
I fokusområdet ingår delåtgärd 1.1 och 1.2. Under år 2018 fattades 5 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 719 359 euro.
Åtgärd 2: Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)
I fokusområdet ingår delåtgärd 2.1 och 2.3. Under år 2018 fattades 5 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 1 208 693 euro.
Åtgärd 4: Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 17)
I fokusområdet ingår delåtgärd 4.2. Under år 2018 fattades 17 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 856 891 euro.
Åtgärd 6: Jordbruks- och affärsutveckling (artikel 19)
I fokusområdet ingår delåtgärd 6.4. Under år 2018 fattades 158 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 9 483 010 euro.
Åtgärd 16: Samarbete (artikel 35)
I fokusområdet ingår delåtgärd 16.2 och 16.9. Under år 2018 fattades 23 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 4 157 087 euro.
Fokusområde 6B) Främja lokal utveckling på landsbygden
Åtgärd 1: Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14)
I fokusområdet ingår delåtgärd 1.1 och 1.2. Under år 2018 fattades 5 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 1 175 100 euro.
Åtgärd 2: Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)
I fokusområdet ingår delåtgärd 2.1. Under år 2018 fattades 2 beslut om stöd. Dessa uppgick till sammanlagt
504 069 euro.
Åtgärd 7: Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (artikel 20)
I fokusområdet ingår delåtgärd 7.2, 7.4, 7.5 och 7.6. Under år 2018 fattades 377 beslut om stöd. Dessa
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uppgick till sammanlagt 24 498 174 euro.
Åtgärd 16: Samarbete (artikel 35)
I fokusområdet ingår delåtgärd 16.2 och 16.5. Under år 2018 fattades 20 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 6 979 053 euro.
Åtgärd 19: Stöd till Leader-program för lokalt ledd utveckling (CLLD) (artikel 35 i förordning
1303/2013)
I fokusområdet ingår delåtgärd 19.1, 19.2, 19.3 och 19.4. Delåtgärd 19.1, förberedande stöd, är avslutad.
Inom delåtgärd 19.2, genomförande av LLU, fattades 533 beslut om stöd under år 2018, varav 62 procent
inom 6B och 26 procent inom 6A och resterande 12 procent är relativt jämnt fördelat mellan övriga
fokusområden. Beviljat stödbelopp uppgick till sammanlagt 44 556 901 euro. Inom delåtgärd 19.3,
samarbete LLU, fattades 31 beslut om stöd under år 2018, varav 42 procent inom 6B och 32 procent inom
6A och resterande 26 procent är relativt jämnt fördelat mellan övriga fokusområden. Beviljat stödbelopp
uppgick till sammanlagt 2 312 917 euro. Inom delåtgärd 19.4, drift av LLU, fattades 5 beslut om stöd,
samtliga inom 6B, under år 2018. Beviljat stödbelopp uppgick till sammanlagt 4 026 640 euro.
Fokusområde 6C) Öka tillgängligheten till, användningen av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik på landsbygden
Åtgärd 7: Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (artikel 20)
I fokusområdet ingår delåtgärd 7.3. Under år 2018 fattades 77 beslut om stöd. Dessa uppgick till
sammanlagt 66 696 087 euro.
Åtgärd 16: Samarbete (artikel 35)
I fokusområdet ingår delåtgärd 16.2. Under år 2018 fattades ett beslut om stöd. Beviljat stödbelopp uppgick
till 117 763 euro.
Inom prioritering 6 finns investeringsstöd till företag på landsbygden för satsningar som skapar nya jobb
(6A). Inom delåtgärden 4.2 förädlingsstöd har framförallt förädling av mejeri- kött- och charkprodukter
samt produktion inom vin, sprit och öl beviljats stöd. Det är vanligast att man köper in råvaror till förädling
av olika produkter, till exempel tillverkning av ost, glass, ostkaka eller olika charkprodukter.
Investeringarna handlar till största delen om ny-, om-, eller utbyggnad av förädlingsanläggningar.
Gårdsbryggerier är också vanlig förekommande där man oftast investerar i utrustning till sin anläggning.
Inom delåtgärden 6.4 investeringsstöd för att skapa nya jobb handlar de flesta beviljade insatser om ny-, omoch tillbyggnad av lokaler och anläggningar. I topp bland kategorierna ligger häst inkl. hästturism och
inkvartering respektive kategorin övrig tillverkning eller tjänst, som utgörs av investeringar inom t.ex.
träförädling och snickeri, bil- och maskinverkstad samt diverse tjänster till sällskapsdjur. Antal
stödmottagare inom dessa delåtgärder är 299.
Inom service, infrastruktur och attraktiv landsbygd (6B) ingår flera delåtgärder. Inom delåtgärd 7.4 service
och fritid och stöd till investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar ges stöd till investeringar i idrotts- och
fritidsanläggningar såsom iordningställande av fotbollsplaner, stall, ishallar och multisportanläggningar.
Inom stöd till investeringar i kommersiell service, inom samma delåtgärd, har stöd främst lämnats till
dagligvarubutiker och investering för t.ex. byte av pantautomat eller kassaapparat och till energibesparande
investeringar som t.ex. byte av gamla kyl- och frysdiskar. Även bensinmackar har fått stöd och en mindre
del har också gått till upprustning av lokaler som ska fungera som servicepunkter. Inom delåtgärd 7.5
rekreation och turism och turistinformation har stöd bland annat beviljats till insatser som leder till ökad
tillgänglighet till områden för rekreation och turism, såsom förstärkning av en väg till en våtmark
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(fågelskyddsområde), förbättrad skyltning till olika naturobjekt, iordningsställande av cykelleder,
vandringsleder och turistinformation. Inom delåtgärd 7.2 småskalig infrastruktur går störst andel av
pengarna till bryggor och mindre vägar. Inom delåtgärd 7.6 natur och kulturmiljö har stöd beviljats till bl.a.
upprustning av hembygdsgårdar. Antal insatser som fått stöd inom dessa delåtgärder är 617.
När det gäller åtgärd 19 har Sverige infört lokalt ledd utveckling i fyra fonder med Jordbruksverket som
gemensam förvaltningsmyndighet. Sverige genomför lokalt ledd utveckling med stöd från jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling både genom integrerade flerfondsstrategier (dvs. lokala utvecklingsstrategier
som omfattar flera fonder samtidigt) och genom separata enfondsstrategier. Jordbruksverket har godkänt
LAG, strategin och det geografiska området för totalt 44 lokala utvecklingsstrategier inom EJFLU. De
lokala utvecklingsgrupperna beviljades förberedande stöd för arbetet med att ta fram en lokal
utvecklingsstrategi och för att bygga kapacitet och engagemang bland de lokala aktörerna samt bilda deras
lokala organisationer. Antal projekt som har fått stöd inom 19.2 och 19.3 är 452. Antal LAG som deltar i
regionala och transnationella samarbeten är 14, vilket motsvarar ca 32 procent av alla leaderområden med
finansiering från EJFLU. Det har skapats ca 77 arbetstillfällen i projekt som har fått stöd inom åtgärden,
nästan uteslutande inom delåtgärd 19.2.
Stödet till bredband (6C) är det budgetmässigt största insatsområdet inom prioritering 6 och
beviljandegraden är hög. Att anlägga bredbandsinfrastruktur är komplext och tar tid att genomföra. Mindre
projekt har dock oftast kortare genomförandetid. Utmaningarna ligger bland annat i långa
anslutningssträckor, områden med glest belägna hushåll, brist på underentreprenörer och utdragna
tillståndsprocesser. Antal insatser som fått stöd inom delåtgärden är 178. Antal av befolkningen som drar
nytta av förbättrade tjänster/infrastrukturer är 14 448.
För åtgärd 1, 2 och 16, se prioritering 1.
Integration av tredjelandsmedborgare
Under 2018 fattades 29 beslut om stöd som helt eller delvis avser integration av tredjelandsmedborgare.
Dessa uppgick till sammanlagt 3 182 406 euro. Insatserna genomförs nästan uteslutande inom delåtgärd
19.2 även om fem insatser genomförs inom: 6.4, 7.4, 7.5. Samtliga stödbeslut (29 st) genomförs inom
fokusområdena 6a-6b.
Exempel på insatser är idrotts- och friluftsaktiviteter för integration, åtgärder för att stärka nyanländas
entreprenörskap och deltagande på arbetsmarknaden, utbyte av goda exempel på integration med andra EUländer, mötesplatser för lärande och aktivitet (till exempel: bagarstuga, träningslokaler, badhus, fritidsgård,
odling), inkludering genom aktiviteter inom konst och kultur.
Inom Landsbygdsnätverket är integrationsgruppen en av de äldsta grupperna och den startade tidigt i förra
programperioden. I gruppen ingår representanter från kommunerna (ordförande), Svenska Fotbollförbundet,
Sveriges lantbruksuniversitet, Samarbetsorganisationen för etniska föreningar i Sverige, Skogsstyrelsen,
Hela Sverige ska Leva, länsstyrelserna, Leader, Lantbrukarnas riksförbund, Arbetsförmedlingen,
Företagarna, Naturbruksskolans förening och Jordbruksverket.
Gruppen har tagit fram lärande exempel på integration av asylsökande och nyanlända på svenska
landsbygder via artiklar och filmer. Särskilt lyckosamt har spridningen varit av dessa exempel i sociala
medier där nyanlända tagit del av informationen på det egna språket. En del av gruppens verksamhet
handlar om att via pilotverksamheter ta fram modeller som kan spridas till andra landsbygdsområden. Under
2017 – 2018 är guppens arbete inriktad på följande områden:
 Ökad samverkan mellan svenskt föreningsliv och etniska organisationer (Piloter)
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 Ökad kunskap om landsbygden och dess möjligheter hos asylsökande/nyanlända (Pilot)
 Riva strukturella hinder för integration på landsbygden (podd, Seminarier vid riksdagen och
Almdalen)
 Stärka möjligheterna att ge utbildning till nyanlända och att information sprids till nyanlända om
utbildning i de gröna näringarna (Enkät, marknadsföring)
 Ökad kunskap om landsbygden och dess möjligheter hos asylsökande/nyanlända
(möten/konferenser)
 Stödja nyanlända som vill starta företag (Studie och rapport)
 Ökad kunskap om olika transportlösningar och om möjligheterna till förbättrad kollektivtrafik på
landsbygden (Podd, Webbinarium)
 Bättre stöd till nyanlända kvinnor på landsbygden (Studie och rapport, podd och webbinarium)

1.d) Central information om framstegen vad gäller de delmål som fastställts i resultatramen som
baseras på tabell F
Samtliga delmål inom resultatramen är uppfyllda.
För de flesta indikatorerna ingår både del- och slututbetalningar fram till och med sista december 2018 i
beräkningen av delmålen. För de åtgärder som är arealbaserade i åtgärd 10, 11 och 13 i prioritering 4, ingår
slututbetalda deklarerade utgifter till och med den 31 mars 2019 som hör till ärenden från stödår 2018 och
tidigare. Beloppen från 2019 redovisas separat i tabell F1, men motsvarande areal redovisas inte i någon
tabell. Areal och belopp i tabell B3 hör endast till ärenden som slututbetalades 2018.
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1.e) Andra element som är specifika för landsbygdsprogrammet [frivilligt]
Inte aktuellt.

1.f) I tillämpliga fall, bidrag till makroregionala strategier och havsområdesstrategier

Enligt artikel 27.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 om programmens innehåll, artikel 96.3 e om innehållet i
samt antagande och ändring av de operativa programmen inom målet Investering för tillväxt och
sysselsättning, artikel 111.3, artikel 111.4 d om genomföranderapporter för målet Investering för tillväxt och
sysselsättning, och avsnitt 7.3 i bilaga 1 om de allmänna programmens bidrag till makroregionala strategier
och havsområdesstrategier, bidrar detta program till makroregionala strategier och havsområdesstrategier:
EU-strategi för Östersjöområdet
Landsbygdsprogrammets inriktning på miljöåtgärder bidrar starkt till många av målsättningarna i EU:s
strategi för Östersjöområdet. Genom projekt som till exempel Greppa näringen som finansieras av
landsbygdsprogrammet, bidrar Jordbruksverket till strategins mål även genom kunskapsutveckling om
minskat växtnäringsläckage från jordbruksmark.
Jordbruksverket har under programperioden deltagit aktivt i det svenska myndighetsnätverket för
Östersjösamarbetet som administreras av Tillväxtverket. Jordbruksverket har även deltagit i de
internationella forum för strategin som har ordnats.
Det nationella landsbygdsnätverket, som finansieras av landsbygdsprogrammet, har under programperioden
fortsatt sitt samarbete med de övriga landsbygdsnätverken i Östersjöregionen.
Jordbruksverket har medverkat i flera olika samarbetsprojekt i Östersjöregionen. Bland de som har tydligast
koppling till landsbygdsprogrammet och som pågått under en stor del av programperioden kan nämnas:
Baltic Leadership Program för landsbygdsprogrammens förvaltningsmyndigheter i Östersjöregionen. Den
kursserien om 4 tredagarsträffar har resulterat i nätverket BSR-EAFRD för att hitta vägar till att på ett bättre
sätt gemensamt genomföra landsbygdsprogrammen. En liknande kursserie har hållits från havs- och
fiskeriprogrammens förvaltningsmyndigheter i Östersjöregionen, som tillsammans med den tidigare
kursserien inom Baltic Leadership Program bidragit till en liknande kursserie om bioekonomi riktad till
unga och till organisationer verksamma inom bioekonomisektorn.
Utöver detta har flera Leadergrupper som finansieras genom landsbygdsprogrammet genomfört många
transnationella samarbetsprojekt ofta med samarbetspartners i Östersjöregionen. Projekten kopplar direkt
både till alla tre delmålen, Rädda havsmiljön, Länka samman regionen Öka välståndet. Jordbruksverket och
Landsbygdsnätverket stödjer etablerandet och genomförandet av sådana samarbetsprojekt.
Ett sådant stort samarbetsprojekt gäller skadeverkningarna av säl- och skarv för det kustnära fisket. Det är 7
leaderområden i Sverige, 5 i Finland, 2 i Estland och ett i Lettland som tillsammans med forskare
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samarbetar för att beskriva problemen och peka på lösningar. De svenska grupperna har huvuddelen av sin
finansiering från landsbygdsprogrammet och en del av sin finansiering från havs- och fiskeriprogrammet.

 EU-strategi för Östersjöområdet (EUSBSR)
 EU:s strategi för Donauregionen (EUSDR)
 EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen
 EU-strategi för Alpregionen (EUSALP)
 Strategin för Atlantområdet (ATLSBS)
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1.f1) EUSBSR

Mål, politikområde(n) och övergripande åtgärd(er) som programmet är relevant för:

Mål



1 - Rädda Östersjön



2 - Integrera Östersjöområdet



3 - Öka välståndet
Politikområden



4.1 - Bioekonomi



4.2 - Kultur



4.3 - Allmän utbildning



4.4 - Energi



4.5 - Faror



4.6 - Hälsa



4.7 - Innovation



4.8 - Nutrition



4.9 - Säker



4.10 - Säkra



4.11 - Fartyg



4.12 - Turism



4.13 - Transport
Övergripande åtgärder



5.1 - Kapacitet



5.2 - Klimat



5.3 - Grannar
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5.4 - Fysisk planering
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Åtgärder eller mekanismer som användes för att bättre koppla programmet med EUSBSR
A. Deltar makroregionala samordnare (främst nationella samordnare, samordnare
politikområden,
samordnare
för
horisontella
åtgärder
eller
medlemmar
styrkommittéerna/samordningsgrupperna) i programmets övervakningskommitté?
Ja 

för
i

Nej 

B. Har extra poäng i urvalskriterierna hänförts till särskilda åtgärder som stöder EUSBSR?
Ja  Nej 
C. Har programmet investerat EU-medel i EUSBSR?
Ja  Nej 
D. Ange de resultat som erhållits i förhållande till EUSBSR (ej tillämpligt för 2016)

E. Behandlar programmet delmål för EUSBSR (med motsvarande speciella mål och indikatorer)
enligt vad som anges i EUSBSR-handlingsplanen? (Ange mål och indikator)

31

32

33

1.g) Valutakurs som används för omräkning i den årliga genomföranderapporten (för länder utanför
euroområdet)
I rapporten används programkursen som är 8,39 kr/euro, vilket ger avvikelser mellan uppföljning och
finansiell information.
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2. FRAMSTEGEN NÄR DET GÄLLER GENOMFÖRANDET AV UTVÄRDERINGSPLANEN.
2.a) En beskrivning och motivering av eventuella förändringar i utvärderingsplanen för
landsbygdsprogrammet under året.
Den operationaliserade utvärderingsplanen har under 2018 inte ändrats på ett så avgörande sätt att det krävt
programändringar.

2.b) En beskrivning av den utvärderingsverksamhet som genomförts under året (med hänvisning till
avsnitt 3 i utvärderingsplanen)
Jordbruksverket driver ett utvärderingssekretariat som planerar utvärderingarna av programmen.
Sekretariatet anlitar utvärderare och sprider kunskap om resultaten. Både externa utvärderare, som konsulter
eller forskare, och medarbetare på Jordbruksverket genomför utvärderingarna. Författarna till varje rapport
står själva för slutsatserna.
Rådgivande forskargrupp
En rådgivande forskargrupp finns knuten till sekretariatet. Utöver att vara rådgivande för sekretariatets
allmänna verksamhet, som t.ex. att utarbeta utvärderingsplaner och kommentera utvärderingsprojekt så
fungerar den rådgivande forskargruppen som oberoende granskare av utvärderingsrapporter. Den
rådgivande forskargruppen har under 2018, utgjorts av personer från Lunds universitet, Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers tekniska högskola och Oxford Research AB. Under 2018 har gruppen
samlats sju gånger, huvudsakligen via Skype. Under 2018 har de huvudsakliga arbetsuppgifterna för
utvärderingssekretariatet vid Jordbruksverket varit:
 att publicera rapporter om bredband, ängs- och betesmarker med och utan miljöersättning, åtgärder
som påverkar vattenkvalitet samt om hur det gick med hållbar utveckling av fiskeområden
 att starta utvärderingar om kompletterande resultatindikatorer, urvalskriterier, stödnivåer,
investeringsstöd i havs- och fiskerifonden, kvalitativa effekter av investeringsstöd och stöd för ökad
diversifiering, investeringsstöd, index för biologisk mångfald, djurvälfärdsersättningar,
kompletterande resultatindikatorer inom energi och klimat, förändrad betesmarksdefinition samt
ersättningar till ekologisk produktion
 att göra uppföljningar av stöd inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt
regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling
 att delta i och leda fondsamordningens arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering
 att delta i expertkommittémöten för uppföljning och utvärdering, Bryssel
 att utgöra ett metodstöd för leaderområdenas egna utvärderingsprojekt
 att sprida resultat från utvärderingar via seminarier, webbplats och blogg. För att säkerställa att
utvärderingsresultat sprids till berörda aktörer genomför utvärderingssekretariatet också
utvärderingsdagar där utvärderingarnas resultat presenteras och diskuteras. Resultaten redovisas
också vid övervakningskommittén sammankomster. Förvaltande myndighet kommunicerar dessutom
resultaten via en blogg, Programmet och pengarna, där vanligtvis utvärderarna själva, kortfattat
lyfter de viktigaste resultaten från utvärderingar.
EU-gemensamma aktiviteter – expertkommittémöten
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Under 2018 har utvärderingssekretariatet också deltagit i EU-gemensamma utvärderingsaktiviteter.
Sekretariatet har, i regel tillsammans med en representant från regeringskansliet, representerat Sverige vid
kommissionens expertgruppsmöten för uppföljning och utvärdering (GREXE) i Bryssel. Sekretariatet har
också deltagit i andra seminarier och workshops med relevans för utvärdering.
Kontakter med andra myndigheter – fondsamordning
Utvärderingssekretariatet har under 2018 medverkat i arbetsgruppen för uppföljning och utvärdering inom
den nationella fondsamordningen. Ett syfte med gruppen är att diskutera gemensamma uppföljnings- och
utvärderingsproblem samt att, där det är lämpligt, samarbeta kring utvärderingsprojekt. Myndigheterna
deltar också tillsammans i andra utvärderingsrelaterade aktiviteter såväl för att lära som för att sprida
kunskap om myndigheternas arbete och om fondsamordningen.

2.c) En beskrivning av den verksamhet som bedrivits i samband med tillhandahållande och
förvaltning av data (med hänvisning till avsnitt 4 i utvärderingsplanen)
Vi har elektroniska system för både ansökningar och handläggning av stöd och ersättningar. Detta gör att vi
har en stor mängd data elektroniskt som utvärderingarna kan baseras på. Det gäller inte bara vem som har
fått stöd utan även erfarenheter av projekt, hur ansökningsförfarandet har uppfattats och liknande.
För data som inte normalt hanteras av Jordbruksverket finns etablerade samarbeten med bl.a. Statistiska
centralbyrån (SCB).
För att säkra utvärderingarnas oberoende finns möjligheter för utvärderarna själva att skicka ut enkäter eller
göra kvalitativa analyser.
Pågående utvärderingar som samlar in data av betydelse för framtida utvärderingar innefattar bland annat
innovationsenkäter på landsbygden, emissionsfaktorer knutna till prioritering 5 och kombinerad
jordartskartering med höjdmodelldata.
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2.d) En förteckning över avslutade utvärderingar, inklusive hänvisningar till om de har
offentliggjorts på internet
Utgivare/redaktör

Naturvårdsverket

Författare

Naturvårdsverket

Namn

Jordbrukarstöd och värdefulla gräsmarker Hur fungerar de för arbetet med
gynnsam bevarandestatus?

Sammanfattning

Strandängar, sandiga gräsmarker och trädrika betesmarker har ofta höga naturoch kulturvärden. Samtidigt är det ofta svårt att sköta en del av dessa marker
inom ramen för jordbrukarstöden. Det gäller även andra gräsmarksnaturtyper
och hotade arter knutna till dessa. Komplexa och tekniskt svårskötta marker,
marker med lågt fodervärde och marker med behov av skräddarsydda lösningar
passar dåligt in i generellt utformade stöd plus att ersättningsnivåerna ofta är för
låga. I vissa fall skulle riktade, nationella stöd passa bättre. Grundproblemet i
stora delar av landet är dock brist på jordbruk och betesdjur. Skogen tränger så
sakteliga på.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra6822.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Sofia Wixe

Namn

Tillämpningen av urvalskriterier i landsbygdsprogrammet 2014-2020

Sammanfattning

Urvalskriterierna i landsbygdsprogrammet ska bidra till att välja projekt och
investeringar som bäst bidrar till målen. Nationella och regionala kriterier är
kända i förväg och sökande kan utforma projekt och investeringar så att de
ligger i linje med målen. Utifrån kriterierna görs en tydlig och målstyrande
prioritering, där ansökningarna bedöms utifrån samma kriterier. Denna rapport
belyser hur systemet har fungerat och ger rekommendationer till förbättringar
som bör övervägas.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv195.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Jonna Rickardsson och Johan Klaesson, Internationella handelshögskolan i
Jönköping
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Namn

Lagom höga stöd? En litteraturstudie om stödeffekter och en kartläggning av
stödnivåer i landsbygdsprogrammet 2014-2020

Sammanfattning

Bör stöd och ersättningar, i exempelvis landsbygdsprogrammet, vara höga eller
låga? Med låga stöd skulle pengarna räcka till fler men färre kanske skulle vara
intresserade av att genomföra kostsamma åtgärder? I denna rapport presenteras
och analyseras fler argument för såväl högre som lägre stödnivåer. Vad som är
en lagom nivå beror såväl på situationen som på politiska prioriteringar. Så,
några slutliga svar finns förstås inte i denna rapport. Men, en utmärkt grund för
fortsatt diskussion!

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv196.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Ingrid Nilsson, Åke Svensson

Namn

Programmen och pengarna 2018 Resultat från landsbygdsprogrammet om
energieffektivisering, förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser och
ammoniak 2018

Sammanfattning

Detta är en uppföljning av hur det har gått hittills i landsbygdsprogrammet
2014–2020 när det gäller energieffektivisering, förnybar energi och minskade
utsläpp av växthusgaser och ammoniak. Här finns sammanställningar av statistik
och analyser av läget. Syftet är att ge en ögonblicksbild av utvecklingen.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv191.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Anna Zachrisson, Therese Bjärstig, Katarina Eckerberg, Umeå universitet

Namn

Löpande lärande utvärdering av EIP

Sammanfattning

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet följer genomförandet av
EIP-Agri under resten av programperioden. Utvärderingen syftar till att ta fram
kunskap om samt förutsättningarna för genomförandet av EIP-åtgärderna i
landsbygdsprogrammet. Fokus ligger på sådant som kan förändras under
programperioden. I uppdraget ingår att konkret bidra till att utvärderingsresultat
leder till ett lärande som i sin tur kan ligga till grund för relevanta förändringar i
programgenomförandet.
Utvärderingen görs som en del i utvärderingssekretariatets ordinarie uppdrag
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men är också utformad i enlighet med det särskilda regeringsuppdraget 2015-0625 (N2015/5054/SUN).Utvärderingen ska slutföras 2022. En delrapport
publiceras 2019.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Frida Edström, Jordbruksverket

Namn

Hur kan vi utvärdera investeringsstödens effekter på jordbrukets och fiskets
påverkan på näringsbalansen i vatten?

Sammanfattning

Förstudie för utvärdering av miljöinvesteringar för förbättrad vattenkvalitet
inom landsbygdsprogrammet och investeringsstöd till vattenbruk inom havsoch fiskeriprogrammet.
Utvärderingen syftar till att visa på de metoder som kan användas för att
analysera programinsatsers effekter på förekomsten av fosfor och kväve. Det
huvudsakliga syftet är att klargöra hur man kan utvärdera valda insatser, vilket
underlag som krävs samt vilka metoder som kan användas.Förstudie för
utvärdering av miljöinvesteringar för förbättrad vattenkvalitet inom
landsbygdsprogrammet och investeringsstöd till vattenbruk inom havs- och
fiskeriprogrammet.
Utvärderingen syftar till att visa på de metoder som kan användas för att analysera
programinsatsers effekter på förekomsten av fosfor och kväve. Det huvudsakliga syftet
är att klargöra hur man kan utvärdera valda insatser, vilket underlag som krävs samt
vilka metoder som kan användas.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv184.html

Utgivare/redaktör

Carin Hörnsten, Jordbruksverket

Författare

Detta är en antologi med flera författare. Författarnas namn finns under
sammanfattning.

Namn

Programmen och pengarna

Sammanfattning

Resultat från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt
regional och socialfondsprogrammet 2018.
Detta är en sammanställning av uppföljningar i landsbygdsprogrammet, havsoch fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt
ledd utveckling. Det mesta gäller landsbygdsprogrammet. Här finns
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sammanställningar av statistik och analyser av läget. Syftet är att ge en
ögonblicksbild av utvecklingen av programmen.
Författare:
Från Jordbruksverket: Linnéa Asplund, Camilla Bender Larson, Göte Frid,
Gustav Helmers, Petri Hiljanen, Stephanie Kindbom, Tobias Kreuzpointner,
Karin Lothigius, Ingrid Nilsson, Johannes Persson, Sofia Riedmüller, Åsa
Runedotter, Sanna Sulander, Åke Svensson, Lena Söderman, Tina Wallin och
Madielene Wetterskog.
Från Skogsstyrelsen: Anders Frisk och Carin Gagner.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv183.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket i samarbete med Tillväxtverket

Författare

Patrik Cras, Yvonne Gunnarsdotter, Ylva Jonsson, Sveriges lantbruksuniversitet

Namn

Utvärdering av stöd till utbyggnad av bredband

Sammanfattning

Detta är en delrapport från utvärderingen av bredbandsstöd för svensk
landsbygd. Stöden består av accessnät finansierat av landsbygdsprogrammet och
ortssammanbindande nät finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Rapporten koncentrerar sig på effekter för företagare samt modeller för styrning
av utbyggnaden. Kommunerna Lycksele, Sunne, Vara och Ystad har studerats
närmare. Där har aktörer intervjuats och företagare har svarat på en enkät.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv181.html

Utgivare/redaktör

Lisa Karlsson, Jordbruksverket

Författare

Anders Glimskär, Åke Berg, Michał Żmihorski, Erik Cronvall och Åsa
Eriksson, Sveriges lantbruksuniversitet

Namn

Kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker med och utan miljöersättning

Sammanfattning

SLU har analyserat kvalitetsförändringar i betesmarker med och utan
miljöersättning. Datakällor från två miljöövervakningsprogram har använts:
Kvalitetsuppföljning av ängs- och betesmarker samt Nationell Inventering av
Landskapet i Sverige (NILS).
De viktigaste slutsatserna är att det är svaga tendenser till förändringar och ingen
tillförlitlig koppling mellan förändring och miljöersättning samt att fjärilar och
humlor främst påverkas av vegetationshöjd, blomrikedom och landskapstyp.
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I rapporten finns även slutsatser om vad som behövs inför fortsatta
utvärderingar.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv174.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Mats Holmqvist, Högskolan i Halmstad, Jörgen Johansson, Göteborgs
universitet

Namn

Interventionslogiken och effekttänkandet i Leader

Sammanfattning

Utvärderingen behandlar landsbygdsutveckling genom Leader. Syftet är att
stärka Lokalt ledd utveckling i sitt genomförande i dess ambitioner att skapa
hållbara effekter för utveckling av landsbygderna. Detta sker genom att
analysera vad som anses med hållbara effekter och ge utgångspunkter för
utvecklingsarbete i lokalt ledd utveckling. Utvärderingen avser besvara frågor
om interventionslogik, måluppfyllande effekter och hur man ska arbeta för att
öka de hållbara effekterna. Utvärderingen ska slutföras 2021. En delrapport
publiceras våren 2019.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv1911.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Patrik Cras, Yvonne Gunnarsdotter, Ylva Jonsson

Namn

Utvärdering av stöd till utbyggnad av bredband - slutrapport

Sammanfattning

Detta är slutrapporten från utvärderingen av bredbandsstöd för svensk
landsbygd. Stöd ges till accessnät, från landsbygdsprogrammet, och till
ortssammanbindande nät, från Europeiska regionala utvecklingsfonden. I
rapporten redovisas satsningarnas betydelse för företagande, för IT-användning
och för lokal utveckling på landsbygden. Vidare analyseras bredbandsstödens
styrmekanismer och författarna redovisar för- och nackdelar med öppna
respektive riktade utlysningar och upphandlingar.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv197.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket
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Författare

Matilda Ambré, Tobias Kreuzpointner, Ingrid Nilsson, Åke Svensson

Namn

Programmen och pengarna 2018 Resultat av stöd till turism inom
landsbygdsprogrammet samt inom lokalt ledd utveckling 2018

Sammanfattning

Detta är en uppföljning av hur det gått hittills när det gäller stöd till turism i
landsbygdsprogrammet 2014–2020 och regional- och socialfondsprogrammet
2014–2020. Här finns sammanställningar av statistik och analyser av läget.
Syftet är att ge en ögonblicksbild av utvecklingen.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv194.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Johan Klaesson, Sara Johansson, Lina Bjerke, Malin Allgurin (Internationella
handelshögskolan i Jönköping)

Namn

Innovationer i jordbruket och på Sveriges landsbygder - En sammanställning av
Jordbruksverkets innovationsundersökning 2017

Sammanfattning

En kartläggning av innovationsaktiviteter på Sveriges landsbygder. Denna
inledande insamling av data rörande innovationsaktiviteter på landsbygd kommer
att ligga till grund för senare analyser och rapporter. I denna rapport presenteras
sammanställningar av hur en enkät om innovationsaktiviteter har besvarats. Några
slutsatser om aktörer i allmänhet (exempelvis alla landsbygdsföretagare eller
lantbrukare i Sverige) kan för närvarande inte dras. Sammanställningen visar dock
på skillnader och likheter mellan grupper av dem som svarat på enkäten. Det väcker
frågor både om vilka av dessa likheter och skillnader som faktiskt också finns
mellan populationerna som helhet och om vilka förklaringar som finns. I
kommande rapporter besvaras sådana frågor, och de kommer att bidra till ökad
kunskap om innovation och till ökade möjligheter att utforma
landsbygdsprogrammets innovationsfrämjande åtgärder på ett effektivt sätt.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/rapporter/utvarderingar/index.html
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2.e) En sammanfattning av genomförda utvärderingar, med fokus på utvärderingsresultat
Vi beskriver resultaten från utvärderingarna i svaren på evalueringsfrågorna i kapitel 7; Bedömning av
informationen och framstegen mot att nå programmets mål.
För en förteckning av genomförda utvärderingar, vänligen se kapitel 2, avsnitt d.

Hur kan vi utvärdera investeringsstödens effekter på jordbrukets och fiskets påverkan på
näringsbalansen i vatten?
Utvärderingen syftar till att visa på de metoder som kan användas för att analysera programinsatsers effekter
på förekomsten av fosfor och kväve.
Innovationer i jordbruket och på Sveriges landsbygder - En sammanställning av Jordbruksverkets
innovationsundersökning 2017
I denna rapport presenteras en kartläggning av innovationsaktiviteter på Sveriges landsbygder. Några
slutsatser om aktörer i allmänhet (exempelvis alla landsbygdsföretagare eller lantbrukare i Sverige) kan för
närvarande inte dras. Sammanställningen visar dock på skillnader och likheter mellan grupper av dem som
svarat på enkäten. Det väcker frågor både om vilka av dessa likheter och skillnader som faktiskt också finns
mellan populationerna som helhet och om vilka förklaringar som finns. I kommande rapporter besvaras
sådana frågor.
Utvärdering av stöd till utbyggnad av bredband- slutrapport
I rapporten redovisas satsningarnas betydelse för företagande, för IT-användning och för lokal utveckling på
landsbygden. Vidare analyseras bredbandsstödens styrmekanismer och författarna redovisar för- och
nackdelar med öppna respektive riktade utlysningar och upphandlingar.
Interventionslogiken och effekttänkandet i Leader
I denna första rapport av hållbara effekter från lokalt ledd utveckling analyseras vad som avses med hållbara
effekter och hur man utformat interventionslogik på program-, strategi-och ansökningsnivå. Rapporten
uppmärksammar exempelvis att projektansökningar har starkare effektinriktning än program och
utvecklingsstrategier.Utvärderingen ska slutföras 2021. En delrapport har publicerats 2019.
Tillämpningen av urvalskriterier i landsbygdsprogrammet 2014-2020
Urvalskriterierna i landsbygdsprogrammet ska bidra till att välja projekt och investeringar som bäst bidrar
till målen. Denna rapport belyser hur systemet har fungerat och ger rekommendationer till förbättringar som
bör övervägas.
Lagom höga stöd?
I denna rapport presenteras och analyseras fler argument för såväl högre som lägre stödnivåer.
Löpande lärande utvärdering av EIP
Utvärderingen syftar till att ta fram kunskap om samt förutsättningarna för genomförandet av EIP43

åtgärderna i landsbygdsprogrammet. Fokus ligger på sådant som kan förändras under
programperioden. Utvärderingen ska slutföras 2022. En delrapport publiceras 2019.

2.f) En beskrivning av den kommunikationsverksamhet som bedrivits i samband med publicering av
utvärderingsresultat (med hänvisning till avsnitt 6 i utvärderingsplanen)
Det ska göras en hänvisning till utvärderingsplanen. Eventuella problem i genomförandet ska beskrivas
tillsammans med de lösningar som har genomförts eller föreslagits.
Datum/Period

01/01/2018 - 31/12/2019

Namn
på Bloggen Programmen och pengarna
kommunikationsverksamhet/evenemang
och
ämnesområden
för
utvärderingsresultat
som
diskuterats/spridits
Övergripande
organisatör
verksamhet/evenemang
Informationskanaler/format
använts

av Jordbruksverket
som I bloggen presenterar vi resultat från landsbygdsprogrammet,
havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och
socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. De som
prenumererar representerar viktiga aktörer för genomförande
av landsbygdsprogrammet.

Typ av målgrupp

Målgruppen är alla som är intresserade av resultat av
landsbygdsprogrammet. Det är drygt 270 prenumeranter men
fler läsare av enskilda inlägg

Ungefärligt antal intressenter som nås

400

URL

https://programmenochpengarna.wordpress.com/

Datum/Period

01/01/2018 - 31/12/2019

Namn
på Egen rapportserie för utvärderingsrapporter
kommunikationsv
erksamhet/evene
mang
och
ämnesområden
för
utvärderingsresul
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tat
som
diskuterats/spridit
s
Övergripande
Jorbruksverket
organisatör
av
verksamhet/evene
mang
Informationskana Egen rapportserie för utvärderingsrapporter
ler/format
som
använts
Typ av målgrupp

Viktiga aktörer för genomförande av landsbygdsprogrammet samt övriga som som är
intresserade av resultat av landsbygdsprogrammet.

Ungefärligt antal 1000
intressenter som
nås
URL

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/hu
rgardetforprogrammen/landsbygdsprogrammet/utvarderingochanalys.4.789f98e16577
5faad89fd14.html

Datum/Period

01/01/2018 - 31/12/2019

Namn
på Två utvärderingsdagar om pågående och avslutade utvärderingar
kommunikationsverks
amhet/evenemang och
ämnesområden
för
utvärderingsresultat
som
diskuterats/spridits
Övergripande
Jordbruksverket
organisatör
av
verksamhet/eveneman
g
Informationskanaler/f
ormat som använts

Workshop

Typ av målgrupp

Vi vänder oss till en mindre krets bland dem som arbetar med och kan påverka
utformning och genomförande av programmen, det är främst tjänstemän på
Näringsdepartementet.

Ungefärligt

antal 300
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intressenter som nås
URL

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvision
er/hurgardetforprogrammen.4.6ba3ef0314db691c3eceb32b.html

Datum/Period

05/11/2018

Namn
på Utvärderingen av bredbandssatsningarna inom Landsbygdsprogrammet och
kommunikationsverks regionalfonden presenterades vid en workshop på Näringsdepartementet den 5
amhet/evenemang och november.
ämnesområden
för
utvärderingsresultat
som
diskuterats/spridits
Övergripande
Jordbruksverket
organisatör
av
verksamhet/eveneman
g
Informationskanaler/f
ormat som använts

Workshop

Typ av målgrupp

Tjänstemän på näringsdepartementet.

Ungefärligt
antal 50
intressenter som nås
URL

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvision
er/hurgardetforprogrammen.4.6ba3ef0314db691c3eceb32b.html

Datum/Period

01/01/2018 - 31/12/2019

Namn
på Jordbruksverkets webbplats
kommunikationsverks
amhet/evenemang och
ämnesområden
för
utvärderingsresultat
som
diskuterats/spridits
Övergripande
Jordbruksverket
organisatör
av
verksamhet/eveneman
g
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Informationskanaler/f
ormat som använts

webb

Typ av målgrupp

Alla som är intresserade av landsbygdsprogrammet

Ungefärligt
antal 2000
intressenter som nås
URL

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvision
er/hurgardetforprogrammen.4.6ba3ef0314db691c3eceb32b.html
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2.g) En beskrivning av uppföljningen av utvärderingsresultatet (med hänvisning till avsnitt 6 i
utvärderingsplanen)
Det ska göras en hänvisning till utvärderingsplanen. Eventuella problem i genomförandet ska beskrivas
tillsammans med de lösningar som har genomförts eller föreslagits.
Utvärderingsresultat
med
relevans
för
uppföljning
(beskriv
resultat och ange källa
inom parentes)

En viktig del av utvärderingssekretariatets arbete är att sprida resultaten. Det gör
vi genom att använda flera riktade kanaler avpassade till målgruppen. Vi har
använt personlig kommunikation i workshoppar och möten, elektronisk
kommunikation via webbsida och blogg, direktkommunikation genom riktade
utskick av material samt masskommunikation via pressmeddelande.

Uppföljning genomförd

Det är Jordbruksverkets olika enheter, länsstyrelserna och näringsdepartementet
som främst kan ha nytta av utvärderingsresultaten och som ansvarar för att följa
upp och använda dem i sitt utvecklings- och förbättringsarbete.
Utvärderingssekretariatet förmedlar resultaten från utvärderingar till främst
Jordbruksverket, länsstyrelserna och departement. Detta görs till exempel vid
olika samarbetsmöten, vid överlämning av färdiga utvärderingar till departement
samt vid de utvärderingsdagar som utvärderingssekretariatet ordnar. Vid
utvärderingsdagarna deltar representanter för bland annat departement,
Jordbruksverket och länsstyrelserna.

Myndighet
ansvarar
uppföljning

som
för
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3. PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS
3.a) Beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att garantera programgenomförandets kvalitet och
effektivitet
Oförutsedda ändringar av de allmänna villkoren för genomförandet av programmet
Sommaren 2018 var onormalt torr och varm i hela Sverige vilket medförde problem för både jordbruket och
skogsbruket. Det ledde till flera insatser, bland annat begärde Sverige undantag och dispenser från vissa
villkor kopplade till stöden inom EJFLU (och EGFJ).
Administrativa system
Jordbruksverket har inför denna programperiod utvecklat nya IT-system för areal- och djurrelaterade
åtgärder inom landsbygdsprogrammet. Sedan tidigare finns en elektronisk service för stödmottagare som
söker miljöersättningar, ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion samt stöd till
mindre gynnade områden och djurvälfärdsersättningar. Det är samma ansökningsförfarande som vid
ansökan om utbetalning (SAM-ansökan) för direktstöd. På så sätt behöver stödmottagaren endast uppge
arealerna en gång vilket gör att risken för att denne gör fel minskar. Dessutom underlättas de administrativa
kontrollerna av stöden. Nästan alla ansökningar görs elektroniskt.
Även för övriga stöd inom landsbygdsprogrammet har IT-lösningar utvecklats för elektronisk ansökan med
e-legitimation (manuell ansökan endast i undantagsfall), central scanningfunktion (alla handlingar ska
digitaliseras), elektronisk akt (även bilagor lagras elektroniskt, begäran om komplettering) och elektronisk
handläggning. Målet är att alla ansökningar ska göras elektroniskt. Endast ett fåtal ansökningar kommer på
annat sätt än via e-tjänsten. E-ansökan ger en bra hjälp för kunden att komma rätt och att få hjälp med
ansökan direkt vid ansökanstillfället.
Det nya IT-systemet för handläggning av investeringsstöd, kompetensutveckling etc. inom
landsbygdsprogrammet har särskilda kontrollpunkter inbyggda. Kontrollpunkterna är i sin tur kopplade till
rutiner för hur kontrollerna ska göras. Rutinerna presenteras i handläggarstödet för stödadministration, där
det även finns bl.a. processbeskrivningar, IT-manualer och länkar till regelverk. Alla handläggare, inklusive
handläggare på LAG, har tillgång till handläggarstödet. Att handläggarstödet är elektroniskt innebär att
handläggarna alltid har tillgång till aktuell information.
En del utvecklingsåtgärder har genomförts för att underlätta handläggningen samt för att kunna leverera
regelstyrt rapportering och möjliggöra bättre uppföljning av programmen. Utvecklingsarbete pågår
fortfarande.
Upplägget för den administrativa hanteringen följer regelverket för den europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling. Utbetalande organ har genom avtal och föreskrifter reglerat hur de delegerade
myndigheterna ska handlägga stödärendena. I samband med att utbetalningsunderlag skickas till utbetalande
organ, ska stödmyndigheten intyga att den följt bestämmelserna i gällande regelverk samt fastställda rutiner.
Om så inte är fallet verkställer inte utbetalande organ den begärda utbetalningen. I Jordbruksverkets roll
som utbetalande organ ingår att kontinuerligt övervaka alla nivåer i det utbetalande organets verksamhet
genom intern kontroll (se vidare under avsnitten om övervakning nedan).
Övervakning av areal- och djurrelaterade ersättningar
Externa kontroller
Jordbruksverkets verksamhet när det gäller utbetalning av EU-stöd revideras regelbundet av EUkommissionen, Revisionsrätten, det attesterade organet, Riksrevisionen samt internrevisionen. I den
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finansiella delen framgår vår värdering av samtliga pågående revisionsärenden. Nedan beskrivs de
viktigaste iakttagelserna som kommit fram i kommissionens revisioner i ärenden som inte har avslutats.
Tvärvillkor
Vissa tvärvillkor måste uppfyllas för miljöersättningar m.m. En revision i april 2017 konstaterade att
Jordbruksverket inte gjort några avdrag för brister som upptäckts vid kontroll av tvärvillkoren avseende
stödåren 2015-2017. Kommmissionen har föreslagit en sanktion på 23,8 miljoner euro.
Miljöersättningar m.m.
Kommissionen granskade miljöersättningar, erstättningar till ekologisk produktion, kompensationsstödet
och djurvälfärdsersättningar i oktober 2018. Detta var en uppföljning och en fortsättning på en revision på
samma område 2016. Kommissionens rapport innehåller iakttagelser om brister både i den admininstrativa
kontrollen och kontrollen på plats.
Interna kontroller
Interna kontroller har genomförts som ett led i den kontinuerliga övervakningen för att säkerställa att
regelverk och riktlinjer tillämpas korrekt, enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014
(ackrediteringsförordningen). Övervakningen omfattar de myndigheter som ansvarar för att utföra kontroller
och handläggning av ansökningar samt de enheter på Jordbruksverket som ansvarar för rutiner och liknande.
Övervakningen genomförs genom internkontroller av ett antal stödmyndigheter och enheter på
Jordbruksverket varje år. Under 2018 har handläggningen av tvärvillkor granskats på stödärendenivå hos
sex länsstyrelser. Sammantaget har internkontrollen av dokumentation och registrering av tvärvillkor visat
på vissa brister som vi bedömer har en måttlig inverkan på möjligheterna att uppfylla
ackrediteringskriterierna.
Övervakning av länsstyrelsens arbete i fält med arealkontroller har även skett genom dubbelkontroller av
fältkontroller på uppdrag av Ekonomistyrningsverket (ESV). Omverifieringarna väljs ut slumpmässigt i
landet på stödärendenivå. Under 2018 har omverifieringar genomförts i 12 län. Resultatet från dessa
omverifieringar har endast visat på mindre avvikelser vid fältbedömningen.
Administrativa kontroller
Länsstyrelserna och Jordbruksverket ska genomföra administrativa kontroller enligt kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 809/2014. Kontrollerna visar allt från t.ex. att personen är djurhållare till
att ansökan uppfyller grundläggande villkor.
Kontroller på plats
Enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 ska kontroller på plats utföras. Kontroller
av miljö- och djurrelaterade stöd samt stöd för ekologisk produktion och omställning till ekologisk
produktion utförs av länsstyrelserna, men det är Jordbruksverket som beslutar om kontrollfrekvensen för
varje stödform och län. Urval av vilka lantbrukare som ska kontrolleras av stödmyndigheterna görs både av
Jordbruksverket och länsstyrelserna i form av slumpmässiga urval och riskanalyser. Som grund för urvalet
används Jordbruksverkets beslutade riskanalys. Genomförandet av kontrollerna sker på lantbrukarnivå och
samordnas ofta med direktstöden så att alla stöd på företaget kontrolleras samtidigt. Jordbruksverket
ansvarar bland annat för att övervaka att beslutade kontrollinstruktioner och rutiner rörande
stödmyndigheternas arbete följs. I övervakningen ingår handläggning, kontroll och utbetalning av
miljöersättningar, ersättningar till ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar. Se
iakttagelser under avsnittet Interna kontroller ovan.
Identifierade feltyper och motåtgärder
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Den kontrollstatistik Jordbruksverket lämnat till kommissionen visar på en felfrekvens för 2018 på 3,43
procent för EJFLU-IAKS. Statistiken bygger dock endast på drygt hälften av det utbetalade beloppet inom
populationen. Av de stöd som ligger till grund för felfrekvensen utgör kompensationsstödet knappt
80 procent. Jordbruksverket bedömer att den största enskilda orsaken till felfrekvensen inom
kompensationsstödet kan härledas till aktivitetskravet, som infördes 2015. Jordbruksverket arbetar med att
klassificera om marker som inte haft aktivitet på två år, och detta kommer att minska felfrekvensen över tid.
År 2017 gjorde mycket nederbörd att det var svårt att uppfylla aktivitetskravet i vissa delar av Sverige,
vilket påverkade kontrollstatistiken för det året. År 2018 har den allvarliga torkan lett till undantag och
dispenser från vissa villkor kopplade till stöden, vilket kan komma att påverka statistiken för detta år.
Utöver kompensationsstödet finns störst andel fel i ersättningen för extra djuromsorg för suggor, som står
för drygt 17 procent av felet i populationen. Felfrekvensen inom den ersättningen är 6,23 procent. De flesta
felen inom detta stöd bedöms ha att göra med foderuppföljningen. Informationen om dokumentationskrav
ska förtydligas på Jordbruksverkets webbplats. Det som kommer därefter är ersättningen för utökad
klövhälsovård för mjölkkor, med ca 7 procent av felen och en felfrekvens på 14,16 procent. Jordbruksverket
arbetar med att förtydliga informationen om att lantbrukaren bör justera sin ansökan om denne inte kan
verka alla djur som planerat.
Utbildningar m.m.
Jordbruksverket anordnar utbildningar löpande inför varje leverans av ny funktionalitet i IT-systemen
Jorden, Atlas, Falken och Ararat. Dessutom har en kontrollkurs hållits under 2018.
Övervakning av landsbygdsutvecklingsstöd av investeringstyp, kompetensutveckling, rådgivning
m.m.
Externa kontroller
Jordbruksverkets verksamhet när det gäller utbetalning av EU-stöd revideras regelbundet av EUkommissionen, Revisionsrätten, det attesterade organet, Riksrevisionen samt internrevisionen. I den
finansiella delen framgår vår värdering av samtliga pågående revisionsärenden. Nedan beskriver vi de
viktigaste iakttagelserna som kommit fram i kommissionens revisioner i ärenden som inte har avslutats,
eller som avslutats under 2018 eller senare.
Landsbygdsprogrammet 2007-2013
I juni 2014 granskade kommissionen axel 1+3 inom det gamla landsbygdsprogrammet. De menar att
Jordbruksverket bland annat hade brister i urvalskriterier och i kontroll av att stödmottagaren uppfyller
stödkriterierna. Efter förlikning resulterade detta i en korrigering på 6,4 miljoner euro.
I december 2016 granskade kommissionen åtgärder inom det gamla landsbygdsprogrammet. Kommissionen
har bland annat riktat kritik mot offentlig upphandling, rimlighetsbedömning och rutiner för urval och
bedömning av projekt. Detta leder till en finansiell korrigering på 1 miljon euro. Revisionen innehöll en del
överlappningar med den som genomfördes 2014 och sanktionen är korrigerad så att betalning inte sker två
gånger för samma sak.
Investeringsstöd och miljöinvesteringar
En revision i juni 2017 upprepade känd kritik mot det gamla landsbygdsprogrammet, om kontroll av
offentlig upphandling och rutiner för val av projekt. För det nya programmet var kritiken begränsad till en
mindre punkt (kontroll av vem som äger marken), som dock var åtgärdad redan innan revisionsbesöket.
Enligt kommissionens formella meddelande om finansiell korrigering blir sanktionen inte fullt 46 000 euro.
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Interna kontroller
Under 2018 har Jordbruksverket inte genomfört någon övervakning genom internkontroll. Fokus har varit
på tillsyn av LAG (lokala aktionsgrupper) inom lokalt ledd utveckling. Under året har 8 tillsynsbesök hos
LAG genomförts, där iakttagelser hittades hos samtliga 8 LAG. Iakttagelserna är under utredning och
åtgärdsplaner kommer att arbetas fram.
Administrativa kontroller
Länsstyrelserna, Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska genomföra
administrativa kontroller enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014. Administrativa
kontroller görs kontinuerligt vid ansökan om stöd och vid ansökan om utbetalning. Dessa kontroller består
av att bedöma om ansökan om stöd uppfyller kriterier ställda i den nationella och regionala strategin. Om en
ansökan om stöd bedöms kunna uppfylla de ställda kraven går den administrativa kontrollen vidare i form
av bedömning av genomförandets utförande i form av rimlighet i utgifter och innehåll. Ett beslut om stöd
fattas därefter där villkor sätts upp gällande genomförandet, utgifternas storlek och bedömt syfte och mål
med genomförandet. Den administrativa kontrollen vid ansökan om utbetalning ska visa om stödmottagaren
har med sitt genomförande uppfyllt de ställda kraven i beslutet om stöd. Om den administrativa kontrollen
visar att insatsen inte följt sitt beslut om stöd kan det leda till avdrag och eventuell hävning av beslutet om
stöd.
Kontroller på plats och kontroller i efterhand
Jordbruksverket ansvarar för kontroller av stöd beslutade av länsstyrelserna, Jordbruksverket, Sametinget,
Skogsstyrelsen och Tillväxtverket. Myndigheten ansvarar för riskanalys och urval av kontrollobjekt.
Jordbruksverket genomför kontroller på plats enligt artikel 49 i förordning (EU) nr 809/2014. För
genomförandet finns fastställda rapportmallar och checklistor med tillhörande kontrollinstruktioner.
Kvalitetsgranskning sker bland annat genom att alla rapporter granskas av en kollega och att en viss andel
av stödärendena granskas av enhetschef. Kontrollrapport görs tillgänglig för beslutande myndigheter i
elektronisk form för bland annat utbetalningsfunktionen på Jordbruksverket. Kontroll på plats ska omfatta
minst fem procent av det stöd som betalas ut årligen. Under 2018 gjordes 218 kontroller på plats.
Jordbruksverket genomför besiktningar (besök på plats) enligt artikel 48 i förordning (EU) nr 809/2014
Under 2018 gjordes 39 besiktningar.
Jordbruksverket gör ”kontroller i efterhand” enligt artikel 46 i förordning (EU) nr 809/2014. Kontroller i
efterhand syftar till att kontrollera att femårsåtagandet rörande investeringsåtgärder följs. En procent av de
stödberättigande utgifter för investeringar som lyder under åtagandet, ska granskas varje år. Under 2018
gjordes 9 kontroller i efterhand som avser stöd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.
Identifierade feltyper och motåtgärder
Felfrekvenserna från den senaste kontrollstatistiken har ökat markant jämfört med förra året. På grund av att
underlaget fortfarande är litet kan stora variationer uppkomma från år till år. I underlaget ingår endast 79
ärenden, vilket gör att ärenden med stora avdrag får en oproportionerligt stor påverkan på felfrekvenserna.
De avdragsorsaker som identifierats som mest förekommande i kontrollstatistiken är:
 bristande betalningsbevis eller intyg
 ej betald inom projekttiden
 ingår inte i projektet/investeringen.
Jordbruksverket har tidigare gjort förändringar vilka enligt vår bedömning leder till färre fel. Ändringarna
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visas först i nästa års kontrollstatistik.
Information har under sommaren 2018 uppdaterats på Jordbruksverkets webbplats för att förtydliga när en
faktura måste vara betald för att den ska få räknas med i stödet och vilka typer av utgifter som accepteras
vid ansökan om utbetalning. Jordbruksverket har också efter utredning beslutat att från och med den
1 november 2018 acceptera fler typer av betalningsbevis vilket leder till minskat antal fel. På
Jordbruksverkets webbplats finns sedan sensommaren 2018 även checklistor som stödsökande kan använda
vid ansökan om utbetalning. Dessa checklistor hjälper den stödsökande att skicka in rätt uppgifter i rätt tid.
Under sommaren 2018 uppdaterade vi också våra beslutsmallar i syfte att få tydligare beslut om stöd till
stödmottagarna.
Jordbruksverket har även föreslagit en programändring för att tillämpningen av klumpsummor i större
utsträckning införs i utvalda åtgärder. Jordbruksverkets bedömning att det leder till minskade avdrag på
grund av osäkerhet i vad som får inkluderas i en utbetalningsansökan.
Utbildningar m.m.
Ett antal utbildningar och träffar om regelverk, rutiner för handläggning och IT-system har genomförts
under 2018 avseende programperioden 2014-2020. På utbildningarna och träffarna har personal från
Jordbruksverket, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Sametinget, Tillväxtverket, ledamöter i LAG och
handläggare på leaderkontor deltagit. Med anledning av att flera rutiner för handläggning förenklats har
jordbruksverket både uppdaterat befintligt, men också publicerat nytt, utbildningsmaterial i
Handläggarstödet.
Den 7-8 mars genomförde Jordbruksverket en konferens i samarbete med stödmyndigheterna. Det var
69 deltagare från 25 myndigheter (Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Sametinget, Tillväxtverket,
Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten) som deltog.
Syftet med konferensen var att deltagarna skulle lära av varandra, hitta gemensamma lösningar, utbyta
erfarenheter, få bra kvalitet i handläggningen och skapa nätverk.
Punkter på dagordningen var information från Jordbruksverket med återkoppling kring olika aktiviteter som
genomförts, revisioner, förenklingsarbetet, IT-utveckling med mera. Konferensen innehöll även
gruppövningar kring aktuella teman och erfarenhetsutbyten om att hitta smarta vägar i handläggningen.
Sammanfattning av större problem som uppstått vid förvaltningen av programmet och hur dessa har
åtgärdats
Generellt programgenomförandet
Jordbruksverket ser kontinuerligt över regler och rutiner som rör programmen och uppdaterar vid behov för
att säkerställa korrekt hantering, men även för att förenkla för stödmottagare och myndigheter där så är
möjligt. Behov av justeringar uppmärksammas på olika sätt, exempelvis vid revisioner, administrativa
kontroller eller vid erfarenhetsutbyten av olika slag. Utbildningar för handläggare och information till
stödmottagare hålls i samband med att uppdateringar görs eller vid behov.
En programändring som godkändes under 2018 har öppnat upp för möjligheten att bevilja stöd i form av
klumpsummor för många åtgärder i landsbygdsprogrammet. Bedömningen är att det kommer att innebära en
väsentlig minskning av den administrativa bördan för stödmottagare i samband med ansökan om
utbetalning. I en programändring under 2018 utnyttjade Sverige möjligheten att ta bort det tidigare
obligatoriska kravet på aktiv jordbrukare. Det har minskat den administrativa bördan för stödmottagare
inom de areal- och djurbaserade ersättningarna i landsbygdsprogrammet.
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Utveckling och driftsättning av IT-system
Ett utvecklingsarbete pågår för att bygga på, anpassa och ytterligare förbättra de digitala systemen.
Jordbruksverkets arbete med förbättringar av IT-systemen leder till högre kvalitet i alla led, från
stödmottagares ansökningar till myndigheternas handläggning.
Under 2018 har de digitala ansökanssystemen förbättrats genom att informationstexter har förtydligats samt
har fler mallar tagits fram. Förhoppningen är att det ska bli enklare för stödmottagaren att göra rätt från
början, slippa kompletteringsförfarande och förseningar.
Handläggningstider
När det gäller stöd som avser investeringar, kompetensutveckling med mera är målet är att
handläggningstiden för ansökan om stöd ska vara längst 6 månader för 90 procent av ansökningarna och för
ansökan om utbetalning ska handläggningstiden vara längst 4 månader för 90 procent av ansökningarna. För
ansökan om stöd hanterades 24 procent av stödärendena inom sex månader. För ansökan om utbetalning
hanterades 70 procent inom fyra månader. Statiken avser alla handläggande myndigheters ärenden som har
kommit in och har hanterats under 2018 inklusive LLU, exklusive tekniskt stöd. Målen har alltså inte nåtts
under 2018. Se redogörelser ovan om Jordbruksverkets arbete för att förbättra programgenomförandet och
utveckla IT-system.
När det gäller de areal- och djurrelaterade stöden finns ett prognosticerat utbetalningsmål för stödåret.
Delutbetalningar, motsvarande 75 procent av stödbeloppet, påbörjades i slutet av oktober och i början av
december påbörjades slututbetalningar. Under 2018 utbetalades för dessa stöd och ersättningar ett högre
belopp än det prognosticerade utbetalningsmålet, vilket innebär att målet är uppfyllt.

3.b) Kvalitet och effektiva genomförandemekanismer
Förenklade kostnadsalternativ 1, proxyindikatorn beräknas automatiskt
[%] planerad andel av
[%] utgifter som
det sammanlagda
realiserats genom ett
Totalt finansiellt
anslaget till
förenklat
anslag till
landsbygdsprogrammet kostnadsalternativ av
landsbygdsprogrammet
som täcks av
det totala anslaget till
[Ejflu]
förenklade
landsbygdsprogrammet
kostnadsalternativ2
(kumulativt)3
Fondspecifika metoder enligt artikel 67.5 e i förordning (EU) nr 1303/2013

1 763 565 250,00

60,56

35,25

1

Med förenklade kostnadsmetoder avses enhetskostnader, klumpsummor och schablonsatser enligt artikel 67.5 i förordning (EU) nr 1303/2013,
inklusive de särskilda metoder som avses i led e i den artikeln, som klumpsummor vid start av företag, schablonutbetalningar till
producentorganisationer samt areal- och djurbaserade enhetskostnader.
2

Beräknas automatiskt från programversionens åtgärder 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

3

Beräknas automatiskt från utgiftsdeklarationen för åtgärderna 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

Förenklade kostnadsalternativ, baserat på specifika detaljerade uppgifter från medlemsstaterna [frivillig
uppgift]
Totalt finansiellt anslag till
landsbygdsprogrammet [Ejflu]

Totalt artikel 67.1 b, c och d + 67.5 e i

[%] planerad andel av det
sammanlagda anslaget till
landsbygdsprogrammet som täcks
av förenklade kostnadsalternativ

1 763 565 250,00
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[%] utgifter som realiserats genom
ett förenklat kostnadsalternativ av
det totala anslaget till
landsbygdsprogrammet (kumulativt)

förordning (EU) nr 1303/2013
Fondspecifika metoder enligt artikel
67.5 e i förordning (EU) nr 1303/2013

1 763 565 250,00

E-förvaltning för stödmottagarna [frivillig uppgift]
[%] Ejflu-finansiering

[%] berörda åtgärder

Ansökan om stöd
Ansökan om utbetalning
Kontroller och överensstämmelse
Övervakning och rapportering till förvaltande
myndighet/utbetalande organ

Genomsnittliga tidsgränser för utbetalning till stödmottagarna [frivillig uppgift]
[Dagar]
I förekommande fall,
medlemsstaternas tidsfrister
för utbetalning till
stödmottagarna

[Dagar]
Genomsnittlig tid för
utbetalning till
stödmottagarna

Kommentarer

Mål för handläggning för ansökan om utbetalning är 4 månader för 90 procent av ansökningarna
för icke-areal och djurrelaterade stöd. Målet uppfylls för 57 procent av ansökningarna.
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4. ÅTGÄRDER

SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA KRAV PÅ TEKNISKT STÖD OCH
PUBLICITET FÖR PROGRAMMET

4.a) Vidtagna åtgärder och nuläget när det gäller fastställandet av nationella landsbygdsnätverket
och genomförandet av programmets handlingsplan
4.a1) Vidtagna åtgärder och nuläget när det gäller fastställandet av det nationella
landsbygdsnätverksprogrammet (förvaltningsstruktur och enhet för nätverksstöd)
Under 2014 utarbetades en handlingsplan för det svenska Landsbygdsnätverket som beslutades av
Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Det skedde i samråd med de intressenter som varit medlemmar i
föregående programperiods Landsbygdsnätverk. En ny styrgrupp bildades med 15 organisationer och
myndigheter representerade. Styrgruppen fastställde en aktivitetsplan för 2015-2016 och inrättade
tematiska arbetsgrupper för Gröna näringar, Integration, Naturturism, Service och Unga i
landsbygdsutveckling. Därutöver tillsattes en samordningsgrupp för lokalt ledd utveckling samt
samordnande grupper för ett delnätverk för yrkesverksamma landsbygdsutvecklare. Landsbygdsnätverkets
kansli förstärktes med ytterligare kommunikatörer och en samordnare för ett nationellt nätverk för EIP
(Europeiska innovationspartnerskapet) anställdes. En ny grafisk profil lanserades. Rekrytering av
medlemmar genomfördes och med dem slöts medlemsöverenskommelser om aktivitetsnivå.
Styrgruppen har under 2018 fortsatt arbete med aktivitetsplan för 2017-2018 med samma tematiska grupper
och med samma struktur på nätverkskansliet som 2017. Samordningen för lokalt ledd utveckling har ändrats
något och organiseras i ett flertal grupper med en sammanhållande grupp. De tematiska grupperna genomför
aktiviteter i enlighet med de arbetsplaner som godkänts av styrgruppen.

4.a2) Vidtagna åtgärder och nuläge när det gäller genomförandet av handlingsplanen
Insamling av exempel på projekt (art. 54.3 b enligt 1305/2013)
Lärdomar från projektexempel samlas in och sprids via bl. a Landsbygdsnätverkets webnyheter som
skickas till ca 1500 prenumeranter. Goda exempel sprids även i podcasten Landet som sänds varannan
vecka, totalt 26 stycken sändes under 2018. Antalet lyssningar var cirka 19 000 vilket ger ett
genomsnittligt antal unika lyssningar på drygt 700 per podd under 2018. Den genomsnittliga ökningen per
podd ökar med drygt 10 procent per år.
En ny satsning under 2018 var webbinarieserien Landet lär. Totalt 17 webbinarier genomfördes var tredje
vecka under året där upplägget är som ett lunchsemiarium med ca 20 minuter föredrag kombinerat med en
frågestund på ca 20 minuter. Varje webbinarium samlar i genomsnitt ca 37 personer. Föredragen går även
att titta på i efterhand där totala antalet visningar 2018 var 4924 visningar. I snitt spelades varje avsnitt 290
gånger i efterhand.
De olika tematiska arbetsgrupperna samlar in lärande exempel och ger dem spridning inom sina resp.
områden, exempelvis genom podcasten Landet eller webbinariet Landet lär. Gröna näringar gruppen har
genomfört en kampanj ”Landsbygden leverar fossilfritt” som inkluderade regionala möten i samarbete med
medlemsorganisationerna, ett Landet Lär webbinarium samt korta filmer och artiklar med lärande exempel
som spridits framförallt via sociala medier. Webbinarier utöver Landet lär är även ett medel till dialog och
informationsspridning, exempelvis samlade integrationsgruppen till ett webbinarium om kommunikationer
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på landsbygden.
Den serie av artiklar om servicelösningar på landsbygden som påbörjades under föregående år fortsatte
under 2018. Exempel inom service har även uppmärksammats på regionala träffar. Inom naturturism
genomfördes en nationell konferens och temat togs upp både av podd och webbinarium En studie om
entreprenörer inom naturturism på landsbygden färdigställdes och publicerades. På temat Unga har flera
Landet podcast tagits fram.
Antalet följare på Facebook har under 2018 ökat med 1700 till drygt 4 300 följare i början av 2019.
Landsbygdsnätverkets kansli delar och publicerar mellan 1-3 inlägg per dag. Facebook är den kanal
tillsammans med Instagram där betalda kampanjer genomförs och är tillsammans med webben en av de
viktigaste kanalerna för kommunikation och interaktion.
Underlättande av tematiska och analytiska utbyten (54.3 b ii enligt 1305/2013)
Cirka 60 av Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer och myndigheter deltar i de olika
arbetsgrupperna inom Landsbygdsnätverket för att fortlöpande ha ett tematiskt och analytiskt utbyte.
En digital nätverksträff genomfördes den 6 nov på 19 ställen runt om i landet med huvudsakligen
länsstyrelser som arrangörer av de regionala samlingarna. Temat var framgångsrika smarta landsbygder
och hur vi kan främja att fler landsbygder utvecklas med än mer smarta lösningar. Totalt var det över
400 deltagare med mellan 15 till fler än 50 deltagare på respektive samling. Inför träffen genomfördes en
månadslång kampanj om Smart Villages för att bygga upp intresset för träffen, men också för att förbereda
deltagarna på en mer fördjupad diskussion om vad som behöver göras. De regionala medarrangörerna
uppmanades också att sprida information om det som publicerades under kampanjen. Kampanjen har bland
annat nått över 20 000 via facebook. Kampanjen startade med att sprida ENRDs animerade film om Smart
Villages och därmed också informerade om ENRDs sida om Smart Villages där det bland annat går att
hitta konkreta exempel från olika medlemsstater plus att där finns information om den tematiska
arbetsgruppen för Smart Villages samt information om Kommissionens Action plan för Smart Villages.
Kampanjen innehöll även två Landet podcastavsnitt ett Landet lär lunchwebbinarium samt tre webartiklar.
Under året har Landsbygdsnätverket även genomfört en nationell leaderträff där de ca 185 deltagarna bland
annat utbytte erfarenheter om hållbar utveckling och hur de kan bidra till de globala målen för Agenda
2030.
Fondsamordningsgruppen för lokalt ledd utveckling genomförde i slutet av året en nationell träff
”Fondsamordning i praktiken” med syfte att stärka samverkan mellan ESI-fonder och aktörer. Deltog
gjorde personer från länsstyrelser, regioner, myndigheter, LAG och intresseorganisationer som fick
möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter samt få fördjupade och nya kunskaper.
Inom arbetsgrupp Gröna näringar pågår ett särskilt projekt, MATtanken, som syftar till att stärka kvalitén
inom offentlig mat. Projektet leds av en styrgrupp med representanter från tre medlemsorganisationer. En
projektledare och kommunikatör har anställts vid kansliet.
Tillhandahållande av utbildning och nätverk för LAG (54.3 b iii enligt 1305/2013)
En nationell nätverksträff har anordnats. Flera av podcasten Landet har haft tema Lokalt Ledd Utveckling.
Därtill har den så kallade Leaderbussen körts fyra turer för att sprida kunskap om leaderprojekt och
leadermetoden. Arbetet med fondsamording har inneburit ett lärande för många aktörer inom Leader.
Leaderområden i Sverige har med stöd från landsbygdsnätverket genomfört ca nio träffar i de sex regioner
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de är indelade i – minst en träff per region. (Leadersverige är indelad i sex regioner).
Tillhandahållande av nätverk för rådgivare och innovationsstödjande tjänster (54.3 b iv enligt 1305/2013)
Innovationssupporten har medverkat med information om stödet till innovationsgrupper. Ett särskilt
nyhetsbrev inom temat innovation gavs ut med 10 nummer under året. Inspirerande filmer har producerats
under året och hjälpmaterial för den som vill söka innovationsstöd finns med intruktionsfilmer, checklistor
och exempelansökan.
Delning och spridning av uppföljnings- och utvärderingsresultat (54.3 b v enligt 1305/2013)
Landsbygdsnätverket har bistått utvärderingssekretariatet med att sprida utvärderingsresultat.
Nätverkets kommunikationsplan (54.3 b vi enligt 1305/2013)
Landsbygdsnätverkets aktiviteter inom kommunikationsområdet genomförs enligt den plan som är
fastställd av styrgruppen.
Aktiviteter avseende deltagande och bidrag till ENRD (art. 54.3 b vii enligt 1305/2013)
Svenska Landsbygdsnätverket har deltagit i samtliga Assembly-möten och möten med permanenta
undergrupper till Assemblyn. Därutöver har nätverket deltagit i samtliga träffar mellan de nationella
nätverken. Det svenska Landsbygdsnätverket har haft svenska deltagare i såväl fokusgrupper som
seminarier och workshoppar ordnade av EU-kommissionen inom EIP-Agri och har vid flera tillfällen
medverkat med presentationer över lösningar som tillämpas i Sverige.

4.b) Åtgärder som vidtagits för att skapa publicitet för programmet (artikel 13 i kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 808/2014)
Miljöersättningar, kompensationsstöd, ekologiska ersättningar och djurvälfärdsersättningar ingår i
Jordbruksverkets så kallade SAM-process. Stöden i landsbygdsprogrammet som ingår i SAM-processen
kommuniceras tillsammans med övriga jordbrukarstöd. Detta görs under hela året men med fokus på
perioden före och under SAM-ansökansperioden som 2018 pågick mellan den 8 februari och den 12 april.
Kanaler för SAM-processen är bland annat:







Jordbruksverkets webbplats
Konsultinfo - egen webbplats för konsulter och rådgivare
Riktat utskick till ca 60 000 lantbrukare
Facebook
Annonser i lantbrukspress
Nyhetsbrev till ca 7 000 prenumeranter

De andra stöden i landsbygdsprogrammet som avser investeringar, projektstöd, kompetensutveckling med
flera har en egen process där information om programmen sker löpande.
Riktlinjer för stödmyndigheternas handlingsplaner
I mallen för handlingsplanerna framgår att myndigheternas kommunikationsplaner ska bygga på
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landsbygdsprogrammets kommunikationsstrategi, bland annat att kommunikationen ska planeras utifrån
olika faser i genomförandet av programmet. Kommunikationsplanen ska också innefatta tydliga
kommunikationsmål som ska harmoniera med kommunikationsmålen i den övergripande
kommunikationsstrategin för landsbygdsprogrammet. Riktlinjerna omfattar även uppmaningar att
kommunicera EU:s roll för landsbygdsprogrammet till allmänheten, att definiera kommunikationskanaler
samt att göra en löpande aktivitetsplanering.
Handlingsplanernas avsnitt för kommunikation kontrolleras utifrån fyra kontrollfrågor:





Har myndigheten redogjort för vilka mål de ska arbeta med?
Har myndigheten redogjort för vilka målgrupper de ska arbeta med?
Har de redogjort för vilka kanaler som ska användas för arbetet med kommunikation?
Förklarar stödmyndigheten hur de använder verktyg för jämställd kommunikation i arbetet med att ta
fram och genomföra sitt kommunikationsarbete?

Riktlinjer för de lokala utvecklingsstrategierna inom lokalt ledd utveckling
I skrivanvisningarna för de lokala utvecklingsstrategierna betonar Jordbruksverket att LAG på
motsvarande sätt ska lägga upp sina respektive kommunikationsplaner utifrån kommunikationsmålen i
kommunikationsstrategin samt att de ska:
 redogöra för kommunikationsinsatser till olika målgrupper
 tänka på att kommunicera stöden till fler än potentiella stödmottagare, det vill säga att
kommunikationen även ska rikta sig till den bredare allmänheten och medfinansiärer och redogöra
för insatsernas miljö- och samhällsnytta
 lägga särskild tyngd på de strategiska delarna där LAG redogör för hur LAG vill kommunicera
strategin och dess resultat i uppstarts-, genomförande-, uppföljnings- och utvärderingsfasen.
LAG uppmanas också att göra en löpande aktivitetsplan för kommunikationsinsatser.
Jordbruksverkets och Landsbygdsnätverkets kommunikation
Under 2018 arbetade Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket för att nå alla huvudmålgrupper med
information om stöden och ersättningarna, programmets mål och möjligheter genom att bland annat sprida
information till stödsökande, allmänhet och vidareförmedlare genom:











information om stöden och ersättningarna på Jordbruksverkets webbplats
information på företagsportalen www.verksamt.se
nyheter i nyhetsbrev
information om programmets genomförande och resultat på bloggen Programmen och pengarna
information till konsulter via en särskild webbplats, med möjlighet att ställa frågor
nyheter i Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev och via dess webbplats
medverkan på relevanta mässor och seminarier
information om stöden i riktat utskick till lantbrukarna
annonsering i framför allt lantbrukspress
nyheter och information i Jordbruksverkets och Landsbygdsnätverkets sociala kanaler (Facebook,
Twitter och Instagram)
 Landsbygdsnätverkets podcast Landet
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Till interna medarbetare och samarbetspartner:
 nyheter på det externa intranätet Ladan som når ut till samarbetspartners, exempelvis Sveriges
länsstyrelser och andra myndigheter som handlägger stöd i programmet
 nyhetsbrev till medarbetare
 utbildningar om stöd, stödregler och IT-system för kontaktpersoner på stödmyndigheterna
 information på Jordbruksverkets intranät Magasinet
Fondgemensam kommunikation
Jordbruksverket, ESF-rådet och Tillväxtverket arbetar tillsammans med fondsamordnad kommunikation.
Syftet med fondsamordningens arbetsgrupp för kommunikation, FAK, är att arbeta för att den
fondgemensamma informationen ska vara enkel, tydlig och relevant och nå ut till de målgrupper som har
nytta av den. FAK ska tillhandahålla kanaler, plattformar, kontaktytor och informationsmaterial som bidrar
till att underlätta för potentiella stödsökanden och andra intressenter att hitta den information de söker. En
stor nytta med den fondgemensamma gruppen är det löpande erfarenhetsutbytet.
Under 2018 har den fondgemensamma kommunikationsgruppen främst arbetat med:
 Utveckling av webbplatsen eufonder.se - Under 2018 har man utvecklat kanalen genom att lyfta
programmens resultat på särskild plats. Målet är att alla förvaltande myndigheter ska sprida resultat
via artiklar ca 1 gång per månad. Myndigheterna använder sig av sina ordinarie kanaler och sociala
medier för att genom dessa driva trafik till eufonder.se.
 Informationskampanjen Mitt Europa - I samband med Europadagen den 9 maj deltog Sverige och
de förvaltande myndigheterna i informationskampanjen Mitt Europa (EU in my region) för andra
gången 2018. Över 110 EU-finansierade projekt från hela Sverige visade då upp sin verksamhet på
olika sätt (en ökning med ca 30 projekt). Det hölls öppet hus, seminarier, mässor, tävlingar,
tipspromenader och mycket mer. Kampanjen i Sverige samordnades av Tillväxtverket, ESF-rådet
och Jordbruksverket. Webbplatsen eufonder.se fungerade som gemensam kanal för kampanjen och
löpande information om de deltagande projekten spreds på Facebook-sidan Mitt Europa.
Även Landsbygdsnätverket har en grupp för fondsamordning genom lokalt ledd utveckling. I den ingår
representanter från leaderområden, länsstyrelserna, ESF rådet, Tillväxtverket och Jordbruksverket. De har
under året genomfört en kartläggning bland leaderområdena, regionalt utvecklingsansvariga och
länsstyrelsen om hur de upplever samordningen och vad som går att utveckla mer. De har också genomfört
en workshop med de kartlagda aktörerna för att stärka samordningen.
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5. ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA FÖRHANDSVILLKOREN
Det här avsnittet gäller bara årlig genomföranderapport 2015, 2016
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6. BESKRIVNING AV GENOMFÖRANDET AV DELPROGRAM
Inga delprogram finns.
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7. BEDÖMNING

AV
PROGRAMMETS MÅL

UPPGIFTER

OCH

FRAMSTEG

NÄR

DET

GÄLLER

ATT

UPPNÅ

7.a) Utvärderingsfrågor
7.a1) CEQ01-1A - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till innovation,
samarbete och utveckling av en kunskapsbas i landsbygdsområden?
7.a1.a) Svar på utvärderingsfråga
Med jordbruksverkets pågående analyser av innovationer och samverkan och tidigare utvärderingar finns det
anledning att tro att insatserna inom landsbygdsprogrammet kan ha främjande effekter på innovation
samarbete och utveckling i landsbygdsområden. Det är däremot inte möjligt att i detta läge se en aggregerad
samhällsekonomisk effekt.
Inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns ett starkt fokus på innovation och innovationssamverkan
bland annat genom den nya åtgärden EIP. Detta innebär ett nytt sätt att arbeta med att försöka stärka
innovationsförmågan och samverkan på den svenska landsbygden. Stödet ges inte enbart till investeringar
och projekt som syftar till konkreta innovationer, utan medel kan även ges till förutsättningsskapande projekt
som med tiden kan ha en stor påverkan på landsbygdsföretags innovationsförmåga.
Som det ser ut nu är framförallt jordbruksföretag inte så delaktiga i de innovationssystem som är uppbyggda.
Detta kan bero på att jordbruksföretag ofta är små företag som inte gör strategiska FoU-satsningar och de är
lokaliserade relativt långt från större stadskärnor, där de flesta forskningsmiljöer och innovationsfrämjande
organisationer ligger. En annan viktig del för att kunna utveckla en kunskapsbas i landsbygdsområden är
rådgivning- och kompetensutvecklingsinsatser. Dessa åtgärder presenteras närmare i fråga 3.
En svårighet i att utvärdera landsbygdsprogrammets främjande av innovation, samverkan och tillväxt är
bristande kunskap kring utgångsläget. Detta beror i hög grad på att information och kunskap om innovation
och innovationsprocesser grundas på företag utanför jordbrukssektorn och företrädesvis på företag i städer.
Eftersom det saknas information har det under nuvarande programperiod gjorts ett välgrundat försök att ge
en klarare bild av hur innovationsprocesser och samverkan ser ut i jordbruksföretag och på landsbygderna –
genom bland annat en omfattande enkätstudie.
Resultaten visar att nästan hälften av företagen är involverade i någon form av samverkan och merparten av
dem samarbetar med aktörer inom samma bransch. Dessa samverkansparters hittas oftast lokalt och endast
en mindre andel av de tillfrågade företagen samverkar med aktörer utanför Sverige. Resultaten visar också
att jordbruksföretag är mindre benägna att samarbeta med aktörer utanför den egna regionen än företag i
andra sektorer.
Undersökningen har även fokuserat på geografiska mönster för innovationssamarbeten för stads- och
landsbygdsföretag, vilket visas i tabell 1. Av de företag i stadskommuner som ägnar sig åt
innovationssamarbeten är det 36 procent som samarbetar med lokala aktörer, medan motsvarande andel är
53 procent för respondenter med innovationssamarbeten i landsbygdskommuner. Andel företag med
regionala, nationella och internationella innovationssamarbeten är ungefär lika stora för respondenter i stadsrespektive landsbygdsföretag.
--------------Enkätundersökningen som genomfördes i samband med kartläggningen ger också en fingervisning om vilka
63

hinder företag upplever som den främsta anledningen till att de inte ägnar sig åt innovation. Men hjälp av de
svaren kan man möjligtvis anta hur stöd på längre sikt kan ha effekt. Studien visar att den största andelen
svarande utanför jordbrukssektorn anger att skälet till att de inte har gjort några innovationsansträngningar är
att det finns en låg efterfrågan för innovationer på deras marknad samt att de inte har haft något behov nu på
grund av tidigare innovationer. För företag inom jordbrukssektorn har den största andelen respondenter
svarat att de inte har genomfört några innovationssatsningar på grund av brist på idéer.
De svarande har också fått ange vilka hinder de upplever för att genomföra innovationsansträngningar. Både
bland jordbruksföretag och företag utanför jordbruket har kapitalbrist och för mycket konkurrens angetts
som vanligaste alternativ.
Utbetalning av stöd till innovation i nuvarande programperiod
Nuvarande landsbygdsprogram har generellt innovationsfokus. Därtill finns innovationsstöd inom det
europeiska innovationspartnerskapet, EIP. Syftet är att genom innovationen nå målet ökad konkurrenskraft
och en hållbar produktion inom näringen.
I tabell 2 visas antal ärenden, samt det stöd de har beviljats, fördelat på fokusområden. Totalt har det bildats
203 innovationsgrupper och 64 projekt har fått stöd för att genomföra innovationsprojekt. Fokusområdet
konkurrenskraft, omstrukturering och diversifiering (2a) är störst och har över hälften av ärendena. Inom
fokusområdena förebygga markerosion (4c) och förbättra markskötseln samt energieffektivisering (5b) har
ännu inte något innovationsprojekt beviljats. Genomsnittligt beviljat belopp för innovationsprojekten
varierar ganska mycket mellan fokusområdena, mellan drygt 3 miljoner kronor inom biologisk mångfald och
drygt 800 000 kr inom bättre vattenkvalitet.
------------Figur 1 visar fördelningen av ärenden över verksamhetsgrenar där jordbruk är den största och rennäring den
minsta. Totalt handlar det om 267 beviljade ärenden där majoriteten är stöd till att bilda innovationsgrupper.
Denna fördelning är inte så konstig då vi har ett par år kvar av programperioden, samt att en del idéer som
tas fram i innovationsgrupperna inte har tillräcklig bärkraft för att utvecklas vidare till en kommersiell
produkt. Vilket är helt normalt när man arbetar med innovationer – alla försök och prototyper lyckas inte.
----------Det är svårt att visa effekter av dessa ärenden eftersom en stor del av dessa ärenden inte är slutförda. Detta
gäller framför allt innovationsprojekten där det konkreta arbetet sker, där endast en handfull projekt var
slutförda vid årsskiftet. Dessutom ges stöd inom EIP inte för själva marknadsinträdet då produkten eller
tjänsten faktiskt ska lanseras på marknaden – det får innovatörerna sköta och bekosta helt själva. Detta
innebär också att effekterna av ett lyckat marknadsinträde och den tillväxt som sedan kan ske inte kan räknas
med i de resultat som rapporteras in för projekten.
Det vi kan följa upp i nuläget är hur stöden har fördelats hittills och hur grupperna som söker dem är
sammansatta av olika typer av aktörer. Att skapa innovationer är målet med åtgärden, men samverkan är ett
viktigt verktyg för att detta ska ske, vilket det också finns grund för i innovationsforskningen. Det tydliggörs
i och med hur stödet är uppbyggt, med möjlighet att först söka stöd för en innovationsgrupp och/eller ett
genomförandeprojekt. Inom EIP finns vissa riktlinjer för hur samverkan ska ske men det bör poängteras det
inte finns någon utvärdering eller forskning som visar vad som är optimalt.
Tabell 3 visar hur många samverkanspartners som inom olika sektorer som medverkar i EIP projekt inom de
tre verksamhetsgrenarna jordbruk, rennäring och trädgård. Där ser vi att projekten inom jordbrukssektorn
64

har en stor och bred samverkan med företag (både inom och utanför primärproduktionen), med
forskningsinstitut, högskolor och universitet samt rådgivare och olika organisationer. Denna jämna
fördelning ses inte inom de andra sektorerna. Inom rennäringen är samverkan mest koncentrerad till den
egna näringen och endast ett fåtal övriga aktörer. Projekt inom trädgårdsnäringen är de projekt som i
genomsnitt har flest samverkanspartners, 5,8 stycken per projekt. Det är i genomsnitt cirka en partner mer än
vad projekt inom jordbruk har och cirka två partners mer än vad projekt inom rennäring har.
---------------Med anledning av syftet med stöden finns det anledning att titta på det geografiska perspektivet. Figur 2
nedan visar hur ansökningar till genomförandedelen av stödet fördelar sig över Sveriges kommuner[1]. Det
finns en viss spridning i alla delar av landet, men vi kan konstatera att det finns ett antal kommuner där
söktrycket är något högre än i resten av landet. Dessa kommuner är Uppsala, Lomma, Skara och Gotland
och i de tre första ligger en enhet av Sveriges Lantbruksuniversitet. Detta är inte ett konstigt resultat, givet
utformningen av EIP där samverkan med någon form av partner från forsknings- och utvecklingssektorn är
ett krav. Detta innebär inte nödvändigtvis att nyttan av stödet tillfaller endast de områdena. Innovationer
inom jordbruket som delvis utvecklas i ett tätare område kan mycket väl gynna landsbygderna när de väl
sprids. [1] Detta grundar sig på den rapporterade adressen för huvudsökande.
----------------Innovation inom lokalt ledd utveckling
Även inom åtgärden för lokalt ledd utveckling har ett ökat fokus på innovationer märkts. I slututvärderingen
från förra programperioden lyftes bristen på innovationer som ett problem och ett utvecklingsområde för
åtgärden i kommande programperioden (Gunnarsdotter et al., 2016). I den här programperioden har alla
leaderområden redan i strategiskrivningarna fått förklara hur deras strategier är innovativa och hur de
kommer arbeta med att skapa innovationer. Dessutom samlas indikatorer för antal nya
produkter/tjänster/tekniker in både i ansökan om stöd och ansökan om slututbetalning. Detta möjliggör en
kartläggning över hur mycket innovationer projekten inom lokalt ledd utveckling skapar, med reservation för
att det är uppskattningar och att det kan ligga olika tolkningar i begreppet. Här följer vi definitionen från
OECDs så kallade Oslo manual (OECD, 2005) där en innovation är ny för företaget/organisationen. Fram
till årsskiftet 2018-2019 hade 200 projekt slutförts och 76 av dessa projekt angav att det hade skapats nya
produkter, tekniker eller tjänster inom ramen för projektet. Detta motsvarar 38 procent av de slutförda
projekten. Tabell 5 visar hur dessa projekt fördelar mellan olika typer av innovationer.
---------------Slutrapporterna vittnar om att frågan kring nya tjänster i en del fall har misstolkats som en fråga om
sysselsättning. Därför är inte det lite osäkert hur många tjänster i form av upplevelser eller servicetjänster
indikatorn faktiskt omfattar. Många nya tjänster och tekniker som omnämns är starkt kopplade till
digitalisering. Till exempel digitala bokningstjänster, e-handelslösningar, 3D-tekniker, digitala
informationsskyltar.
Slutsatser och rekommendation
För EIP har det inte slutförts tillräckligt med projekt för att det ska gå att utvärdera åtgärden. De
utvärderingar som genomförs fokuserar därför till stor del på att skapa en nulägesbild och inventera
innovationsansträngningar som görs på landsbygden, framför allt i jordbruksföretag, samt att utvärdera
införandet av åtgärden och löpande utvärdera genomförandet. Med dessa studier kan vi därmed inte säga om
EIP ger några innovationseffekter på samhällsnivå med de 440 miljoner som finns i nuvarande program.
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Däremot kan det antas kunna ge innovationsfrämjande effekter och som kan vara väldigt betydelsefulla för
enskilda företag, vilket i sig kan ge innovationseffekter på en mer aggregerad nivå längre fram.
Data visar att majoriteten av de beviljade projekten beviljats inom området jordbruk, medan en mindre andel
projekt har beviljats inom trädgård och rennäringen. Inom jordbruket har projekten i snitt ca 5
samverkanspartners som är spridda över sektorer som med forskningsinstitut, högskolor och universitet samt
rådgivare och olika organisationer.
Resultaten från en av utvärderingarna visar att jordbruksföretag oftast samarbetar med lokala företag från
den egna näringen. Kraven för att kunna bilda EIP grupper är att man måste ha med minst en aktör från t.ex.
högskolor, universitet, forskningsinstitut och rådgivningsaktörer – vilka tenderar att finnas i täta miljöer där
jordbruksföretagen inte finns. Utvärderarna menar att detta säkerligen är gynnsamt för innovationsprocesser
då jordbruksföretagen måste leta sig längre bort och utanför sin sektor. Dock finns det en risk att det blir
svårare för grupper att överhuvudtaget bildas. Det är dock värt att nämna att strax över 200 EIP grupper har
beviljats fram till årsskiftet, trots detta potentiella hinder.
Inom åtgärden för lokalt ledd utveckling tycks mycket av innovationerna vara kopplade till digitalisering. En
förutsättning för att detta ska vara möjligt är att det finns en bra täckning av stabilt bredband även på
landsbygden. Bredbandsstödet (åtgärd 7.3) skulle därför kunna ses som ett förutsättningsskapande stöd som
möjliggör annan utveckling – bland annat innovationer. På liknande sätt kan åtgärden för lokalt ledd
utveckling ses som en möjlig förutsättningsskapande åtgärd för samarbeten, då samarbete är en av
leadermetodens grundpelare.

Använda metoder
Stora delar av tidigare forskning som rör företagens innovationsaktivitet grundar sig på statistik från CIS
(Community Innovation Survey). Denna statistik samlas in genom en postenkät som genomförs vartannat år
över hela EU.[1] Denna enkät bygger på självskattningar från företagen kring deras innovationer och
faktorer som rör detta. Precis som alla andra databaser så har även CIS ett antal begränsningar, särskilt i
relation till de analyser som görs i denna rapport, eftersom CIS inte omfattar företag i jordbrukssektorn.
Dessutom är CIS en urvalsundersökning vars geografiska täckning är begränsad, vilket gör det svårt att göra
jämförande analyser mellan företag som är lokaliserade i städer och företag i olika typer av landsbygd. En
annan begränsning är att enkäten enbart skickas till företag med minst tio anställda. Fler än 90 procent av
svenska företag har färre än tio anställda.
Den empiriska analysen i denna rapport tar sitt avstamp i CIS men använder sig istället av statistik från en
enkätundersökning kring innovation i jordbruksföretag och andra landsbygdsföretag som genomförts av
Jordbruksverket. Denna undersökning riktar sig även till företag med färre än tio anställda (minst 1 dock)
och har en god täckning över stadskommuner samt landsbygdskommuner. Frågorna som ställdes i denna
enkät är lika de som ställs i CIS men med den stora skillnaden att den genomförs genom telefonintervjuer
istället för en postenkät.
Primärdata som samlades in genom Jordbruksverkets innovationsundersökning har sedan kopplats samman
med registerstatistik kring företagens ekonomi från SCB (statistiska centralbyrån). Denna statistik innehåller
detaljerad information om företagen och dess anställda. Denna statistik utgår från SCBs individregister
vilket innebär att registersstatistik enbart kunnat kopplas till de företag som har en i verksamheten, d.v.s. en
anställd eller en ägare i form av en fysisk person. Denna koppling av statistiken har varit möjlig för 1340
företag.
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Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten
Att studera effekter av innovationsstöd är, som tidigare nämnt svårt eftersom det saknas kunskap om det
faktiska utgångsläget. Det försök som nu har gjorts med en enkätstudie har sina för- och nackdelar. Det ena
resultatens allmänna representativitet. Det stickprov av företag som intervjuades är slumpmässigt dragna
från ett urval som stratifierats med hänsyn till (i) storlek på företag, (ii) typ av företag (jordbruksföretag och
icke jordbruksföretag) samt (iii) företagets lokalisering (stad och landsbygd). Slutresultatet av
enkätundersökningen är 2004 observationer som samlats in under våren 2017. Dessa observationer innefattar
företag i alla typer av sektorer, företag alla storleksklasser och företag i alla typer av kommuner. Detta
stickprov har emellertid en annan fördelning än den verkliga populationen i den mening att såväl
jordbruksföretag som företag i landsbygdskommuner är överrepresenterade. Detta innebär att de
ekonometriska skattningarna måste viktas för att de skattade koefficienterna ska vara representativa för den
verkliga företagspopulationen. [1] Och Norge och Island.

Tabell 1 CEQ01
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Tell 2 CEQ01

Figur 1 CEQ01
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Tabell 3 CEQ01

Figur 2 CEQ01
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Tabell 5 CEQ01

7.a2) CEQ02-1B - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet stärkt banden mellan
jordbruk, livsmedelsproduktion och skogsbruk samt forskning och innovation, även för att få till stånd
förbättrad miljöförvaltning och miljöprestanda?
7.a2.a) Svar på utvärderingsfråga
Programmet har på flera sätt bidragit till att aktörer som är aktiva inom jordbruk, livsmedelsproduktion
och skogsbruk har fått kontakt med aktörer som är aktiva inom forskning och utveckling (FoU) eller fått ta
del av deras resultat. En sådan åtgärd är EIP som syftar till att skapa innovationer inom de gröna
näringarna genom samverkan mellan bland annat lokala företagare och aktörer från kunskapssektorn. Mer
detaljer om EIP finns presenterat för fråga 1. Några andra åtgärder som bidrar till att stärka kopplingarna
mellan de gröna näringarna och FoU på ett mer indirekt sätt är åtgärderna för kompetensutveckling och
rådgivning. Inom dessa åtgärder använder man resultat från forskning för att sprida kunskap om nya
arbetssätt och utrustning till deltagare. Mer detaljer om dessa åtgärder finns presenterat för fråga 3.
I den enkätundersökning som genomförts i den löpande lärande EIP-utvärderingen efterfrågades bland
annat vilka slags aktörer som ingår i respektive ansökan (Zachrisson et al., 2019). Det är mellan dessa
aktörer som kunskap kan spridas och band kan stärkas. I tabell 1 CEQ02 presenteras resultaten från
enkätundersökningen. Viktigt att tänka på är att svarsfrekvensen på enkäten var låg så svaren bör tolkas
med försiktighet.
------Trots den låga svarsfrekvensen tyder svaren på att de vanligaste aktörerna i innovationsgrupperna är
praktiker, forskare och konsulter. Till gruppen praktiker räknas såväl jord- som skogsbrukare vilket
innebär att de flesta grupper ser ut att ha en koppling till den verklighet som den potentiella innovationen
kan komma att användas i. Detta är viktigt för projekten i sig, men också för att bygga upp nätverk och
stärka band mellan olika aktörer som representerar de gröna näringarna samt FoU.
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Banden mellan de gröna näringarna och FoU sektorn kan även stärkas via kompetensutveckling och
rådgivning då utbildningarna kan vara ett sätt att sprida information om nya arbetssätt som arbetats fram
inom FoU-branschen. En utvärdering av kompetensutvecklings- och rådgivningsåtgärden i förra
programperioden visade att majoriteten av deltagarna var nöjda med sina utbildningar (Tollin & Karlsson,
2015). En stor andel av deltagarna uppgav i enkäten, som utvärderingen baseras på, att de hade ändrat
arbetssätt efter utbildningen. Dessutom ansåg 21-35 procent av deltagarna att de jobbade mer miljövänligt
efter utbildningens slut. Den exakta procentsatsen beror på vilken axel utbildningen genomfördes inom.
I nuvarande programperiod finns det ett flertal utbildningar med just miljöfokus som syftar till att sprida
kunskap och nya metoder/arbetssätt till lantbrukare. Ett exempel är Greppa Näringen som bedrivs som ett
flertal projekt som hittills fått drygt 176 miljoner kronor beviljat. Målen är minskade utsläpp av
klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Projekten är samordnade
och det sker en gemensam utveckling av utbudet av rådgivningsmoduler så att intresserade lantbrukare
inom målgruppen i hela landet kan få rådgivning. I slutet av 2018 var 7 300 lantbrukare registrerade som
aktiva rådgivningsmedlemmar, det vill säga medlemmar som får återkommande rådgivning.

Slutsatser och rekommendationer
Genomförandet av åtgärderna inom kompetensutveckling och rådgivning samt EIP går till stor del enligt
planerna. I nuläget finns det tyvärr inte så många slutförda projekt att det går att utvärdera några resultat
eller effekter.
EIP åtgärden är ett sätt att uppmuntra starkare band mellan de gröna näringarna och FoU sektorn då stödet
för att bilda grupp kräver samverkan mellan dessa typer av aktörer. Resultaten från Zachrisson et al.
(2019) bekräftar att dessa aktörer är högt representerade i innovationsgrupperna. Att dessa aktörer
samverkar i projekt kan leda till nya kontakter och lärdomar som förbättrar innovationsförmågan hos
enskilda företag.
Enligt Tollin och Karlsson (2015) hade en stor del av deltagarna vid kompetensutvecklingsinsatser i förra
programperioden ändrat arbetssätt efter utbildningen. Kompetensutveckling och rådgivning är därför bra
sätt att minska miljö- och klimatpåverkan och förbättra klimatanpassningen inom jordbruket. Dessa
insatser kan ha lika bra effekt som andra styrmedel, till exempel regler, och de kan ge synergieffekter till
andra stöd och ersättningar.

Använda metoder
Resultat, slutsatser och rekommendationer bygger i huvudsak på den löpande lärande utvärderingen av
EIP-åtgärderna (Zachrisson et al., 2019). Fokus i den utvärderingen har så här långt legat på hur
genomförandet fungerar och inte på att studera eller belysa några effekter. Den utvärderingen ger därför
ännu inte några slutsatser som direkt svarar på utvärderingsfrågan. Däremot belyser utvärderingen hur
genomförandet fungerar och hur det kan förbättras. I den löpande lärande utvärderingen av EIP-åtgärderna
har flera olika metoder använts. Centrala metoder har varit





deltagande observationer
intervjuer
dokumentanalys
semistrukturerade telefonintervjuer
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 en webbenkätundersökning
Tollin & Karlsson (2015) använder sig av en enkätundersökning som genomfördes av företaget Markör
under våren 2015. Enkäten skickades ut via post med möjlighet att svara på webben. Den riktade sig till ett
stratifierat urval på ca 6 000 deltagare som hade deltagit vid en kurs eller rådgivning inom ramen för
landsbygdsprogrammets åtgärd under 2012 och 2013. Efter diverse bortfall kvarstod till slut knappt 2 300
svar. I detta ingår till exempel bortfall på grund av att individer har avlidit, har haft felaktiga
personnummer i jordbruksverkets databas, att de inte minns kursen de gick 2-3 år tidigare och de som inte
svarat på enkäten.

Tabell 1 CEQ0

7.a3) CEQ03-1C - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till livslångt
lärande och yrkesutbildning inom jordbruks- och skogsbrukssektorn?
7.a3.a) Svar på utvärderingsfråga
För att åstadkomma ett livslångt lärande och yrkesutbildning inom de gröna näringarna finns det ett flertal
stöd inom landsbygdsprogrammet som är relevanta. Dessa är delåtgärderna kompetensutveckling (åtgärd
1.1), demonstrationer och information (åtgärd 1.2), rådgivningstjänster (åtgärd 2.1) och slutligen
fortbildning av rådgivare (åtgärd 2.3). Åtgärderna för kompetensutveckling och rådgivning, som de
benämns samlade, har en total budget på drygt 1,6 miljarder kronor och pengarna används i alla
prioriteringar och nästan alla fokusområden. Totalt har knappt 943 miljoner kronor beviljats i stöd vilket
motsvarar cirka 58 procent av totalbudgeten för dessa åtgärder.
Tabell 1 CEQ03 visar beviljat stöd fördelat på fokusområden och kategorier. Kategorierna beskriver vilket
ämne som kompetensutvecklingen och rådgivningen handlar om. Tabellen bekräftar den tvärgående form
som åtgärder inom prioritering 1 har inom landsbygdsprogrammet. Mest stöd har gått till
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kompetensutvecklingsinsatser inom miljö (prioritering 4) – ca 60 procent av det beviljade stödet.
-----Bland de beviljade insatserna har prognosvärden på ca 63 000 deltagare i utbildningsinsatser registrerats
samt ca 23 500 deltagare i rådgivningsinsatser. Än så länge har inte så många av kompetensutvecklingsoch rådgivningsinsatserna slutförts så det är svårt att utvärdera om dessa prognoser stämde och vilka
effekter de kan tänkas ha fått. Dock fanns snarlika åtgärder i den förra programperioden som har
utvärderats – där både rådgivning och kompetensutveckling ingick i samma åtgärd. De resultaten borde
kunna ge indikationer på vilka resultat som kan väntas från dessa åtgärder i den här programperioden.
En av utvärderingarna som lyfter kompetensutvecklingsåtgärderna är en utvärdering som genomfördes av
Jordbruksverket i samarbete med undersökningsföretaget Markör (Tollin & Karlsson, 2015). Resultaten
visade att deltagarna är nöjda med den kompetensutveckling de har medverkat på. Inom området
tvärvillkor angav 64 procent att de var ganska nöjda eller mycket nöjda. Inom området djurens välfärd var
motsvarande siffra 88 procent. Generellt är personer som deltog i en kurs nöjdare än de som deltog i
rådgivning.
Beroende på ämnesområde anser även 53 till 66 procent av deltagarna att utbildningen har bidragit till att
de har ändrat sina arbetssätt. En del av deltagarna upplevde dock att utbildningarna inte gjorde någon
skillnad då de redan arbetade på det sätt som utbildningen rekommenderat. Resultaten indikerade också att
kompetensutvecklingen behöver bli mer träffsäker och kunna vidareförmedla ny kunskap från
forskningsvärlden snabbare.
Åtgärden utvärderades dessutom i slututvärderingen för axel 1 från förra programperioden (Backman et
al., 2016). Den utvärderingen genomfördes av internationella handelshögskolan i Jönköping (JIBS) och
publicerades under 2016. Slututvärderingen baserades delvis på samma enkätundersökning som
föregående utvärdering, men dessa data kompletterades med registerdata på företagsnivå från SCB för att
kunna studera effekter på företagens lönsamhet.
Resultaten indikerade att cirka 30 procent av deltagarna upplevde att deras lönsamhet hade förbättrats.
Dessutom upplevde respondenter i tätbefolkade kommuner att deras deltagande i kurser eller rådgivning
hade lett till ökad konkurrenskraft. Detta tyder på att en god tillgänglighet till större marknader är viktigt
för att deltagarna ska kunna dra nytta av sina nya kunskaper för att nå ökad konkurrenskraft och
lönsamhet. De statistiska analyserna indikerar dessutom att stödet framför allt hade effekt om deltagarna
också hade mottagit moderniseringsstöd. Resultaten för olika utbildningsanordnare som upphandlats för
att genomföra utbildningarna och rådgivningarna visar oftast inga positiva samband som indikerar att de
organisatörerna specifikt skulle ge kunskap som ökar lönsamheten. Utvärderarna drar därför slutsatsen att
det eventuellt skulle vara effektivare med ett voucher-system där deltagarna själva kan välja kursanordnare
och rådgivare som de upplever fyller deras individuella behov.

Slutsatser och rekommendationer
Genomförandet av åtgärderna inom kompetensutveckling och rådgivning går till stor del enligt planerna,
men det finns inte så många slutförda projekt att det går att utvärdera några resultat eller effekter.
Utvärderingar av motsvarande åtgärd för kompetensutveckling och rådgivning i föregående
programperiod konstaterade att åtgärden gjorde nytta då en stor del av deltagarna ändrade arbetssätt efter
insatsen och därefter upplevde ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Framför allt gällde detta deltagare
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som verkade i mer tätbebyggda kommuner. En annan intressant slutsats är att kompetensutvecklingen
framför allt hade effekt i samband med beviljat moderniseringsstöd.
Kompetensutveckling och rådgivning är alltså ett bra sätt att öka konkurrenskraften, minska miljö- och
klimatpåverkan och förbättra klimatanpassningen inom jordbruket. Dessa insatser kan ha lika bra eller
bättre effekt än andra styrmedel, som till exempel regler, och de kan ge synergieffekter till andra stöd och
ersättningar.
Rekommendationer från utvärderingarna rörde bland annat innehållet i utbildningarna. Till exempel
rekommenderades det att man skulle jobba med ökad träffsäkerhet i innehållet och inkludera mer ny
kunskap från forskningsvärden för att snabbare kunna sprida nya arbetssätt (Tollin & Karlsson, 2015). En
annan rekommendation rörde formen för utbildningsanordnandet. Istället för att upphandla specifika
utbildare och rådgivare för ett område föreslogs en marknadsanpassning där deltagarna mottar vouchers
som kan användas till de kurser eller rådgivare som fyller deras behov (Backman et al., 2016).

Använda metoder
Båda utvärderingarna använder sig av en enkätundersökning som genomfördes av företaget Markör under
våren 2015. Enkäten skickades ut via post med möjlighet att svara på webben. Den riktade sig till ett
stratifierat urval på ca 6 000 deltagare som hade deltagit vid en kurs eller rådgivning inom ramen för
landsbygdsprogrammets åtgärd under 2012 och 2013. Efter diverse bortfall kvarstod till slut knappt 2 300
svar. I detta ingår till exempel bortfall på grund av att individer har avlidit, har haft felaktiga
personnummer i jordbruksverkets databas, att de inte minns kursen de gick 2-3 år tidigare och de som inte
svarat på enkäten.
Bortfallsanalysen visar att den trend som kan observeras är att yngre individer har varit mindre benägna att
svara på enkäten än äldre individer. Tollin och Karlsson (2015) menar att detta är ett känt fenomen och att
det kan påverka tillförlitligheten till resultaten för yngre individer. För att validera resultaten jämförs de
med en liknande enkät som genomfördes under 2010. Överlag ger de samma indikationer så det stärker
trovärdigheten i denna enkät. Enkätdata analyseras både deskriptivt och med statistiska
regressionsanalyser för att kunna svara på utvärderingens frågor.
I slututvärderingen kombinerades dessa enkätdata med företagsdata för det företag individerna
representerar från SCB:s register (Backman et al., 2016). Detta innebar att information kring företagens
storlek, näringsgrensinriktning, lokalisering och finansiella situation kunde läggas till. För att kunna få
tillgång till den typen av data censureras individers personnummer och företags organisationsnummer för
att inte individuella personer och företag ska kunna identifieras. För att analysera utvärderingens frågor
används både deskriptiva analyser samt statistiska regressionsanalyser.
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Tabell 1 CEQ03

7.a4) CEQ04-2A - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till att förbättra
den regionala ekonomiska utvecklingen, omstruktureringen och moderniseringen av de jordbruksföretag
som fått stöd, särskilt genom att öka deras deltagande på marknaden och diversifiera
jordbruksverksamheten?
7.a4.a) Svar på utvärderingsfråga
Investeringsstödet har större delen av budgeten i detta fokusområde. Hittills har 39 procent av stöden getts
till nötköttsproduktionen och 34 procent till mjölkproduktionen. Totalt sett har animalieproduktionen fått
89 procent av pengarna. Investeringarna görs huvudsakligen i nya och ombyggda djurstallar med
tillhörande ny teknik som ofta medför nya arbetsmetoder. Totalt har 1 440 investeringar gjorts i nya eller
ombyggda djurstallar. Dessutom görs enskilda investeringar i foderhantering, mjölkningssystem samt
anläggningar för torkning och lagring av skörd. Rennäringen finns i kategorin övriga djur tillsammans
med bland andra får, hjort biodling, mink. Rennäringen investerar främst i byggnader som
renvaktarstugor, förråd och lager.
Växtodlingen har beviljats 8 procent av stöden hittills. Här görs investeringar huvudsakligen i
anläggningar för torkning och lagring av skörd samt dränering.
Trädgårdsverksamheten har fått 4 procent av stöden hittills. Vanliga investeringar är växthus,
odlingstunnlar, inredning och utrustning.
-----------------Företagen som får stöd är till största delen enskilda firmor, andelen är omkring 80 procent. Övriga
organisationsformer är framförallt aktiebolag. För enskilda firmor kan vi ta fram ålder och kön på den som
äger företaget. Investeringsstöden har hittills beviljats i relativt hög grad till yngre lantbrukare. Cirka
11 procent av företagarna med enskilda firmor som får stöd är under 35 år och 28 procent är mellan 35 och
44 år. Detta tyder på att det är relativt många unga som får stöd jämfört med fördelningen totalt i Sverige
där 17 procent är under 45 år (Jordbruksverket 2016). 10 procent av de enskilda firmorna som får stöd ägs
av kvinnor, vilket är en relativt låg andel.
Ett av syftena med stödet är att stärka företagens lönsamhet och generella kapacitet. Företagen får
frågor om detta när de ansöker om stöd och när de skriver slutrapport om sina investeringar. 92 procent av
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företagen säger att investeringen bidrar till ökad lönsamhet och 52 procent säger att stödet bidrar i hög
grad till att företaget finns kvar. Cirka 20 procent säger dock att de hade kunnat genomföra investeringen
helt utan stöd.
Investeringarna har hittills skapat cirka 330 nya heltidsjobb på landsbygden enligt företagens
bedömningar i slutredovisade ärenden. Huvudsyftet med investeringsstöden till jordbruk är inte att skapa
jobb så detta är ett positivt resultat som bidrar till utveckling av landsbygden. En hel del av
investeringarna leder till minskad arbetstid men för ungefär hälften ökar arbetstiden och nettoresultatet är
cirka 300 heltidsjobb.
1 159 investeringar har slutförts vilket motsvarar 37 procent av budgeten. Det är ännu för tidigt att göra en
mer omfattande utvärdering av stödets faktiska effekter, dels på grund av att alla effekter inte uppkommer
direkt och dels på grund av att ekonomisk data om företagen blir tillgänglig med flera års eftersläpning.
Indikatorn (T4/R1) Procentandel jordbruksföretag med stöd från ett landsbygdsprogram för investeringar i
omstrukturering eller modernisering ligger på 1,88.
Investeringsstödet till jordbruk för ökad konkurrenskraft är snarlikt stödet modernisering av
jordbruksföretag (121) som fanns i förra perioden. Effekterna av det stödet har utvärderats och slutsatserna
kan användas i bedömning nuvarande stöd. I slututvärderingen av förra programperioden användes
målvariablerna produktivitet, antal anställda, omsättning, marknadsandel och överlevnadssannolikhet för
att beskriva konkurrenskraft (Backman m.fl., SJV utvärderingsrapport 2016:2). Slututvärderingen visade
positiva effekter på produktivitet när stödet gått till små företag (endast en person). Analysen visade också
att större stöd (i förhållande till omsättning) har en negativ effekt på produktiviteten.
Produktivitetseffekten är däremot högre om företaget mottagit stöd för kompetensutveckling. När det
gäller stödens effekter på antal anställda saknas påverkan men det finns en positiv påverkan på företagens
omsättning och marknadsandel. Det fanns en selektion in till moderniseringsstödet eftersom mer
livskraftiga jordbruksföretag och skogsbruksföretag med mer kapital, högre arbetskraftsproduktivitet och
fler anställda tenderar att ha mottagit stöd i större utsträckning än andra företag med sämre utgångsläge.
Eftersom utvärderarna endast hade tillgång till företagsdata som sträckte sig längre än 2012 så var det inte
möjligt att bedöma om de positiva effekterna är ihållande. Jordbruksverket planerar därför att beställa en
uppföljande studie under 2019.
Det finns fyra nya studier gällande investeringsstödet till jordbruk, dessa beskrivs nedan.
Urvalskriterier
För att bedöma om ansökningar ska beviljas stöd så tillämpas urvalskriterier. Varje ansökan bedöms
utifrån fastställda viktade kriterier och får poäng. Det övergripande syftet är att bedöma vilka investeringar
som i högst grad uppfyller landsbygdsprogrammets målsättningar. En god samstämmighet mellan
tillämpade urvalskriterier och målsättningar innebär att beviljade stöd kan förväntas bidra till ökad
måluppfyllelse. En studie beskriver hur urvalskriterierna för investeringsstödet har tillämpats hittills
(Wixe, SJV utvärderingsrapport 2019:5). En övergripande slutsats är att både nationella och regionala
urvalskriterier styr i stora drag mot målen, vilket innebär att de förväntade effekterna ligger i linje med de
effekter som eftersträvas. Det finns både nationella och regionala urvalskriterier som delvis överlappar
varandra vilket gör att analysen blir komplex men överlag är det kriteriet konkurrenskraft som har
störst genomslag. Därefter kommer miljö- och klimatmål. Kriteriet innovation har relativt liten betydelse,
både enligt bedömningar och poängsättning av ansökningarna och i viktningen av kriteriet.
Utredaren rekommenderar att om regionala urvalskriterier ska tillämpas bör dessa komplettera, snarare än
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överlappa de nationella urvalskriterierna. Transparensen bör också öka i vad som bedöms ur nationellt
respektive regionalt perspektiv. Utredaren pekar också på att de två kriterierna kunskap, kompetens och
genomförandekapacitet samt behov av stöd visar på förutsättningar snarare än att spegla målsättningar. De
viktas relativt lågt vilket innebär att ansökningar som får låga poäng på dessa kriterier ändå kan beviljas
stöd om de når högre poäng på andra kriterier. En rekommendation är därmed att hantera förutsättningar
på något annat sätt, t.ex. genom en förändrad viktning eller genom en tvåstegsprocess där
grundförutsättningarna måste uppfyllas (i alla fall till en viss grad) innan övriga urvalskriterier poängsätts.
När det gäller kriteriet innovation så rekommenderar utredaren att viktningen höjs. Hittills får kriteriet litet
genomslag trots att ett övergripande mål är att främja innovativ jordbruksteknik.
Stödnivåer
En annan studie handlar om stödnivåer i landsbygdsprogrammet (Klaesson & Rickardsson, SJV
utvärderingsrapport 2019:6). Sveriges landsbygd är inte homogen utan förutsättningar varierar beroende
på var lantbruken är lokaliserade bland annat. Därför har olika stödnivåer och stödtak bestämts för olika
regioner och för olika investeringar. Det är svårt att i förväg förutse och förstå vad stöd, stödnivåer och
skillnader i stödnivåer kan få för effekter. Studien är primärt en litteraturstudie i vilken mikroekonomisk
teori och empirisk forskning studeras för att kartlägga för- och nackdelar med stöd och stödnivåer.
Utredaren har även undersökt hur nivåerna bestämts samt kartlagt stödnivåer och stödtak för olika län.
Slutligen tillämpas dessa analyser på bland annat investeringsstödet till jordbruk. De viktigaste
slutsatserna i studien är:
 Enligt teori och empiri kan diversifierade stödnivåer öka budgeteffektivitet och måluppfyllelse om
de är genomtänkta.
 Det är möjligt att stödtak och stödnivåer för stöd inom landsbygdsprogrammet inte i tillräcklig
utsträckning tar hänsyn till regionala skillnader.
 Tydlig dokumentation och motivation bakom beslutade stödnivåer och stödtak saknas (eller är
mycket svåråtkomliga) för de flesta länsstyrelser.
 En central aktör som ser över och jämför länsstyrelsernas beslutade stödnivåer och stödtak verkar
saknas.
 Det finns en övervägande risk att nuvarande regionala skillnader i stödnivåer och stödtak ger
upphov till snedvriden konkurrens på vissa marknader.
 Länsgränser är sällan optimala att använda som differentieringsgrund, eftersom att det är troligt att
förutsättningar för företag skiljer sig mycket inte bara mellan län utan även inom län.
Kvalitativa effekter av investeringsstöd
Den sista studien är en enkätundersökning där telefonintervjuer gjordes med personer i ledande befattning
och med god insyn i företagens verksamhet (Kekezi & Mellander, SJV utvärderingsrapport 2019:9). 124
företag som fått investeringsstöd till jordbruk deltog. Frågorna var i hög grad utformade för att fånga
företagens uppfattning kring i vilken grad investeringsstöden faktiskt uppfyller de målsättningar som
ställts. Svaren är alltså företagens egen uppfattning om situationen och det behöver inte innebära en
objektiv sanning. Snarare är det alltså en analys av hur investeringsstöden fungerat ur företagens
perspektiv. Övergripande frågor och svar var:

1. Hur upplevdes ansökningsprocessen från stödmottagarna?
Generellt finns en relativt hög grad av missnöje med ansökningsprocessen, vilket innebär att det finns
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utrymme för förbättringar. Den bidragande faktorn till missnöjet är med stor sannolikhet den långa
handläggningstiden.

1. Hur påverkade stödet företagets ekonomi och anställningsförmåga?
Svaren i enkäten visar generellt sett en positiv bild av stödets påverkan på lönsamhet, produktivitet,
och konkurrenskraft. Cirka en tredjedel menar att de kunnat öka antal anställda.

1. Hur påverkade stödet företagets innovationsförmåga?
Stödmottagarna upplevde i hög grad att investeringen förbättrade deras processer och gjorde dem mer
innovativa. Dock så märktes det också från de öppna frågorna att stödmottagarna inte alltid har en god
uppfattning om vad begreppet innovation innebär. Här finns därför rum för förbättring, särskilt då ett
av syftena med stödet är att påverka och öka innovationsförmågan i företagen. Enkätsvaren visar också
att de flesta företagen tyckte att investeringen medför en ökning i kvaliteten på deras produkter.

1. Hur påverkade stödet företagets allmänna utveckling?
De flesta menar att investeringen påverkar företagets utveckling långsiktigt. Det har haft en positiv
påverkan på kompetensutveckling och arbetsmiljö.

1. Har stödet medfört att företaget gjort förändringar i sin verksamhet?
Svaren tyder på en hög effekt. Givet frågans utformning går det inte med säkerhet att säga om
förändringen varit positiv för företaget, men vi kan anta att så är fallet baserat på de öppna
svarsalternativen i enkäten.

1. Har stödet medfört en förändring av företagets samarbetsförmåga? Har produktionen förändrats
med avseende på miljö- och klimateffekter?
Svaren visar att stödet generellt sett inte påverkat samarbetet med andra företag. De flesta företagen
svarade att stödet bidragit till en mer miljövänlig produktion.

1. Har stödet medfört en levande landsbygd?
120 av de 124 företag som ingick i undersökningen menade att stödet bidragit till en levande
landsbygd.
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Företagen fick också svara på frågan om de hade gjort investeringen även utan stödet. 54 procent svarar att
de hade gjort investeringen även utan stöd. Företagen fick också möjlighet att beskriva hur de trodde att
verksamheten i företaget skulle ha utvecklats om stödet inte hade beviljats. Även i dessa svar finns
indikationer på att företagen med all sannolikhet hade genomfört investeringen även utan stöd, men det
skulle gjorts under svårare ekonomiska förhållanden och med mer omfattande skulder. Sammantaget så
visar dessa resultat på vikten av att ordentligt utvärdera behovet av investeringsstöd för varje individuellt
företag.

Slutsatser
Landsbygdsprogrammet bidrar än så länge i viss mån till modernisering av framförallt mjölk- och
köttföretag. Stödmottagarna ger generellt sett en positiv bild av stödets påverkan på lönsamhet,
produktivitet, och konkurrenskraft.
Slututvärderingen för förra programperioden visade bland annat på positiva effekter på produktiviteten,
vilket vi kan förvänta oss även under nuvarande programperiod då investeringsstödet till jordbruk är
uppbyggt på liknande sätt.
Urvalskriterierna, både nationella och regionala, tycks i stora drag styra mot målen för både
landsbygdsprogrammet som helhet och respektive län, samt respektive insatsområde. Bedömningen
baseras på den samstämmighet mellan tillämpade urvalskriterier och nationella och regionala
prioriteringar som påvisas i rapporten.
Använda metoder
Urvalskriterier
Rapporten belyser med hjälp av korrelationskoefficienter sambandet i poängsättning mellan nationella och
regionala urvalskriterier, vilket bidrar med insikt i hur dessa överlappar alternativt kompletterar varandra.
Ett starkt positivt samband mellan poängen på det nationella urvalskriteriet och poängen på motsvarande
regionalt kriterium kan tolkas som att samma bedömning görs två gånger, alternativt att resultatet, d.v.s.
uppnådda poäng, registreras för både det nationella och det regionala urvalskriteriet. Valet av regionala
urvalskriterier signalerar vad som prioriteras av respektive myndighet, vilket sannolikt påverkar vilka
ansökningar som kommer in och därmed stödens förväntade effekter. Utöver detta finns det skillnader
mellan stödmyndigheter hur korrelerade de nationella respektive regionala urvalskriterierna är.
Stödnivåer
Rapporten ger en bred och översiktlig analys av effekter av stöd och stödnivåer utifrån mikroekonomisk
teori och empirisk forskning. Syftet är att:
 presentera utvalda nationalekonomiska perspektiv och tidigare forskning som analyserar
potentiella effekter av stöd och stödnivåer på företags konkurrenskraft, kostnadseffektivitet,
dödvikt samt samhällsekonomisk effektivitet.
 summera för- och nackdelar med högre- respektive lägre-, samt med generella- respektive
differentierade stödnivåer.
 kartlägga stödnivåer och undersöka ifall dessa nivåer bestämts lokalt, nationellt eller på EU-nivå,
och i de fall stödnivåer bestämts lokalt, kartlägga hur dessa nivåer varierar.
 diskutera stödnivåer för de utvalda stöden inom landsbygdsprogrammet utifrån teoretiska
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perspektiv och tidigare forskningsresultat.
Kvalitativa effekter av investeringsstöd
Studien (Kekezi & Mellander, SJV utvärderingsrapport 2019:9) är en enkätundersökning som gjordes till
stödmottagare i två stöd (4.1/2a och 6.4/6a). 200 företag valdes slumpmässigt ut som varit mottagare av
något av stöden för att ingå i enkäten. 124 var lantbruksföretag som mottagit stöd 4.1/2A och 76 var
landsbygdsföretag som mottagit stöd 6.4/6A. Totalt består enkäten av 31 frågor (där vissa var följdfrågor
beroende på svar som tidigare getts). Samtliga frågor ställdes till företagen (oavsett stödområde), med
undantag av en fråga som relaterade till företagets produktivitet. Den ställdes bara till företag om erhållit
stöd 4.1/2A. Nettourvalet för 4.1/2a var 276 stödmottagare varav 124 svarade, dvs en svarsfrekvens på 45
procent.
Kompletterande resultatindikator förändring av arbetskraftsproduktivitet (R2)
Denna indikator har beräknats (Karlsson, SJV PM 3.2.17-06573/2019) och sammanfattas så här:
 Företag som under perioden 2014-2016 har slutfört åtgärder som primärt är klassificerat inom
fokusområde 2A (åtgärd 4.1). Har under samma period totalt ökat arbetskraftsproduktiviteten med
motsvarande ungefär 28 674 000 kr.
 Företag som under perioden 2014-2016 har slutfört åtgärder som sekundärt är klassificerat inom
fokusområde 2A (åtgärd 4.2 och 19.2). Har under samma period totalt minskat
arbetskraftsproduktiviteten med motsvarande ungefär 1 703 000 kr.
 Ingen signifikant behandlingseffekt av att ha slutfört åtgärd 4.1, under perioden 2014-2016, kan
observeras.
Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
Urvalskriterier
I vissa fall är det svårt att avgöra hur väl det går att jämföra bifall med avslagsärenden. Det kan finnas
flera anledningar till avslag, likväl som det kan finnas flera anledningar till bifall. Detta gör att raka
jämförelser blir komplicerade. Viss försiktighet ska iakttas när man gör detta.
Stödnivåer
Rapporten utgår från en teoretisk genomgång och inte en kvantitativ bedömning av stödnivåerna. På så vis
är flera av slutsatserna generella och inte specifika för denna stödform.
Kvalitativa effekter av investeringsstöd
Det kan finnas nackdelar med metoden. Ett problem som kan uppstå är ett så kallat systematiskt
bekräftande utfall. Då enkäten enbart riktas mot de företag som erhållit investeringsstöd så kan den skapa
en mer en positiv bild av effekterna, i kontrast till om företag som fått avslag också inkluderats. Det finns
också en risk för att stödmottagarna överdriver effekterna av stödet för främja sina möjligheter till
ytterligare beviljat stöd i framtiden (Backman m.fl., SJV utvärderingsrapport 2016:2). Ytterligare ett
problem kan vara systematiska bortfall om icke-respondenter skiljer sig från respondenter i olika
egenskaper om hur stöden upplevdes. Detta kan i sin tur leda till en ökad risk för skevhet när det gäller
skattningen av hur stödet upplevdes.
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Kompletterande resultatindikator förändring av arbetskraftsproduktivitet (R2)
Det finns många osäkerheter i beräkningarna och skattningarna (Karlsson, SJV PM 3.2.17-06573/2019).
Det finns brister i statistiken och det är dessutom endast en kortare period av pågående landsbygdsprogram
som utvärderas. Detta måste beaktas innan ytterligare slutsatser dras utifrån de resultat och slutsatser som
redovisas. Notera också att på grund av bristfällig statistik så begränsas beräkningarna och skattningarna
till åtgärd 4.1, som primärt klassificeras till fokusområde 2A och åtgärd 4.2 samt 19.2, som sekundärt
klassificeras till fokusområde 2A.

Figur 1 CEQ 04

7.a5) CEQ05-2B - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet underlättat inträdet i
jordbrukssektorn för jordbrukare med tillräcklig kompetens och i synnerhet generationsskiften.
7.a5.a) Svar på utvärderingsfråga
Ett av syftena med startstödet är att underlätta generationsskiften. Det är också cirka 36 procent av de som
fått startstöd hittills som övertar befintlig verksamhet från familj eller släkt. 41 procent startar upp ny
verksamhet. Resterande 23 procent går in som delägare i befintlig verksamhet eller övertar befintlig
verksamhet från annan person. När man går in som delägare är det också ofta i ett familjeföretag. Se
fördelning i figur 1 CEQ 05
--------Vid ansökningstillfället är 53 procent av stödmottagarna 30 år och yngre. 47 procent är mellan 31 och 40
år. Genomsnittlig ålder är 30 år. Ungefär en fjärdedel av stödmottagarna är kvinnor. Se exakt fördelning
på ålder och kön i figur 2 CEQ 05.
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---------------De vanligaste verksamheterna i företagen är nötköttsproduktion med 27 procent och mjölkproduktion med
24 procent. Därefter kommer växtodling med 19 procent.
En särskilt stor förändring för startstöd i nuvarande programperiod jämfört med den tidigare är en
tydligare tillämpning av urvalskriterier Vi kan nu se att urvalskriterierna hittills har en sorterande effekt.
Kunskap, kompetens och genomförandekapacitet hos de sökande samt behov av stöd har varit särskilt
viktigt vid beslut om stöd. Detta ligger i linje med startstödets syfte som är att underlätta företagande för
personer med tillräcklig kompetens och i synnerhet att generationsskiften ska genomföras.
Ingen specifik utvärdering av startstödets effekter har ännu gjorts under denna programperiod. Endast 92
stöd är slututbetalda.
Det har vid tidigare utvärderingar varit svårt att se tydliga effekter av just startstödet. Ferguson och
Waxegård (2001) utvärderade startstödets effekt och fann att de flesta skulle ha startat sitt företag även
utan stödet. SLU ansåg att startstödet hade en begränsad effekt när det gällde att exempelvis främja
föryngring inom jordbrukssektorn, nyetablering av jordbruksföretag och företagens konkurrenskraft (SLU
2009 och SLU 2010). I slututvärderingen av förra programmet skriver utvärderarna (Backman m.fl, SJV
utvärderingsrapport 2016:2) att startstödet har en negativ påverkan på antalet anställda vilket kan förklaras
av a tt stödet ger upphov till generationsskifte. Det framgår dock inte om detta generationsskifte skulle ägt
rum utan stödet.
Indikatorn procentandel jordbruksföretag med stöd från ett landsbygdsprogram för
affärsutvecklingsplaner/investeringar för unga jordbrukare (T5/R3) ligger på 0,42.
Slutsatser och rekommendation
Ingen specifik utvärdering av startstödets effekter har gjorts under denna programperiod. Endast 92 stöd är
slututbetalda.
En särskilt stor förändring för startstöd i nuvarande programperiod jämfört med den tidigare är en
tydligare tillämpning av urvalskriterier Vi kan nu se att urvalskriterierna hittills har en sorterande effekt.
Kunskap, kompetens och genomförandekapacitet hos de sökande samt behov av stöd har varit särskilt
viktigt vid beslut om stöd. Detta ligger i linje med startstödets syfte som är att underlätta företagande för
personer med tillräcklig kompetens och i synnerhet att generationsskiften ska genomföras.
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Figur 1 CEQ 05

Figur 2 CEQ 05

7.a6) CEQ06-3A - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet förbättrat
primärproducenternas konkurrenskraft genom att på ett bättre sätt integrera dem i livsmedelskedjan med
hjälp av kvalitetssystem, skapa mervärde för jordbruksprodukter, främja lokala marknader och korta
leveranskedjor, producentgrupper och producentorganisationer samt branschorganisationer?
7.a6.a) Svar på utvärderingsfråga
Djurvälfärdsersättningar
Djurvälfärdsersättningarna har 70 procent av budgeten i detta fokusområde. Hittills har 68 procent av
dessa stöd getts till extra djuromsorg för suggor medan får och mjölkkor har fått 16 procent vardera. I
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figur 1 CEQ 06 nedan visas fördelning av utbetald ersättning för de olika djurslagen.
-----------Många anslutna till ersättningen för suggor
Ett av målen vid ersättningarnas införande var att ha en hög anslutningsgrad. Anslutningsgraden för
suggorna är högst, vilken kan bero på att ersättningen har kunnat sökas sedan 2012 och därför är mer
etablerad. Det kan också bero på att ersättningen tillkom under en ekonomiskt tuff period i grisbranschen
och att det därför fanns en stor efterfrågan på ersättningen. För fåren är anslutningsgraden lägst, vilket till
viss del kan bero på att det finns ett stort antal mindre fårbesättningar i Sverige som är för små för att vara
berättigade till ersättningen. Det finns också de som inte är tillräckligt stora för att anse att det är
ekonomiskt fördelaktigt att ansöka om ersättningen med hänvisning till merkostnader för bland annat
foderanalyser. Sammantaget kan konstateras att anslutningsgraden för ersättningarna överskrider det
uppsatta målet, vilket även ses av budgetutnyttjandet, se tabell 2 CEQ 06.
-----------Jordbruksverket (Kindbom, SJV utvärderingsrapport 2019:8) har under 2018 genomfört en utvärdering av
djurvälfärdsersättningarna. Utvärderingens syfte har varit att ta reda på om ersättningarna haft effekt på
djurvälfärden och hur ersättningarna har uppfattats av de som sökt dem. Utvärderingen har genomförts
genom ett enkätutskick till alla sökande, genom kontakt med rådgivare och personer med expertkunskaper
från respektive bransch samt genom att titta på tillgänglig data som kan kopplas till förändringar i
djurvälfärden. Den största svårigheten har varit brist på statistik kopplat till djurvälfärd.
Ersättningarna har bidragit till en ökad djurvälfärd
Det huvudsakliga målet med ersättningarna var att förbättra djurvälfärden för suggor, mjölkkor och tackor.
För samtliga djurslag tyder utvärderingen på att ersättningarna haft positiva effekter på djurvälfärden.
Tydligast är förändringarna i klövhälsa för mjölkkor, vilket uppgifter från husdjursföreningen Växa tyder
på. Omkring två tredjedelar av de som söker om ersättning för klövvård rapporterar in sina resultat till
Växa. Uppgifterna visar ett ökat antal verkningar per ko och år samt en tydlig förbättring av klövhälsan
sedan ersättningen infördes 2016, se figurerna 3 CEQ 06 och 4 CEQ 06.
----------------Data från Gård & Djurhälsans system för produktionsuppföljning, WinPig, visar en positiv utveckling för
parametrar som kan kopplas till djurvälfärd. Antalet levande födda smågrisar och antalet producerade
smågrisar per sugga och år har ökat mellan åren 2007-2017, se figur 5 CEQ 06. Antalet levande smågrisar
beror bland annat på djurens hälsostatus, vilken i sin tur påverkar djurvälfärden. För andelen döda
smågrisar från födsel till avvänjning (Figur 6 CEQ 06) syns en ökning fram till 2011, varpå andelen
stabiliseras och sedan sjunker från 2013. Antalet producerade smågrisar per sugga visar också en markant
ökning från omkring 2012. Dessa förändringar kan ha ett samband med ersättningens införande samma år.
Det ska dock tilläggas att även andra faktorer kan ha påverkat utvecklingen, såsom avelsframsteg.
-----------------Omkring 60 procent av de som svarat på enkäten om ersättningen för suggor bedömer att suggorna är
jämnare i hullet, i hög eller viss grad. Nästan lika många upplever ett förbättrat hälsoläge i besättningen.
Båda dessa parametrar kan ha direkt koppling till förändringar i djurvälfärden och tyder på att
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djurvälfärden ökat efter ersättningens införande.
-------------------För fårnäringen finns inget utbrett system som registrerar uppgifter kopplade till djurvälfärden.
Utvärderingen har därför fokuserat på att tolka svaren på den enkät som skickades ut. Av svaren på frågan
om vilka förändringar som ersättningen bidragit till kan ses att fastare rutiner, ökat intresse för
produktionsuppföljning och att tackorna är jämnare i hull är de tre områden där stödmottagarna har sett
störst förändringar. Från figur 8 CEQ 06 syns att närmare 30 procent upplever att hälsoläget i besättningen
har förbättrats. Förändringar som jämnare hull och förbättrat hälsoläge kan anses ha en direkt påverkan på
djurvälfärden medan fastare rutiner och ökat intresse för produktionsuppföljning är effekter som snarare
kan ha indirekt påverkan på djurens välfärd.
--------------------De flesta tycker att ersättningarna varit ändamålsenliga
På frågan om ersättningen varit ändamålsenlig för att öka djurvälfärden i den egna besättningen anser en
majoritet av de som svarat att den har varit det. Den bedömningen pekar på att ersättningen har bidragit till
att uppfylla målet om en ökad djurvälfärd för de olika djurslagen.
-----------Ersättningarna har inneburit ökad administration
Ett syfte med ersättningarna är att förbättra produktionsuppföljningen. Genom dokumentation av de
parametrar som krävs för att få ersättning skapas en struktur för att respektive djurhållare ska kunna följa
upp och få bättre förutsättningar till att planera sin produktion. Gemensamt för de tre ersättningarna är
också att djurhållarna upplever att administrationen ökat sedan de gått in i åtaganden. Framförallt gäller
det de som söker om ersättning för suggor, där omkring 85 procent av de som svarat på enkäten upplever
en ökning av administrationen. Med hänsyn till att ersättningen är uppbyggd kring dokumentation och att
det endast är själva dokumentationen som kontrolleras, får det anses vara en logisk konsekvens av
ersättningens utformning.
Har ersättningarna bidragit till ökad konkurrenskraft?
Som ett komplement till enkäterna som skickades ut till djurhållare fick ett antal personer med
expertkunskap inom respektive område ge sina uppfattningar om ersättningarna. De som tillfrågades var
rådgivare och personer som på olika sätt är väl insatta i respektive produktionsinriktning. Gemensamt för
de tre branscherna var att de tillfrågade tror att ersättningarna haft en positiv påverkan på företagens
konkurrenskraft. Den förbättrade konkurrenskraften beror bland annat på det ekonomiska tillskott som
ersättningarna medför men också genom bättre djurhälsa och produktionsuppföljning, som i sin tur medför
en lönsammare produktion. Bland svaren nämns också det faktum att en djurvälfärdsnivå som går utöver
svensk lagstiftning höjer konsumenternas förtroende och på så vis skulle kunna bidra till ökad
konkurrenskraft för svenska lantbruksföretag.
Samtliga tillfrågade tror att ersättningarna haft en positiv påverkan på djurvälfärden. När det gäller
ersättningen för får är det flera av respondenterna som säger att djurhållarna fått ökade insikter och
kunskap om produktionsuppföljning och utfodring, vilket i sin tur ökat djurvälfärden. Liknande svar gavs
gällande ersättningen för suggor där flera lyfter fram vikten av goda rutiner och uppföljning av
produktionen och suggornas hull för att öka djurvälfärden. För mjölkkorna drar de som svarat slutsatsen
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att fler verkningar per år har haft stor betydelse för djurvälfärden, eftersom de tycks ha minskat
förekomsten av klövsjukdomar som orsakar hälta.
Förädlingsstöd
56 förädlingsstöd har slututbetalts vilket motsvarar knappt 1 procent av budgeten. Det är ännu för tidigt att
göra en mer omfattande utvärdering av stödets faktiska effekter, dels på grund av att alla effekter inte
uppkommer direkt och dels på grund av att ekonomisk data om företagen blir tillgänglig med flera års
eftersläpning.
En undersökning av konsumenters drivkrafter och barriärer för att handla med korta livsmedelskedjor
visar att 48 procent av svenskarna uppger att de handlar med korta livsmedelskedjor ibland eller ofta
(Unitedminds 2019). Av rapporten framkommer att drygt 40 procent av de som handlar med korta
livsmedelskedjor gör det för att stötta lokala producenter. I rapporten finns även rekommendationer om
hur korta livsmedelskedjor kan främjas. Det handlar om att tillgängliggöra och informera, framhäva
fördelar, lyfta fram autenticitet, trygghet och expertis hos producenterna.
Förädlingsstödet är snarlikt stödet modernisering av jordbruksföretag (123) som fanns i förra perioden.
Effekterna av det stödet har utvärderats och slutsatserna kan användas i bedömning nuvarande stöd. I
slututvärderingen (Backman m.fl, SJV utvärderingsrapport 2016:2) av förra programperioden användes
målvariablerna produktivitet, antal anställda, omsättning, marknadsandel och överlevnadssannolikhet för
att beskriva konkurrenskraft. Slututvärderingen visade positiva effekter på produktivitet, antal anställda
och omsättning i företagen. Det fanns en selektion in till förädlingsstödet. Företag med mer kapital, högre
arbetskraftsproduktivitet och fler anställda tenderade att ha mottagit stöd i större utsträckning än andra
företag med sämre utgångsläge. Detta kan vara problematiskt och leda till konkurrensfördelar till redan
starka företag på bekostnad av andra företag.
Eftersom utvärderarna endast hade tillgång till företagsdata som sträckte sig längre än 2012 så var det inte
möjligt att bedöma om de positiva effekterna är ihållande.
Indikatorn procentandel jordbruksföretag som får stöd för deltagande i kvalitetssystem, lokala marknader
och korta leveranskedjor, samt producentgrupper/producentorganisationer (T6/R4) ligger på 0,15.
Slutsatser och rekommendation
Djurvälfärdsersättningar
Generellt verkar de flesta som besvarat enkäten vara nöjda med utformningen av
djurvälfärdsersättningarna. Många menar dock att administrationen är tidskrävande. Det kan därför vara
intressant att se över kraven på dokumentation, för att utreda om det går att förbättra eller förenkla dem.
Det ska dock tilläggas att kalkylen som motiverar ersättningarna bygger på den extra tid det tar för
djurhållarna att genomföra de åtgärder som krävs.
Av svaren på enkäten till fårägare framgår att kravet på klippning två gånger per år kan vara ett problem
för de som håller vissa raser eller som exempelvis har lamning vintertid. Samtidigt uppger tillfrågade
expertpersoner att kravet är positivt för djurvälfärden för de flesta, men inte för alla. Detta krav skulle
kunna följas upp för att utreda om det går att anpassa villkoret om klippning till sökandens förutsättningar.
Av de drygt 500 personer som svarade på enkäten om klövvård var det omkring 60 stycken som ansåg att
det är svårt att beräkna hur många kor man ska söka för. Flera uppgav att de därför söker i underkant. En
rekommendation framåt är att se över om beräkningsmodellen går att justeras, för att öka
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anslutningsgraden till ersättningen.
Förädlingsstöd
Förädlingsstödet finns i både prioritering Djurvälfärd och kort livsmedelskedja (3) och prioritering
Utveckling på landsbygden (6). Men då stödet fungerar på ungefär samma sätt och ger liknande resultat
oavsett prioritering så är en rekommendation att samla budgeten på ett och samma ställe. Det är ännu för
tidigt att göra en mer omfattande utvärdering av stödets faktiska effekter, dels på grund av att alla effekter
inte uppkommer direkt och dels på grund av att ekonomisk data om företagen blir tillgänglig med flera års
eftersläpning.
Använda metoder
För att utvärdera anslutningsgraden jämfördes antalet företag per djurslag som ansökt om ersättningen
med den statistik som Jordbruksverket tar fram för respektive produktionsgren. Antalet sökta djur
jämfördes med Jordbruksverkets statistik för antalet djur inom respektive produktionsgren.
För att utvärdera om djurvälfärden ökat har undersöktes tillgängliga uppgifter, som bedömdes kunna tyda
på förändringar i djurvälfärden. Systemen för insamling av uppgifter som skulle kunna ge en uppfattning
om djurvälfärden skiljer sig mellan de olika djurslagen. För mjölkkor erbjuder Växa Sverige ett
inrapporteringssystem för klövhälsa och för suggor tillhandahåller Gård & Djurhälsan IT-systemet
Winpig, där parametrar kopplat till produktionsuppföljning registreras. Inom fårnäringen finns dock inte
den typen av etablerade rapporteringssystem för uppföljning.
För att få en bild av hur ersättningen har uppfattats av stödmottagarna gjordes ett utskick av enkäter om
respektive ersättning. Enkäterna utformades olika beroende på djurslag, med bakgrund av vilka uppgifter
som fanns att tillgå för de olika djurslagen. Samtliga enkäter innehöll frågor som berörde den
administrativa aspekten av stödet och frågor kopplat till de sökandes uppfattning av ersättningens
ändamålsenlighet. Enkäten till sökande av fårersättningen och ersättningen för suggor innehöll även frågor
kopplat till förändringar i djurvälfärden.
Utifrån svaren på enkäten formulerades ytterligare några frågor som ställdes till ett antal personer som
bedömdes ha expertkunskap inom respektive bransch och dessutom ha god kännedom om ersättningarna.
Syftet var att få reflektioner från personer som kunde belysa de problem och reflektioner som djurhållarna
tagit upp utifrån ett bredare perspektiv.
Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
En grundläggande problematik med utvärdering av ersättningarna är att djurvälfärd är svår att mäta.
Dessutom grundas ersättningen inte på att djuren har fått en bättre välfärd, utan på genomförande och
dokumentation av åtgärder som antas ge en högre djurvälfärd. Jordbruksverket har därmed ingen
dokumentation av exempelvis djurens hälsa kopplat till ersättningen.
Andra faktorer som kan påverka validiteten av resultaten är att inte alla som fått ersättning svarat på
enkäten. Omkring 50 procent av de fårägare som enkäten skickades till svarade, medan svarsfrekvensen
för lantbrukare med suggor och mjölkkor var omkring 30 procent.
När svaren tolkas bör man också ta hänsyn till att en del respondenter kanske svarar utifrån att de vill ha
kvar ersättningen. Frågor som rör ersättningens ändamålsenlighet kan påverkas av inställningen till
ersättningen hos den som svarar.
87

För mjölkkorna finns genom Växa Sveriges databas för klövhälsa statistik som visar på en förbättring av
djurhälsan från det år ersättningen kunde sökas. För suggorna ger uppgifterna från Winpig viss vägledning
i hur djurvälfärden förändrats, men siffrorna är inte lika entydiga som de för mjölkkor och kan bero på
andra faktorer, exempelvis avelsframsteg. För fåren finns ingen data att tillgå, vilket gör att utvärderingen
helt baserats på enkäten. Detta är viktigt att beakta när resultaten av utvärderingen tolkas.
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Figur 9 CEQ 06

7.a7) CEQ07-3B - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till
riskförebyggande och riskhantering inom jordbruket?
Denna fråga är markerad som ej relevant för den här versionen av den årliga genomföranderapporten
Ej tillämpbar för det svenska landsbygdsprogrammet
7.a8) CEQ08-4A - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till att
återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden, bland annat inom Natura 2000-områden,
områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar och jordbruk med högt naturvärde, och det
europeiska landskapet?
7.a8.a) Svar på utvärderingsfråga
Ersättningar inom landsbygdsprogrammet, samt gårdsstödet, är viktiga för att nå mål om biologisk mångfald
i odlingslandskapet och att nå miljökvalitetsmålen i sin helhet. Ett antal utvärderingar och uppföljningar
med relevans för frågan har genomförts.
Ängs- och betesmarker
Ett rikt odlingslandskap (Jordbruksverkets rapport 2018:31) visar att drygt 400 000 hektar betesmarker och
slåtterängar sköttes med miljöersättning genom LBP under 2014. Hälften av dessa marker är marker med
höga värden.
Andelen jordbruksmark som omfattas av åtagande som stöder biologisk mångfald och/eller landskap
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(indikator R7/T9) är 14,55 %.
Glimskär m.fl. (SJV utvärderingsrapport 2017:4) har undersökt kvalitetsförändringar i ängs- och
betesmarker med och utan miljöersättning och kommer fram till att inga förändringar mellan två
tidsperioder (2006–2010, 2011–2015) i artrikedom av fjärilar, humlor eller kärlväxter kan tillförlitligt knytas
till typ av miljöersättning. Endast två signifikanta förändringar hos vegetationen kan observeras: en svag
ökning av fältskiktets täckning och minskning i mängden kortväxt gräsmarksvegetation. Positiva
indikatorarter av kärlväxter har ökat något.
Täckningsgrad av träd och buskar visar inga signifikanta förändringar över tid. Marker utan miljöersättning
har i genomsnitt högre täckning av träd och buskar och glesare fältskikt. De har också vegetation mer av
skogskaraktär, med mindre andel hävdpräglad gräsmarksvegetation, och mer skuggtåliga arter med låga
näringskrav.
Förutom att det är de mest artrika miljöerna som har beviljats miljöersättning (för betesmarker med
särskilda värden) har de positiva effekterna av miljöersättning troligen till stor del att göra med att markerna
är mer öppna och inte har ett alltför tätt träd- och buskskikt.
En undersökning (Naturvårdsverket 2018, rapport RA6822) har visat att bristen på betesdjur och lantbrukare
upplevs av länsstyrelserna som ett problem, särskilt för små gräsmarker och marker som är avlägset
belägna. Gräsmarker som är enklare att sköta har stöd i större utsträckning än de som är svårskötta, trots att
de senare kan ha höga miljövärden. Värden i mer svårskötta marker riskerar att gå förlorade utan tillräcklig
finansiering.
Ersättningen från LBP upplevs av länsstyrelserna i många fall som för låg och hanteringen av ersättningarna
som komplex. Stödreglerna upplevs som trubbiga och oron för dubbelfinansiering påverkar länsstyrelsernas
hantering.
Förutom gårdsstöd och landsbygdsprogrammets miljöersättningar har en del av markerna nationella stöd.
Ungefär 350 000 ha av gräsmarkerna tillhör någon av naturtyperna i art- och habitatdirektivet. Den största
finansieringskällan för skötsel av värdefulla gräsmarker består av gårdsstöd och miljöersättningen för
betesmark från LBP. Drygt 80 000 ha av hävdberoende gräsmarker ingår i Natura 2000. Omkring 30 000 ha
av dessa ligger utanför stöden. En del av markerna har inte heller finansiering genom nationella medel.
Miljöersättning för vallodling och kompensationsstöd
En utvärdering om miljöersättningen för vallodling och kompensationsstödet (Hasund m.fl., SJV
utvärderingsrapport 2016:6) visar att de leder båda till att arealen vall och antalet nötkreatur ökar kraftigt.
Rapporten konstaterar också att effekten av vallodling på biologisk mångfald, både för sällsynta arter och
ekosystem tjänster, är otillräckligt känd. Kompensationsstödet gör det företagsekonomiskt lönsamt att hävda
betydligt större areal permanent betesmark. Miljöersättningen för vallodling har också haft en liten positiv
effekt på arealen hävdad betesmark. Bakom detta ligger två motstridiga krafter. Å ena sidan medför
ersättning till vall att det i vissa fall blir billigare att låta djuren beta på åkermark istället för på permanent
betesmark. Å andra sidan medför lägre kostnader för grovfoder, kombinerat med kravet på att marken ska
användas och kravet på djur för tilläggsersättning, att det har blivit fler nötkreatur än det annars skulle ha
varit. Beräkningarna indikerar att den senare kraften varit starkast.
Ersättning för ekologisk produktion
Ersättning för ekologisk produktion för växtodling söktes på ca 139 300 ha år 2018. Ersättning för
omställning söktes på ca 26 000 ha. Den totala ekologiska arealen i Sverige har ökat från 10% år 2009 till
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16,5% år 2017. För oljeväxter, potatis, grönsaker och kryddväxter samt spannmål har ekologiska arealen
med ersättning ökat under perioden 2007-2017. Ökningen i ekologisk areal för dessa har varit större än
ökningen för motsvarande konventionell areal. Areal med ekologisk odling av baljväxter och frukt och bär
med ersättning har minskat. Ekologisk produktion av grönsaker och potatis med ersättning har ökat särskilt i
Götalands södra slättbygder och Götalands mellanbygder. Detsamma gäller för oljeväxter som ökat och
koncentrerats i Götalands norra slättbygder.
Ersättningen har potentiellt haft en positiv påverkan på biologisk mångfald i slättbygderna där ekologisk
produktion av vissa grödor ökat. En ökning i andelen ekologisk produktion kan också ha inneburit
minskning i mängden kemiska bekämpningsmedel som använts i dessa områden. För ekologiska oljeväxter
med ersättning har både areal och antal lantbrukare ökat. Eftersom det samtidigt sker en minskning i totala
antalet lantbrukare (ekologiska och konventionella) kan ökningen innebära en diversifiering där existerande
lantbrukare även börjar odla oljeväxter, främst i de nordligare slättbygderna.
Den ekologiska djurhållningen med ersättning har ökat för samtliga djurslag, både i antal och i andel
ekologiska djur. Många stöd och ersättningar till jordbruket bidrar till att bevara jordbruk med djurhållning,
särskilt utanför slättbygden (jfr. Hasund m.fl., SJV rapport 2014:20; Hasund m.fl., SJV utvärderingsrapport
2016:6). Eftersom antalet betesdjur som hålls ekologiskt ökat kan man anta att ersättningen bidrar,
tillsammans med övriga stöd och ersättningar, till att bevara jordbruk med djurhållning och därmed en
diversifiering i landskapet.
Farmland Bird Index
En utvärdering (Lindström m.fl., SJV utvärderingsrapport 2017:5) har analyserat åtgärder för att förbättra
status för jordbrukslandskapets fåglar, såsom det återspeglas i Farmland Bird Index. Utvärderingen kommer
fram till rekommendationer som finns nedan.
Skogliga stöd
En fördjupad uppföljning om skogliga stöd (Asplund m.fl., SJV utvärderingsrapport 2018:3) kommer fram
till att det finns kapacitet och efterfrågan för en utökning av stödnivån inom stöd till skogens miljövärden.
Ansökningar som kommit in för återställande av våtmarker rör ofta andra åtgärder än det avsedda.
Andelen skog eller annan trädbevuxen areal som omfattas av åtagande som stöder biologisk mångfald
(indikator R6/T8) är 0,01%.
Våtmarker
Utvärderingen om våtmarker (Hassel m.fl., SJV utvärderingsrapport 2016:1) visar att den biologiska
mångfalden når nivån måttlig eller högre i merparten av de inventerade våtmarkerna. Det har inte gått att
påvisa skillnader i biologisk mångfald mellan våtmarker som har anlagts med syfte att gynna den biologiska
mångfalden och våtmarker som har anlagts med syfte att fånga upp näringsämnen. Det behöver därför inte
finnas konflikter mellan de två syftena när man anlägger en våtmark. Det förekommer arter som är listade i
art- och habitatdirektivet eller fågeldirektivet i anlagda våtmarker.
Stängsel mot rovdjur
En uppföljning om stöd till stängsel mot rovdjur (Asplund m.fl., SJV utvärderingsrapport 2018:3) har
genomförts. Syftet med miljöinvesteringen för stängsel mot rovdjur är att skydda betande tamdjur så att
betesmarker och betesvallar ska kunna fortsätta skötas i områden där det finns risk för angrepp av rovdjur
(varg, björn och lodjur). 89% av djuren som skyddas är får. 45% av stödmottagarna har angett att djuren
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som ska skyddas är av en särskild skyddsvärd ras, t.ex. lantraser eller raser i avelsprogram. Över 50% av
den mark som stängslas in är åkermark.
Hotade husdjursraser
Uppföljningen om hotade husdjursraser och stödet till lantrasföreningar (Asplund m.fl., SJV
utvärderingsrapport 2018:3) bedömer tillståndet som godtagbart., eftersom det finns väl fungerande
föreningar och organisationer och engagerade djurägare. Bevarandet är beroende av att det finns stöd för att
hålla raserna. Den minskade anslutningen till miljöersättningen är oroväckande och det långsiktiga
tillståndet är svårbedömt.
En kraftig minskning i stödansökningarna har skett 2014–15. Detta beror troligtvis på att programmet blev
försenat med ca ett år, vilket medförde att nya åtaganden inte kunde tecknas. Detta medför troligen en
tillbakagång i bevarandearbetet.
Fäbodar
En kartläggning av det svenska fäbodbruket har genomförts (Adolfsson & Johansson 2017, SJV rapport
OVR439). Kartläggningen visar att en majoritet av brukarna driver fäbodarna av kulturella skäl. Över
hälften har haft störning av rovdjur, tre fjärdedelar håller lantraser.
Samarbeten
En fördjupad uppföljning om samarbeten (åtgärd 16.2) har genomförts (Asplund m.fl., SJV
utvärderingsrapport 2018:3). Inom området som handlar om miljö i jordbruket finns olika typer av
stödberättigande samarbetsprojekt, t.ex. utveckling av nya produkter, metoder och tekniker för en bättre
miljö och stöd till samarbeten för information om jordbrukets miljö. Våren 2018 hade 57% av budgeten har
beviljats till totalt 20 projekt.
Miljöersättningar
Miljöersättningarnas betydelse för bl.a. anslutningsgraden har undersökts av Edström (2019). Mellan var
femte och var tionde lantbrukare söker inte ersättningar p.g.a. låg ersättningsnivå, och ungefär lika stor
andel anser att annat har större betydelse för beslutet av inte söka miljöersättningar, t.ex. oro för sanktioner,
svårt att förstå stödregler och ovillighet att följa ersättningsvillkoren. Det framgår även att många
lantbrukare inte själva har en klar bild av varför de inte sökt vissa av ersättningarna. Okunskap om
ersättningarna kan därför också vara en viktig faktor.
Pågående utvärderingar
Det pågår en pilotstudie om resultat- och värdebaserade ersättningar. Studien har tagit fram regler och
rutiner för en ersättning som ett 20-tal lantbrukare får gå in i. Administration, kontroller och lantbrukarens
upplevelse av denna typ av ersättning undersöks. En rapport väntas bli klar i december 2019.
En utvärdering om förändrad betesmarksdefinition är under uppstart. Utvärderingen kommer att undersöka
hur definitionen av betesmarker påverkar förutsättningarna att nå programmets mål, miljökvalitetsmålen och
målet för EU:s strategi för biologisk mångfald.
En utvärdering om index för att kartlägga biologisk mångfald i ängs- och betesmarker, bl.a. i
utvärderingssyfte, pågår.
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Höga naturvärden
Indikatorn för jordbruksmark med höga naturvärden (HNV) visar att andelen jordbruk med höga
naturvärden ökat från 23,9% av den utnyttjade jordbruksarealen (utilised agricultural area, UAA) år 2000 till
27% år 2012. År 2012 hade 72% av HNV-arealen miljöersättning från LBP. I Sverige definieras HNV som
marker som ingår i inventeringen av ängs- och betesmarker (TUVA), vilket innebär att en utökad
inventering också leder till ökad areal HNV. HNV-arealen har sedan 2012 ökat något och utgör i mars 2019
ca 330 000 ha.
Slutsatser
Ersättningar inom landsbygdsprogrammet, samt gårdsstödet, är viktiga för att nå mål om biologisk mångfald
i odlingslandskapet och att nå miljökvalitetsmålen i sin helhet.
Det är möjligt att notera en utveckling under programperioden där jordbrukets areella omfattning fortsätter
att minska. Betesmarksarealen har stabiliserats på omkring 450 000 ha (varav omkring 400 000 ha erhåller
miljöersättning), medan åkermarken fortsätter att minska. Antalet jordbruksföretag har minskat under lång
tid, främst inom animalieproduktionen, där antalet företag minskar snabbare än antalet djur. Arealen
åkermark har inte minskat i motsvarande takt, istället har jordbruksföretagen blivit större.
Minskande arealer jordbruksmark och en pågående specialisering av produktionen innebär på sikt en
negativ påverkan på odlingslandskapets variationsrikedom.
Tillståndet för odlingslandskapets ekosystemtjänster bedöms som acceptabla men inte långsiktigt säkrade.
En fortsatt minskning av biologisk mångfald kan på sikt innebära att viktiga ekosystemtjänster försvagas
eller upphör.
Lindström m.fl. (SJV utvärderingsrapport 2017:5) föreslår att antal åtgärder med potential att öka antalet
jordbruksfåglar. Den mest övergripande åtgärden är att den pågående förlusten av jordbruksmark och
viktiga småbiotoper stoppas. Insatser för att gynna djurhållning och grödproduktion på samma gård kan
bidra till att vända den nedåtgående trenden. Detta innebär ökad spannmålsproduktion i norra Sverige och i
skogsbygderna och fler gårdar med djurhållning på slätten.
Utvärderingen av våtmarker (Hassel m.fl., SJV utvärderingsrapport 2016:1) finner att våtmarkerna inte hade
haft samma funktion, varit lika stora eller utformats på ett sätt som tydligt gynnar kollektiva nyttigheter om
det inte funnits stöd och rådgivning förvåtmarker. Det är därför viktigt att det finns möjlighet till ekonomisk
ersättning för att anlägga våtmarker i odlingslandskapet.
Utvärderingen om ängs- och betesmarker med och utan miljöersättning (Glimskär m.fl., SJV
utvärderingsrapport 2017:4) föreslår att datainsamlings- och analysmetoderna vidareutvecklas för att mer
tillförlitligt kunna dra slutsatser om t.ex. skötseleffekter.
Naturvårdsverket (2018, rapport RA6822) efterlyser ett samarbete mellan myndigheter för att på ett effektivt
sätt säkra hävden av värdefulla gräsmarker, genom olika stöd och ersättningar.
Använda metoder
Glimskär m.fl. (SJV utvärderingsrapport 2017:4) baseras på data från kvalitetsuppföljningen av betesmarker
samt för vissa analyser på data från NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige). Analyserna
jämförde tillståndsskattningar från två inventeringsvarv för marker med olika miljöersättningsklasser.
Därefter användes Generalized additive mixed models och ANOVA för att undersöka utvecklingen.
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Samband mellan miljöersättning och eventuell förändring testandes. Rarefactionsanalyser genomfördes för
att undersöka skillnader i total artrikedom av dagfjärilar och humlor mellan marker med och utan
miljöersättning.
Naturvårdsverkets (2018, rapport RA6822) undersökning om värdefulla gräsmarker baseras på en
enkätstudie och uppföljande intervjuer i sex län. Svaren sattes i relation till stödstatistik och statistik över
Natura 2000-områden.
I utvärderingen om miljöersättningen för vallodling och kompensationsstödet (Hasund m.fl., SJV
utvärderingsrapport 2016:6) har stödens effekter på den biologiska mångfalden har analyserats med hjälp av
data från svensk häckfågeltaxering och litteraturstudier. Statistisk analys av inventeringsdata har
genomförts. Det senare gäller undersökningar av hur vallarealen påverkar den biologiska mångfalden i
landskapet. Utvärderingen skattar stödens påverkan på den biologiska mångfalden utifrån de
arealförändringar som Swedish Agricultural Sector Model (SASM) kommer fram till.
Kartläggningen av ersättningar för ekologisk produktion (Nilsson & Karlsson 2018) har undersökt den
geografiska fördelningen av ersättningarna för ekologisk produktion, fördelat på olika produktionsslag och
storlekar på areal. De har tillämpat Rumslig analys och klusteranalys med Getis Ord Gi-metoden har
tillämpats för att identifiera statistiskt signifikanta rumsliga samband och spridningseffekter kopplat till
ekologisk produktion. Där det varit möjligt har jämförelser gjorts med konventionellt jordbruk.
Utvärderingen om Farmland Bird Index (Lindström m.fl., SJV utvärderingsrapport 2017:5) har modellerat
hur dagens jordbruksfåglar är fördelade i Sverige i förhållande till den rumsliga variationen i ett antal
odlingsvariabler. Den använde litteraturstudier om påverkansfaktorer rörande jordbrukslandskapets fåglar,
analyserade data om förändringar i fågelpopulationer över tiden och vissa odlingsparametrar.
Utvärderingen om våtmarker (Hassel, m.fl., SJV utvärderingsrapport 2016:6) inventerade våtmarker enligt
försök till standardiserad metod. Inventeringen bestod av två moment: fysiska förutsättningar för biologisk
mångfald och uppmätt biologisk mångfald. Momenten var i sin tur sen indelade i fem olika fysiska attribut
och fem olika organismgrupper. Metodiken bygger på inventeringar av de fysiska förutsättningar som
våtmarken ger för biologiska värden samt inventeringar av biologiska parametrar.
I kartläggningen av det svenska fäbodbruket (Adolfsson & Johansson 2017, SJV rapport OVR439)
intervjuades ett hundratal aktiva fäbodbrukare. Undersökningen om miljöersättningar (Edström 2019)
baserades på intervjuer och enkät. Uppföljningarna (Asplund m.fl., SJV utvärderingsrapport 2018:3) har
använt statistik om stödansökningar och status på beslut för att kartlägga ansökningarnas fördelning, både
vad gäller antal och budget.
Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
Utvärderingen om FBI-index (Lindström m.fl., SJV utvärderingsrapport 2017:5) har inte kunnat ge
kvantitativa rekommendationer för de föreslagna åtgärderna då fågelpopulationerna minskar av flera olika
orsaker och det är svårt att förutsäga populationsförändringar. Modelleringen hanterar inte förändringar i
markanvändning på tillräcklig liten skala för att möjliggöra precisa förutsägelser om
populationsförändringar.
Nilsson & Karlsson (2018) har haft svårt att få tillgång till kvalitetssäkrad data för perioden 2015-2017. Det
har därför inte alltid varit möjligt att göra jämförelser mellan förra och nuvarande programperiod. Inte heller
har data för ekologisk och konventionell produktion alltid varit jämförbar.
Utvärderingen om ängs- och betesmarker (Glimskär m.fl., SJV utvärderingsrapport 2017:4) har i
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skattningsanalysen slagit samman alla ersättningsformer till en grupp vilket kan ge missvisande resultat,
särskilt där det finns få inventerade objekt av en viss typ (t.ex. alvarbete) men där samtliga objekt har en
specifik typ av miljöersättning. Få stickprov i vissa områden innebär också att vissa typer av marker inte blir
representerade.

7.a9) CEQ09-4B - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till bättre
vattenförvaltning, inbegripet hantering av gödselmedel och växtskyddsmedel?
7.a9.a) Svar på utvärderingsfråga
I slututvärderingen av förra landsbygdsprogrammet 2007-2013 framgår att programmet bidrog till förbättrad
vattenkvalitet, bland annat via åtgärder för anläggning av våtmarker och skyddszoner samt genom
rådgivningsprogrammet Greppa Näringen som bedömdes bidra till minskat näringsläckage. Bidraget till
förbättrad vattenkvalitet var högst i områden med intensivt jordbruk. Utvärderingen konstaterar att åtgärden
för minskat kväveläckage är kostnadseffektiv. Kostnadseffektiviteten för att minska näringsläckaget för
skyddszoner hade förbättrats. Eftersom alla dessa åtgärder finns kvar i nuvarande programperiod kan de
förväntas ge motsvarande effekt även nu.
Andelen jordbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra vattenförvaltning inom fokusområde 4B
(indikator R8/T10) är 8,78%. Motsvarande andel för skogsbruksmark (indikator R9/T11) är 0%.
Miljöersättningen för minskat kväveläckage
Miljöersättningen för minskat kväveläckage startade 2016 och innehåller möjligheten att få ersättning för att
odla fånggröda och för att vänta med bearbetning till våren. Ett syfte med ersättningen är att minska
kväveutlakning, fånggrödan minskar växtnäringsförlusterna efter huvudgrödans skörd. Åkermarken måste i
den här programperioden, till skillnad från förra, ligga i ett så kallat nitratkänsligt område. Det bör höja
ersättningens effekt jämfört med om man kunde få ersättningen överallt. Ersättningen är högre om
fånggrödan också är vårbearbetad, och den kombinationen ger högst effekt ifråga om att minska
kväveutlakningen (Smith m.fl. 2016).
Fånggrödan har tillväxt efter att huvudgrödan har skördats, och binder därmed upp kväve som annars kan
lakas ut. När fånggrödan bryts börjar växtmaterialet brytas ned. Sedan frigörs kvävet efter olika lång tid
beroende på växtmaterialets kvalitet, så att följande grödor kan ta upp det (Aronsson, Bergkvist, Stenberg
och Wallenhammar 2012). Även vårbearbetning kan minska näringsläckaget efter huvudgrödans skörd. På
det sättet bidrar miljöersättningen till förbättrad vattenkvalitet och minskad övergödning.
Under 2016 till 2018 har arealen i ersättningen ökat, men arealen ligger ändå på betydligt lägre nivåer än
tidigare programperioder (Asplund m.fl., SJV utvärderingsrapport 2018:3). Minskningen har skett trots att
ersättningsnivåerna höjts sedan förra programperioden. År 2018 söktes ersättningen på drygt 90 000 ha, och
målet ligger på 138 000 ha, vilket är ungefär i nivå med arealen i tidigare programperioder. Arealen
fånggröda var 26 600 ha, och vårbearbetad fånggröda 44 600 ha. Resten är areal som är vårbearbetad men
inte har fånggröda. Fånggröda är vanligast i de södra delarna av det nitratkänsliga området.
Det finns flera orsaker till den minskade arealen, en orsak till minskningen är att området där man kan få
ersättningen har förändrats, och det begränsas nu till nitratkänsligt område. Det innebär att ca 7 500 ha som
haft ersättningen tidigare, inte längre haft möjlighet att söka. Samtidigt har det tillkommit områden där man
tidigare inte har kunnat söka. En annan möjlig orsak till minskningen är att mellangröda eller insådd av vall
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nu finns som alternativ i förgröningsstödet. I flera län motsvarar minskningen i miljöersättningen den
tillkomna arealen i förgröningsstödet, men inte i alla län.
I utvärderingen av förra programperioden (Smith m.fl. 2016) kom man fram till att ersättningen för minskat
kväveläckage var kostnadseffektiv. Även om reglerna är lika finns det dock vissa skillnader i nuvarande
program så de resultaten är inte direkt överförbara. Att området förfinats till nitratkänsligt område borde ge
en positiv verkan på effektiviteten, medan ökad ersättningsnivå kan minska kostnadseffektiviteten. Andelen
av areal med både fånggröda och vårbearbetning har ökat jämfört med förra programperioden, och
kombinationen är som sagts effektivast. Avslutningsvis bedömer vi att fånggrödan i den här
miljöersättningen minskat kväveläckaget till vattenmiljön, och därigenom bidragit till det här målet.
Miljöersättningen för skyddszoner
Även miljöersättningen för skyddszoner startade 2016, där syftet är att med hjälp av skyddszoner minska
ytavrinning, erosion samt förluster och läckage av näringsämnen och växtskyddsmedel från åkermark. Det
är möjligt att söka ersättning för att anlägga skyddszoner längs vattendrag och för anpassade skyddszoner.
Placeringen av skyddszoner är viktig för deras miljönytta. [stycket kan komma att uppdateras]. Därför har
Jordbruksverket genomfört en studie där man undersökt skyddszoner längs vattendrag och anpassade
skyddszoners placering i föregående och nuvarande programperiod, i relation till en erosionsriskkarta
(Eriksson 2019). Även för skyddszoner måste åkermarken i den här programperioden liksom åtgärder för
minskat kväveläckage, ligga inom det nitratkänsliga området. Detta har resulterat i att fler skyddszoner nu
ligger i län där det finns större risk för erosion jämfört med programperiod 2007-2013. Däremot har det inte
skett några stora förändringar i areal skyddszoner jämfört med föregående programperiod. Arealen
anpassade skyddszoner har ökat med 35 % under samma period. År 2017 fanns 289 hektar anpassade
skyddszoner anlagda med stöd från landsbygdsprogrammet. Totalt är miljöersättningen för skyddszoner
ansökt på ca 10 700 hektar år 2018, målet är på 13 000 hektar.
Arealen där det sökts ersättning för skyddszoner är ungefär den samma även fast områden där det är möjligt
att få ersättning begränsats till det under nitratkänsliga området under denna programperiod. Att begränsa
var skyddszonerna kan anläggas till det nitratkänsliga området verkar dock leda till att fler skyddszoner har
placerats där de gör större nytta.
Miljöersättningen för vallodling samt kompensationsstödet
Två ersättningar kompletterar varandra geografiskt. Man kan antingen få miljöersättningen för vallodling
eller kompensationsstödet, och båda dessa har utvärderats tillsammans för perioderna 2007-2014 och 20152020 (Hasund m.fl., SJV utvärderingsrapport 2016:6). Beräkningarna för 2015-2020 baserades dock på
kompensationsstödets utformning 2015, inte som det sett ut 2016 och framåt. Vallodling ger mindre
växtnäringsläckage än vårsäd, och på det sättet bidrar miljöersättningen för vallodling till minskat läckage.
Mängden bundet kol i jorden ökar med i genomsnitt 500 kg C per hektar och år vid vallodling jämfört med
andra grödor. Det svenska jordbrukets kväve- och fosforläckage har varit lägre under de båda analyserade
programperioderna tack vare miljöersättningen för vallodling. Under perioden 2015–2020 är kväveläckaget
är lägre än vad det skulle ha varit utan stödet också i slättbygderna, till skillnad från i
landsbygdsprogrammets föregående period 2007–2014. Kompensationsstödet medför tvärtom att
växtnäringsläckaget är högre än vad det skulle vara om stödet inte fanns. Användningen av
växtskyddsmedel i jordbruket påverkas inte mycket av dessa stöd under perioden 2015–2020.
Miljöersättningen för vallodling söktes på ca 210 000 hektar år 2018. Det motsvarar 75 procent av det
slutliga målet.
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Miljöersättningen för skötsel av våtmarker och dammar
Miljöersättningen för skötsel av våtmarker och dammar är ett stöd som har funnits sedan 1995. Huvudsyften
med miljöersättningen för skötsel av våtmarker och dammar är att gynna biologisk mångfald, förbättra
näringsrening eller både och.
Våtmarker och dammar är främst placerade i södra Sverige (Asplund m.fl., SJV utvärderingsrapport
2018:3). Det finns knappt några våtmarker eller dammar som anlagts med stöd från landsbygdsprogrammet
i norra Sverige. Pengarnas fördelning per län spelar stor roll, vilket baseras på var det finns mest åkermark
eller nitratkänsligt område. En annan anledning kan vara att det inte finns samma behov av våtmarker för
växtnäringsretention och biologisk mångfald i norra Sverige, som i södra Sverige.
När det gäller ersättning till våtmarker betonade slututvärderingen av förra landsbygdsprogrammet att
effekten av investeringsstöd inte kan särskiljas från effekten av ersättning för skötsel av våtmarker, och att
kostnader vid ersättning för skötsel av våtmarker därför också bör tas med vid beräkning av insatsområdets
kostnadseffektivitet. Där rekommenderas även att samla in information om våtmarkernas syfte för att
förbättra kunskapen om syfte med anläggning av våtmarker. Detta görs i nuvarande programperiod vilket
innebär att uppskattningen av insatsområdets kostnadseffektivitet bör kunna förbättras vid kommande
utvärdering.
Under programperioden har både antal och ansökt areal i ersättningen ökat. Målsättningen är att
miljöersättningen för skötsel av våtmarker och dammar ska omfatta 8 400 ha. Den totala arealen har ökat
från ca 5 500 ha år 2007 till ca 8 700 ha år 2018.
Miljöinvestering för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar
Syftet med miljöinvesteringen är att bevara och förstärka biologisk mångfald som gynnas av vatten i
landskapet eller att förbättra vattenkvalitet i våra sjöar, vattendrag och hav genom att rena vattnet från
växtnäringsämnen.
Den som får miljöinvesteringen måste dessutom söka miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar
för marken senast året efter miljöinvesteringen blir godkänd. Igenväxning utgör en större risk för nyanlagda
våtmarker och dammar, eftersom växterna etablerar sig snabbt i dessa våtmarker. Därför är det viktigt att
sköta nyanlagda dammar och våtmarker, så de kan behålla sin funktion.
Placeringen spelar stor roll och beroende på våtmarkens eller dammens placering och deras förväntade
effekter kan man få stöd för 50 eller 90 % av utgifterna. Om våtmarken eller dammen är placerad inom
nitratkänsligt område man får 100 % av utgifterna.
Det finns inget specifikt mål för miljöinvesteringar för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar i
landsbygdsprogrammet. För alla miljöinvesteringar, inklusive våtmarker och dammar, finns det ett mål på 1
720 beviljade ärenden. Hittills har det kommit in ungefär 300 ansökningar. Anläggning och restaurering av
våtmarker och dammar står för cirka 80 % av ärendena.
Rådgivning
En viktig del av det svenska landsbygdsprogrammets bidrag till fokusområde 4B är kompetensutvecklingoch rådgivning. Inom vattendirektivet har vattenmyndigheten tagit fram ett åtgärdsprogram som beskriver
vilket arbete som ska genomföras i Sverige för att miljökvalitetsnormerna för olika vattenförekomster ska
uppnås. I detta åtgärdsprogram uppges att kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten inom
ramen för det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020 utvecklas för fokusområde 4B. Där ska
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geografiska områden där det finns risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte uppnås identifieras samt att
rådgivning ska bedrivas i dessa områden med syfte att bidra till att miljökvalitetsnormerna uppnås.
Framtida utvärderingar
Under 2019 har Jordbruksverket publicerat en förstudie om metoder för att utvärdera såväl
landsbygdsprogrammets som havs- och fiskeriprogrammets bidrag till minskad näringsbelastning.
Förstudien lägger grunden till den eller de effektutvärderingar som skall göras senare i programperioden.
Förstudien rekommenderar att inför den kommande effektutvärderingen bör en genomgång av tillgängligt
forskningsunderlag genomföras för att utreda ifall det finns nytt forskningsunderlag som kan bidra till
uppdaterade effektuppskattningar. I den översiktliga bedömningen av forskningsunderlag kan vi se att de
insatser där det är störst brist på forskningsunderlag är främst tvåstegsdiken och reglerbar dränering.
De erosionsriskkartor som tagits fram kan användas som underlag för att hitta de områden där
skyddszonerna skulle ha störst effekt. Kartorna skulle även vara effektiva för att i de områden som har stora
växtnäringsförluster identifiera vilket påverkan erosionen har och därigenom avgöra vad som kan vara en
lämplig åtgärd. Till exempel i ett område som identifierades med stora växtnäringsförluster, men inte har en
stor erosionsrisk kan det vara lämpligare med andra åtgärder än skyddszoner för att minska
växtnäringsförlusterna.
Slutsatser
Miljöersättningar och miljöinvesteringar utgör viktiga sätt att nå förbättrad vattenförvaltning, hantering av
gödselmedel och växtskyddsmedel. Utvärderingar visar att miljöersättningarna innebär bl.a. att mängden
bundet kol i marken ökar och att vissa ersättningar medför minskade växtnäringsförluster.
Kompensationsstödet medför däremot högre växtnäringsläckage jämfört med utan stödet. Kravet på att
skyddszoner ska ligga i nitratkänsligt område har medfört att fler skyddszoner nu ligger i län där det finns
större risk för erosion jämfört med förra programperioden.
Använda metoder
De ersättningar i landsbygdsprogrammet som ingick i förstudien är miljöinvesteringar för förbättrad
vattenmiljö, våtmarker och dammar, tvåstegsdiken och reglerbar dränering, samt investeringsstöd i
strukturkalkning.
Miljöersättningen för minskat kväveläckage har undersökts med hjälp av stödsystemens databaser, och
integrerats med kartdata (Asplund m.fl., SJV utvärderingsrapport 2018:3). Största delen av datauttaget i den
uppföljningen är från 18 juni, så det kan ha skett förändringar i arealer sedan dess.
Utvärderingen av kompensationsstödet och miljöersättningen för vallodling är genomförd genom att stödens
påverkan på jordbrukets produktion och markanvändning är beräknade med SASM, en regionalt uppdelad
optimeringsmodell över det svenska jordbruket. Från modellberäkningarnas resultat har effekterna på miljö
och sysselsättning estimerats.
Erosionsriskkartan modellerats utifrån svensk anpassad version av USPED-modellen (Djodjic &
Markensten 2018). Genom att ta hänsyn till jordart, markens lutning och sluttningens längd, gröda mm
beräknas var erosion riskerar att uppstå. Kartan består av två delar som visar var jordpartiklar riskerar att
frigöras från markskiktet och hur dessa sedan kommer att transporteras.
Informationen om var erosionsrisken finns användes sedan för att bedöma om det finns erosionsrisk inom
blocken samt vilka block som fått ersättning för anläggande av skyddszon. Informationen användes för att
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jämföra resultaten mellan föregående landsbygdsprogram och nuvarande landsbygdsprogram. För
föregående respektive pågående programperiod valdes skyddszoner som fått ersättning under 2011
respektive 2017 ut.
Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
Ett problem är att forskningen utvecklas löpande inom området, vilket ställer högre krav på t.ex.
schablonberäkningar. Detta gör att höga krav ställs på utvärderaren och att det är svårt att förlita sig på äldre
utvärderingsresultat.
Blocken och skiftenas utseende förändras då block kan slås ihop eller delas. Därför finns osäkerheter i
antalet skyddszoner mellan de jämförda åren (varför resultaten anges i ha). Resultaten kan också påverkas
av att till exempel en skyddszon som i föregående landsbygdsprogram låg inom ett block som senare har
delats, kommer i nuvarande landsbygdsprogram att klassas som två skyddszoner. Detta kan också resultera i
att ett block med en skyddszon där blocken tidigare klassats med hög erosionsrisk efter att blocket delas kan
få en del med hög erosionsrisk samt en med låg erosionsrisk. Antalet block har totalt ökat med 4% mellan
de utvalda åren (2011 och 2017). För denna analys gjordes en jämförelse mellan de två åren som visar att
skillnaderna för skyddszoner är marginell, men osäkerheten för anpassade skyddszoner är större.

7.a10) CEQ10-4C - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till att
förhindra jorderosion och förbättra markförvaltning?
7.a10.a) Svar på utvärderingsfråga
Miljöersättningen för minskat kväveläckage startade 2016 och innehåller möjligheten att få ersättning för att
vänta med jordbearbetning till våren samt att odla fånggröda. Ersättningen för fånggröda, höst eller
vårbearbetad, har sökts på ungefär 71 200 ha år 2018 (Asplund m.fl, SJV utvärderingsrapport 2018:3).
Arealen i ersättningen har minskat sedan förra programperioden trots att ersättningen höjts. Det är
framförallt areal med höstbearbetad fånggröda som har minskat.
Fånggrödor kan förbättra markens struktur på olika sätt (Aronsson, Bergkvist, Stenberg och Wallenhammar
2012). De kan påverka i markytan, och arter med kraftiga rötter kan luckra upp kompakta jordar. Ökningen
av organiskt material kan gynna markdjur som kan påverka strukturen. Även den mikrobiella aktiviteten
gynnas av organiskt material. Ökningen av mullhalten sker på längre sikt, och den kan ha olika positiva
effekter på jorden. Inlagringen av kol i jorden är dessutom bra för klimatet. Fånggröda kan också minska
ogräs genom att de konkurrerar med dessa.
Fånggrödan kan också skydda mot jorderosion. Det sker genom att förbättrad markstruktur förbättrar
infiltrationen och att fånggrödan skyddar marken från regndropparna.
Som beskrivits i svaret på fråga 9 finns det några skäl som kan ha bidragit till att ersättningen har minskat i
areal sedan förra programperioden. En orsak till minskningen är att området där man kan få ersättningen har
förändrats, och det begränsas nu till nitratkänsligt område. Det innebär att ca 7 500 ha som haft ersättningen
tidigare, inte längre haft möjlighet att söka. Samtidigt har det tillkommit områden där man tidigare inte har
kunnat söka. En annan möjlig orsak till minskningen är att mellangröda eller insådd av vall nu finns som
alternativ i förgröningsstödet. I flera län motsvarar minskningen i miljöersättningen den tillkomna arealen i
förgröningsstödet, men inte i alla län.
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För att förhindra jorderosion finns möjlighet att söka ersättning för anläggande av skyddszoner. För att
förhindra erosion från åkermarken anläggs anpassade skyddszoner som är en växtbeklädd yta inom fältet
som är erosionsbenägna, mark som riskerar att få skador i markstrukturen av vägsalt eller på mark som
riskerar att översvämmas. Arealen anpassade skyddszoner har ökat med 35 % sedan föregående
programperiod. År 2017 fanns 289 hektar anpassade skyddszoner anlagda med stöd från
landsbygdsprogrammet. Totalt är målet 13 000 hektar för både skyddszoner längs vattendrag och anpassade
skyddszoner.
Inom rådgivningsprojektet Greppa Näringen som genomförs av Jordbruksverket i samarbete med
länsstyrelserna och LRF ingår rådgivning om mullhalt och bördighet vilket är relevant för att förhindra
erosion och förbättra markförvaltningen. Målet med rådgivningen är att väga samman de effekter som val av
grödor, växtföljd och jordbearbetning har för uthålligheten i odlingen.
Även ersättningarna för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion bidrar till
fokusområde 4C. Till exempel används växtföljden som ett viktigt inslag i skötseln. Ersättning för ekologisk
produktion söktes på ca 139 300 hektar år 2018.] Målet är på 176 000 ha, man har alltså uppnått ca 78 % av
målet om man ser till den ansökta arealen. När det gäller omställning till ekologisk produktion söktes den på
26 000 hektar år 2018.
Andelen jordbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra markskötsel och/eller förebygga
jorderosion inom fokusområde 4C (indikator R10/T12) är 10,26 %. Motsvarande andel för skogsbruksmark
(indikator R11/T13) är 0 %.
Slutsatser
LBP har bidragit till att förhindra jorderosion och förbättra markförvaltning genom ersättningen för minskat
kväveläckage och fånggrödor, anläggning av skyddszoner, rådgivning samt ersättning för ekologisk
produktion och omställning.
De erosionsriskkartor som tagits fram kan användas som underlag inom rådgivning eller för
styrmedelsdiskussioner för att hitta de områden där skyddszonerna skulle ha störst effekt. Kartorna skulle
även vara effektiva för att i de områden som har stora växtnäringsförluster identifiera vilket påverkan
erosionen har och därigenom avgöra vad som kan vara en lämplig åtgärd. Till exempel i ett område som
identifierades med stora växtnäringsförluster, men inte har en stor erosionsrisk kan det vara lämpligare med
andra åtgärder än skyddszoner för att minska växtnäringsförlusterna. Vi rekommenderar därför att man ser
över möjligheterna för hur detta kan integreras i landsbygdsprogrammet rent praktiskt.
Den ekologiska produktionen ingår i en pågående utvärdering, och vi ger därför inga rekommendationer på
det här området.
Använda metoder
Miljöersättningen för minskat kväveläckage har undersökts med hjälp av stödsystemens databaser, och
integrerats med kartdata (Asplund m.fl, SJV utvärderingsrapport 2018:3).
Erosionsriskkartan har modellerats utifrån svensk anpassad version av USPED-modellen (Djodjic &
Markensten 2018). Genom att ta hänsyn till jordart, markens lutning och sluttningens längd, gröda med
mera beräknas var erosion riskerar att uppstå. Kartan består av två delar som visar var jordpartiklar riskerar
att frigöras från markskiktet och hur dessa sedan kommer att transporteras.
Informationen om var erosionsrisken finns användes sedan för att bedöma om det finns erosionsrisk inom
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blocken samt vilka block som fått ersättning för att anlägga skyddszon. Informationen användes för att
jämföra resultaten mellan föregående landsbygdsprogram och nuvarande landsbygdsprogram. För
föregående respektive pågående programperiod valdes skyddszoner som fått ersättning under 2011
respektive 2017 ut.
Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
Blocken och skiftenas utseende förändras då block kan slås ihop eller delas. Därför kan det finnas
osäkerheter i antalet skyddszoner mellan de jämförda åren (varför resultaten anges i hektar). Resultaten kan
också påverkas av att till exempel en skyddszon som i föregående landsbygdsprogram låg inom ett block
som senare har delats, kommer i nuvarande landsbygdsprogram att klassas som två skyddszoner. Detta kan
också resultera i att ett block med en skyddszon där blocken tidigare klassats med hög erosionsrisk efter att
blocket delas kan få en del med hög erosionsrisk samt en med låg erosionsrisk.
Det är ofta svårt att särskilja tydliga effekter av ekologisk produktion. Slututvärderingen av förra
landsbygdsprogrammet hänvisar till Jordbruksverkets egen utredning ”Behov av nya mål och åtgärder för
ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet” (Wallander m.fl., SJV rapport RA 12:37, 2012). Denna
utredning kom fram till att ekologisk produktion generellt kan antas ha en positiv inverkan på biologisk
mångfald, minskad användning av växtskyddsmedel samt i viss mån på landsbygdsutveckling och djurens
naturliga beteende. Inga tydliga slutsatser kunde i utredningen dras för klimatpåverkan, växtnäringsläckage
och människors hälsa.

7.a11) CEQ11-5A - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till att
effektivisera vattenanvändningen inom jordbruket?
Denna fråga är markerad som ej relevant för den här versionen av den årliga genomföranderapporten
Ej tillämpbar inom det svenska landsbygdsprogrammet
7.a12) CEQ12-5B - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till att
effektivisera energianvändningen inom jordbruket och vid livsmedelsbearbetning?
7.a12.a) Svar på utvärderingsfråga
Insatser för energieffektivisering är i det svenska landsbygdsprogrammet programmerade och budgeterade i
fokusområde 5c. Investeringar för energieffektivisering ingår därför i indikator T16, se fråga 13.
Inom alla typer av investeringar i energieffektivisering är det möjligt att se att investeringarna lett till en mer
energieffektiv produktion. Investeringsstöd som syftar till energieffektivisering har i de undersökta fallen
(Grigoryan m.fl., SJV utvärderingsrapport 2019:10) medfört en energieffektivisering om ca 26%. Detta
innebär att samma produktion (räknat på produktionsvärde) kräver drygt 26 % mindre energi efter den
genomförda investeringen. Värdet motsvarar bruttoförändringen i indikator R14 för
energieffektiviseringsinvesteringar inom prioritering 5.
-----------------Tabell 1 CEQ 12 visar energiåtgång (i TOE) per produktionsvärde (SO) i EUR, före och efter investeringen,
104

samt nettoeffekten av energieffektiviseringsinvesteringar i prioritering 5 (indikator R14).
Inom fjäderfäproduktion och växthusodling har energieffektiviteten ökat med ca 29% respektive 25%.
Energieffektiviseringsinvesteringar i mjölkproduktion uppnår lägre ökning med ca 10 %. Inom
nötköttsproduktion (där det bara finns ett slututbetalt fall) är energieffektiviseringen nästan 50%
Om man istället endast ser på minskning i energiförbrukning (utan koppling till produktionsvärdet) har
investeringar i fjäderfäproduktion och växthusproduktion störst genomsnittlig minskning i energiförbrukning
(med 567 MWh/år respektive 139 MWh/år), medan inom mjölkproduktion, frilandsodling och
nötköttsproduktion är den genomsnittliga minskningen i energiförbrukning betydligt mindre (mellan 5 och
17 MWh/år).
Investeringsstödet för energieffektivisering ger också störst effekt inom fjäderfäproduktion där varje MWh
sparad energi har uppnåtts med ca 890 kronor i stöd. Genomsnittet för samtliga produktionsslag är ca 1 260
kr utbetalt stöd per sparad årlig MWh. Totalt har investeringsstöden för energieffektivisering lett till en
maximal minskning av utsläpp av växthusgaser (koldioxid) på drygt 2 200 ton per år. Detta antar dock att
hela minskningen i energiförbrukning är från fossila bränslen och representerar således ett max-värde där det
verkliga värdet troligtvis är mindre. Investeringar i fjäderfäproduktionen ger störst effekt på minskningen av
växthusgaser både totalt och genomsnittligt.
Investeringar i isolering och uppvärmning eller kyla (oavsett produktionsslag) har medfört en
energieffektivisering om drygt 25 procent, till en stödkostnad om cirka 1 000-1 300 kr per MWh energi
sparad. Investeringar i gödselhantering har uppnått en energieffektivisering om 84 %. Eftersom det endast
handlar om två ärenden med investeringar i gödselhantering bör siffran tolkas med viss försiktighet.
Undersökningen (Grigoryan m.fl., SJV utvärderingsrapport 2019:10) har även gjort beräkningar på
energieffektivisering i investeringsstöd för ökad konkurrenskraft (4.1/2a). Dessa stöd syftar inte främst till
energieffektivisering men man kan förvänta sig, särskilt för ny- och ombyggnader av stall och andra
produktionsanläggningar, att investeringen också medför en energieffektivisering (d.v.s. minskning i
energiåtgång per producerad enhet). Undersökningen visar att samtliga produktionsslag förutom
växthusodling har uppnått en energieffektivisering på mellan 8 och 80 %. För samtliga investeringar för
ökad konkurrenskraft (4.1/2a) som undersökts har energieffektiviseringen varit 16 %. Detta innebär att
produktionen, för samtliga fall där tillräcklig data finns, efter investeringen sker i genomsnitt 16 % mer
energieffektivt.
I och med att investeringarna för konkurrenskraft ofta handlar om en utökning av produktionen är det inte
förvånande att totala mängden energi som används har ökat med ca 22 %. Den största ökningen i
energiförbrukning i absoluta tal har skett inom växthusodling och fjäderfäproduktion . I fjäderfäproduktion
åtföljs detta av en produktionsökning som samtidigt innebär en energieffektivisering om ca 13 %. Inom
fallen med investeringar i nötköttsproduktion, som representerar en stor andel av samtliga investeringar, har
den totala energianvändningen minskat med ca 1 % och energieffektiviteten ökat med ca 37 %. Motsvarande
för den andra stora produktionsinriktningen bland investeringarna i 4.1/2a – mjölkproduktion – är ca 12 %
ökning i energianvändning och ca 16 % mer energieffektiv produktion.
Per insatstyp (typ av investering som genomförts), har nya djurstall (som representerar nästan hälften av alla
de beräknade fallen) medfört en energieffektivisering om drygt 21 %, trots att den totala
energiförbrukningen samtidigt ökat med ca 37 %. Den näst största insatstypen, om- eller tillbyggnad av
djurstall, har en något mindre ökning i energieffektivitet (ca 17 %) men den totala energiförbrukningen har
endast ökat med ca 7 %. I fall där investeringen varit i anläggningar för torkning och lagring av skörd har
energiförbrukningen totalt minskat något (ca 1 %) och energieffektiviteten ökat med 8 %.
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Stöd till samarbetsprojekt för förnybar energi och effektivare energianvändning (16.2/5bc) har hittills
beviljats om drygt 5 miljoner kronor till 6 projekt, varav tre inom energieffektivisering. Ett exempel på
projekt som har beviljats hittills är att ta fram en färdplan för effektivisering och egenförsörjning av energi i
lantbruket.
Inom lokalt ledd utveckling har hittills 14 klimat- och energirelaterade projekt beviljats, varav 11 inom
kategorin energieffektivisering. Dessa projekt kan vara både kompetensutvecklingsprojekt, investeringar och
samarbetsprojekt för att minska energianvändningen. Exempel på projekt är: utveckling och etablering av
ekologisk byggteknik baserad på halmbalar, förstudie om energiomställning och utveckling av elljus/skidspår.
Inom kompetensutveckling och rådgivning (åtgärd 1 och 2) finns ingen specifik budget för fokusområde 5c
(inklusive 5b) eller 5d utan insatser inom dessa områden ingår som del av den totala budgeten för all
kompetensutveckling och rådgivning. Detta innebär att åtgärd 1 och 2 inte specifikt följs upp eller utvärderas
för fokusområde 5c eller 5d. Det är dock möjligt att identifiera ett antal projekt inom åtgärderna 1 och 2 med
fokus på energieffektivisering: kurser för lantbrukare/maskinförare i sparsam körning och resurseffektiv
primärproduktion; projekt för att sammanställa kunskap och skapa ny kunskap om energianvändning och
energieffektivisering inom äggproduktionen i Sverige. Projekt inom åtgärd 1 och 2 är ofta projekt som
spänner över en lång tid.
Rådgivning om energianvändning finns genom Greppa Näringens rådgivningsmodul Energikollen. Inom
investeringsstöd till energieffektivisering uppger 68 % av de som ansökt uppgett att de haft
energirådgivning. Störst antal återfinns inom växthusodling och fjäderfäproduktion.
Inom EIP-Agri (16.1) har hittills 5 ansökningar beviljats för att bilda grupp inom insatstyp
energieffektivisering men inga ansökningar har beviljats inom insatstypen för att genomföra projekt.
Uppföljningen av energieffektivisering (Nilsson & Svensson, SJV utvärderingsrapport 2019:1)
rekommenderar att en djupare studie görs för att belysa varför det är många projekt som avser bilda grupp i
förhållande till de som avser genomföra projekt.
Slutsatser och rekommendation
Inom alla typer av investeringar i energieffektivisering är det möjligt att se att investeringarna lett till en mer
energieffektiv produktion. Detsamma gäller, med få undantag, för investeringar inom fokusområdet ökad
konkurrenskraft (4.1/2a). Investeringar i fjäderfäproduktion har medfört särskilt stora ökningar i
energieffektivitet, både inom investeringsstöden inom prioritering 5 och inom 4.1/2a.. Mjölkproduktion
uppvisar en mindre energieffektivisering än de andra stora produktionsslagen.
Detta kan delvis förklaras med att energiåtgången (räknat på stall och andra fasta anläggningar) per enhet
produktionsvärde redan är lägre i mjölkproduktion jämfört med fjäderfäproduktion och växthusodling.
Potentialen för att göra produktionen mer energieffektiv kan därför antas vara lägre i mjölkproduktion
jämfört med fjäderfäproduktion och växthusodling. Dock utgör investeringar i mjölkproduktion en stor andel
av investeringarna och den totala effekten kan ändå vara betydande.
Investeringar som syftar till energieffektivisering (prioritering 5) har medfört en större energieffektivisering
jämfört med investeringar för ökad konkurrenskraft (4.1/2a). För investeringar i nya djurstall, om- eller
tillbyggnad av djurstall, hantering av foder samt mjölkningssystem inom 4.1/2a är energieffektiviseringen
dock nästan lika stor som för investeringarna i prioritering 5. Budgeten inom 4.1/2a är betydligt större än
den för investeringar i prioritering 5 och de konkurrenskraftsinriktade stödet kan antas vara mer väletablerat
än stödet för investeringar specifikt i energieffektivisering. Det kan därför finnas en stor potential att nå ökad
energieffektivitet inom jordbruk, trädgårds- och rennäring genom att ytterligare uppmuntra till, betona eller
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premiera investeringar inom 4.1/2a som kan visa på en energieffektivisering eller en energibesparing.
Inom rådgivning, kompetensutveckling och samarbeten finns ett antal projekt som syftar till
energieffektivisering. Projekt inom dessa åtgärder spänner ofta över lång tid och effekten är svår att bedöma
på kort sikt. Andelen av de sökande som fått rådgivning om energianvändning innan de söker
investeringsstöd för energieffektivisering är relativt hög, särskilt inom fjäderfä och växthusodling.
Använda metoder
I undersökningen Grigoryan m.fl. (SJV utvärderingsrapport 2019:10) har energi- och produktionsvärden före
och efter stödet använts för att beräkna förändringen och energieffektiviseringen som en följd av
investeringen. Undersökningen har utgått från rekommendationerna i fichen för kompletterande
resultatindikator R14 (Complementary Result Indicator fiches for Pillar II, 2014). Undersökningen
analyserar endast energi- och produktionsvärden som direkt hör till den genomförda investeringen och
innefattar därmed inte t.ex. energiåtgång för transporter eller produktion som sker utanför den aktuella
investeringen.
Energieffektiviseringen i investeringar som fått investeringsstöd för energieffektivisering har genomförts
som en totalundersökning av samtliga slututbetalda stöd. I undersökningen har 37 fall ingått.
Undersökningen baseras på information om energiförbrukning och produktion som stödsökande lämnat vid
ansökan och ansökan om utbetalning. En kvalitetssäkring av data har genomförts och i enstaka fall har de
uppgifter om produktion som stödsökande lämnat verifierats genom andra källor och register. Standard
output-koefficienter (SO-koefficienter) för 2010 från Eurostat har använts för beräkningen av värdet på
produktionen, förutom för renskötsel där motsvarande värden (djurvärden) hämtats från Sametingets statistik
om rennäringen. Energiförbrukningsvärden som stödsökande lämnat har i förekommande fall räknats om till
TOE med hjälp av vedertagna omräkningsfaktorer (bl.a. Energimyndighetens värmevärden).
Beräkningarna av energieffektivisering i investeringar med investeringsstöd för ökad konkurrenskraft
(4.1/2a) har genomförts på samma sätt som investeringar med investeringsstöd för energieffektivisering.
Samtliga fall där stödsökande lämnat information om energianvändning och produktion har ingått i
beräkningen (468 fall av totalt 1069 slututbetalda investeringar) och en kvalitetssäkring av den lämnade har
gjorts. En bortfallsanalys av urvalet har gjorts och undersökningen bedömer att de fall som ingått i
beräkningen är i huvudsak representativt för totalpopulationen.
Den fördjupade uppföljningen (Nilsson & Svensson, SJV utvärderingsrapport 2019:1) som gjorts om
insatser inom prioritering 5 har använt sig av data och statistik om ärenden i Jordbruksverkets databaser.
Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
I undersökningen med investeringar för energieffektivisering finns det endast 42 fall i beräkningen, vilket
gör att de produktions- respektive insatstypsspecifika siffrorna är behäftade med viss osäkerhet. Detta gäller
i synnerhet för nötköttsproduktion och frilandsodling där det endast finns ett fall i varje produktionsslag
samt för mjölkning, ventilation, gödselhantering, belysning och ’övrigt’ i insatstyper. De undersökta fallen
utgör samtidigt en totalundersökning av samtliga slututbetalda investeringsstöd inom prioritering 5.
Beräkningarna som gäller investeringsstöd för ökad konkurrenskraft (4.1/2a) utgörs av ett urval av som
bedöms vara representativt för totalpopulationen. Dock ingår det i vissa produktions- respektive
insatsspecifika grupper endast få fall vilket gör att beräkningarna för dessa grupper kan vara osäkra och
slutsatser bör endast dras för de produktionsslag och insatstyper där det finns många fall i urvalet.
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Tabell 1 CEQ 12

7.a13) CEQ13-5C - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till tillgång till
och användning av förnybara energikällor, biprodukter, avfall, rester och andra råvaror som är avsedda för
andra bio-ekonomiska ändamål än livsmedel?
7.a13.a) Svar på utvärderingsfråga
Investeringsstödet till förnybar energi inom landsbygdsprogrammet har bidragit till ökningen av tillgång till
förnybara energikällor. De sammanlagda investeringarna i produktion av förnybar energi (indikator T16)
uppgår till 16 251 771 EUR. Totalt har slututbetalda investeringsstöd inom fokusområde 5c lett till att 2
593,85 TOE förnybar energi producerats (indikator R15).
Inom investeringsstöd för förnybar energi (5c) har bioenergiproduktionen hos de sökande ökat med ungefär
130 % efter investeringen jämfört med före investeringen (Grigoryan m.fl., SJV utvärderingsrapport
2019:10). Dessa åtgärder leder i sin tur till minskade koldioxidutsläpp, maximalt cirka 2 400 ton per år. Den
mest effektiva åtgärden är insatstypen ny anläggning.
Den som fått stöd har ersatt eldningsolja, naturgas och diesel med förnybara bränslen nästan helt.
Exempelvis har de slututbetalda investeringarna inom bergvärmeproduktion helt ersatt användningen av
eldningsolja och diesel med förnybar energi.
Enligt Grigoryan m fl. (SJV utvärderingsrapport 2019:10) har de slututbetalda investeringarna inom
solenergiproduktion lett till en installerad kapacitet på cirka 2 000 kW. Investeringarna har också bidragit
till en minskning av växthusgasutsläpp, maximalt cirka 500 ton koldioxid per år.
Inom investeringsstöd för förnybar energi (5c) kommer den största effekten på minskningen av
användningen av ej förnybar energi (och växthusgasutsläpp) från bioenergiprojekt snarare än solenergi- och
bergvärmeprojekt. Detta kan förklaras med att produktionen inom bioenergi ofta inte bara ersätter egen
förbrukning av ej förnybar energi utan även ger ett överskott av energi för försäljning. De sökande som har
fått stöd har ofta producerat mer förnybar energi än vad de behövt för att ersätta sin egen förbrukning av ej
förnybar energi. Denna ökade produktion kan i sin tur leda till att ytterligare ej förnybar energi ersätts i
andra delar utanför investeringsstöden.
Investeringsstödet har bidragit till att öka tillgången till förnybara energikällor i form av
energiskogsprodukter. Investeringsstöd för energiskog inom 4.1/5c leder till en årlig produktion av förnybar
energi om ca 11 500 MWh. Detta utgörs av plantering av ca 150 ha hybridasp, ca 79 ha salix samt ca 11 ha
poppel. Investeringsstöd har även lämnats för stängsling av ca 7 ha energiskog. Per MWh energi producerad
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årligen är stödkostnaden ca 124 kr.
Om man antar att all energi som produceras från energiskog med investeringsstöd ersätter fossila bränslen
innebär det en minskning av fossila växthusgasutsläpp motsvarande ca 3 000 ton koldioxid årligen. Dock är
det osäkert om det i praktiken är möjligt att göra ett sådant antagande – för detta skulle det krävas en
fördjupad analys av vad man använder det producerade bränslet till och vad det ersätter.
Investeringar som syftar till investeringsstöd till jordbruk för ökad konkurrenskraft (4.1/2a) har också
indirekt eller sekundärt bidragit till ökningen av produktion av förnybar energi.
Nästan alla genomförda insatser inom 4.1/2a där data om energi finns (ca 50 % av fallen) har lett till ökning
av produktion av förnybar energi. Det är intressant att notera att särskilt i investeringar i växthus har
användningen av förnybar energi ökat (ca 120 %).
Drygt 40 % av insatserna inom 4.1/2a berör byggnation av nytt djurstall inklusive inredning och
gödselvårdanläggning. I dessa har användningen av förnybar energi ökat med ca 60 %.
Det finns stöd till lokala klimat och energirelaterade projekt inom den lokala ledda utvecklingsstrategin
(LLU). Det har beviljats ca 13 projekt (insatser inom förnybar energi) med en total stödsumma om drygt 4,3
miljoner. Den stora andelen av pengarna är genomförts via ”MittSkåne Utveckling” leaderområde, med ca
1,4 miljoner (Nilsson & Svensson, SJV utvärderingsrapport 2019:1).
Slutsatser
Investeringar inom fokusområde 5c som syftar till bioenergiproduktion har lett till att användningen av
eldningsolja, naturgas och diesel nästan helt (cirka 95-100 %) ersatts av förnybara bränslen i de
investeringar som har fått stöd för detta. Totala andelen av förnybar energi i investeringarna har ökat från 53
till 96 %, motsvarande cirka 2 400 ton utsläpp av koldioxid per år.
Investeringar inom solenergiproduktion har också lett till en ökning av förnybar energiproduktion om cirka
2000 kW, motsvarande ungefär 500 ton utsläpp av koldioxid per år.
Stödkostnaden (utbetalda stödet per installerad märkeffekt) i solenergiprojekt är cirka
4 500 kronor per installerad kW, medan i bioenergiprojekt är den cirka 1 500 kr/kW.
De största effekterna vad gäller produktion av förnybar energi och minskning av växthusgasutsläpp kommer
från bioenergiprojekt. Detta kan förklaras med att produktionen inte bara ersätter egen förbrukning av energi
utan även ger ett överskott av energi för försäljning.
Investeringsstödet har bidragit till att öka tillgången till förnybara energikällor i form av
energiskogsprodukter. Investeringarna som genomförts med stödet har potentiellt lett till att
koldioxidutsläpp från fossila bränslen minskat med ca 3 000 ton årligen.
Det har beviljats ca 13 projekt (insatser inom förnybar energi) med en total stödsumma om drygt 4,3
miljoner. Den stora andelen av pengarna är genomförts via ”MittSkåne Utveckling” leaderområde, med ca
1,4 miljoner.
Investeringsstödet till energiskogsplantering och stängsling förefaller vara ett kostnadseffektivt stöd sett till
kronor stöd per MWh energi som produceras. Det kan dock vara värdefullt att fördjupat analysera
exempelvis stödets dödvikt och produktionens samhällsekonomiska nytta i förhållande till alternativ
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produktion på jämförbar mark.
Det är viktigt att fortsätta skapa optimala förutsättningar för att utveckla investeringar som gynnar tillgången
till förnybara källor. Investeringsstödet till förnybar energi anses vara ett kostnadseffektivt stöd och bidrar
till ökad produktion av förnybara energikällor, vilken i sin tur leder till minskning av växthusgasutsläpp.
Därför är en fortsättning av sådana investeringar viktig ur klimat och miljöperspektiv.
Använda metoder
Utvärderingen om investeringar inom 5c (Grigoryan m.fl., SJV utvärderingsrapport 2019:10) är baserad på
data som den sökande själv uppgett i ansökan vad gäller typ av energianvändning före och efter
investeringen, energiproduktion, installerad märkeffekt i anläggningar och produktionsinriktning. För
beräkningarna har det endast använts data från slututbetalda ansökningar och de har utgått från
kommissionens riktlinjer (fiche) för rapportering av kompletterande resultatindikatorer.
Data som har använts för att beräkna resultaten för produktion av förnybar energi (exklusive energiskog)
handlar om typ av teknik (t.ex. solpaneler, bergvärme, osv), installerad effekt (i kW) och mängd producerad
förnybar energi. Med utgångspunkt i dessa uppgifter har beräkningar gjorts på mängd förnybar respektive ej
förnybar energi före och efter investeringen. Investeringsstödets effekt har beräknats som skillnaden mellan
före och efter.
Effekterna av investeringsstöd till jordbruk för ökad konkurrenskraft (insatsområde 4.1/2a) har beräknats på
samma sätt som för fokusområde 5c.
För solceller har det i vissa fall endast funnits information om installerad märkeffekt (kapacitet). För dessa
har schablonmässiga antaganden om producerad energi använts enligt Energimyndighetens standard där en
ny anläggning på 1 kilowatt som är placerad på en oskuggad yta rakt mot söder med 30-50 graders lutning
cirka 950 kilowattimmar per år.
Information om förbrukad eller producerad energi har räknats om till MWh enligt Energimyndighetens
energivärden. För energiskog (inkl. flis, pellets, osv) har Jordbruksverkets Skogforsks beräkningar använts
där energi- eller omräkningsvärden saknats hos Energimyndigheten.
Beräkningarna av producerad energi från energiskog (inom 4.1/5c) utgår från information om areal som
lämnats av stödsökanden. Undersökningen använder schablonvärden för årlig energiskogstillväxt och
energiskogens energiinnehåll för att beräkna den årliga energiproduktionen.
Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
Beräkningarna i Grigoryan m.fl. (SJV utvärderingsrapport 2019:10) utgår från data som stödsökande lämnat
i sin ansökan. Det är möjligt att anta att de som sökt stöd specifikt för förnybar energi (5c) lämnat mer
noggrant beräknade energivärden än de som sökt investeringsstödet för ökad konkurrenskraft (4.1/2a) och
att värdena för fokusområde 5c därmed är mer tillförlitliga eller exakta än för 4.1/2a.
Brister i data är ett av de största problemen, eftersom de sökande kan lämna felaktiga eller orimliga siffror,
som kan vara svårt att beräkna något resultat på.
Beräkningarna gällande energiproduktion från energiskog (Grigoryan m.fl. 2019) avser total produktion
delat på antal år och produktionsomgångar. Eftersom energiskogen växer mindre i början, och skördas efter
ett visst antal år innebär detta att den faktiska årliga produktionen skiljer sig från den beräknade och att
siffran MWh/år syftar till den genomsnittliga årliga produktionen under den planterade energiskogens hela
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livslängd (produktionsomgång).

7.a14) CEQ14-5D - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till att minska
utsläpp av växthusgaser och ammoniak från jordbruket?
7.a14.a) Svar på utvärderingsfråga
Andelen djurenheter som berörs av investeringar i djurförvaltning som syftar till att minska utsläppen av
växthusgaser och/eller ammoniak inom fokusområde 5d (indikator R16/T17) är 1,87 %. Andelen
jordbruksmark som omfattas av åtagande för att minska utsläppen av växthusgaser och/eller ammoniak
(indikator R17/T18) är 0%.
Generellt är biogas en åtgärd som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser Men få lantbrukare har
sökt detta stöd och att pengarna utnyttjas i låg utsträckning. Därför har LBP bidragit till att minska utsläpp
av växthusgaser i mindre utsträckning när det gäller biogas.
Beslutade ansökningar inom investeringsstöd (5d)
De tre största insatstyperna ökad lagringskapacitet för gödsel, teknik för spridning och nedmyllning av
stallgödsel samt rötrestlagring har tillsammans cirka 85 % av beviljade ärenden. Totalt för dessa tre
insatstyper har 38 miljoner kr beviljats i stöd. Investeringar i ökad lagringskapacitet gör att man kan sprida
gödseln vid optimal tidpunkt och på så sätt nyttja växtnäringsämnen på ett effektivare sätt (till exempel
effektivare kväveanvändning). Den ökade lagringskapaciteten möjliggör också att ta emot biogödsel
vintertid och transporterna av gödsel med traktor blir mindre vilket leder till att miljöbelastningen minskar.
Drygt 10 miljoner kr har beviljats för insatser inom teknik för spridning och nedmyllning av stallgödsel (t ex
myllningsramp för flytgödsel, släpslangsspridarutrustning och N-sensor). Drygt 6 miljoner kr har beviljats i
stöd för rötrestlagring. Här sker investeringar i gödselbrunnar för att kunna ta emot biogasgödsel. Flera av
jordbruksföretagen anger i sin ansökan att det finns många fördelar med biogödsel. Inga växtnäringsämnen
går förlorade under rötningen och slutprodukten blir en gödsel med högt innehåll av mikroorganismer och
humus. Dessutom har biogödsel en hög verkansgrad av kväve vilket minskar behovet av andra
kvävegödselmedel och även risken för kväveutlakning på hösten. Lukten och mängden smittsamma
mikroorganismer är också betydligt lägre hos biogödsel jämfört med vanlig gödsel (Nilsson & Svensson,
SJV utvärderingsrapport 2019:1).
Det finns flera ansökningar när det gäller biogas hos länsstyrelserna som är i olika faser av handläggning.
Totalt har länsstyrelserna fattat beslut om att godkänna 45 ansökningar och dessa har totalt ansökt om 34,4
miljoner kr vilket motsvarar 16 % av avsatta medel. Totalt har 10 nya biogasanläggningar beviljats stöd till
ett belopp av drygt 14 miljoner kr. Den driftsinriktning som är mest representerad bland de som investerar i
biogas är företag med mjölkproduktion. Övriga pengar har gått till uppgradering och av befintliga
anläggningar och till en viss del till rötrestlager.
Slututbetalda ansökningar inom investeringsstöd (5d)
Fram till och med december 2018 var 63 ansökningar inom gödselhantering slututbetalda till en summa av
16 miljoner kr. Av dessa var 26 inom ökad kapacitet för lagring av stallgödsel, 13 inom Teknik för
spridning och nedmyllning av stallgödsel och 12 inom Rötrestlagring. Fördelat mellan produktionsgrenar så
stod gårdar med mjölk- och nötköttsproduktion för 43 av de slututbetalda ansökningarna (70 %), gris och
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fjäderfä för 12 (20 %) och växtodling för resterande 6 (10 %).
När det gäller biogas är det totalt 14 ansökningar som fått slututbetalt och av dessa är 5 helt nya
anläggningar och resten är olika uppgraderingar av befintliga anläggningar. Av den de avsatta pengarna har
16,5 miljoner kr utbetalats vilket motsvarar ca 8 %.
Utsläppsminskningar av ammoniak (R 19) kopplade till slututbetalda investeringsstöd (5d)
De investeringar som utbetalats fram till och med 2018 uppskattas inte ha lett till minskning minskning av
de totala ammoniakutsläppen om man jämför utsläpp före och efter investeringen (indikator R 19)
(Grigoryan m.fl., SJV utvärderingsrapport 2019:10). Investeringarna har gett en minskning av utsläppen
från spridningen med 10,5 ton medan utsläppen från lagring och stall men utsläppen från lagring och stall
har ökat med 15,5 ton vilket ger en nettoeffekt på 5 ton. Anledningen till ökningen är att många
investeringar också har lett till en ökad produktion vilket då ger ökade utsläpp. Om man istället tittar på
minskningen av utsläppen baserat på den förändrade produktionen efter investeringen blir minskningen
istället 90 ton ammoniak där minskningen främst skett i form av minskade utsläpp från spridning av
stallgödsel (Grigoryan m.fl., SJV utvärderingsrapport 2019:10).
Utsläppsminskningar av växthusgaser (R 18) kopplade till slututbetalda investeringsstöd (5d)
De investeringar som utbetalats fram till december 2018 uppskattas ha lett till en ökning av
växthusgasutsläppen på 790 ton CO2e om man jämför utsläpp före och efter investeringen (Grigoryan m.fl.,
SJV utvärderingsrapport 2019:10). Utsläppen från lagringen har ökat med 460 ton CO2e (Grigoryan m.fl,
2019) medan utsläppen från spridningen ökat med 330 ton CO2e. Om man istället tittar på minskningen av
utsläppen jämfört en förändrad produktion (inkluderar även övergång från fast- till flytgödsel) utan åtgärder
för att minska utsläppen blir resultatet en minskning av utsläppen motsvarande 350 ton CO2e där den största
minskningen kommer från ökad lagringskapacitet (250 ton) . (Grigoryan m.fl., SJV utvärderingsrapport
2019:10) (Indikator R 18). Dessutom innebär investeringarna (exklusive en ökad nettotillgång på
stallgödsel) ett minskat behov av minteralgödsel vilket motsvarar minskade utsläpp från tillverkningen
motsvarande 4 ton CO2e.
När det gäller investeringar till biogas visar beräkningar av de hittills slututbetalda investeringarna visar att
den totala mängd sparade koldioxidekvivalenter investeringarna medfört är 680 ton (Grigoryan m.fl., SJV
utvärderingsrapport 2019:10).
Pilot- och samarbetsprojekt
Det finns 17 miljoner för projekt som syftar till att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak. De flesta
handlar om att utvärdera och utveckla metoder och samarbeten för den svenska lantbruksbaserade biogasen.
Det finns även projekt som syftar till att minska ammoniakhalten i stallmiljö. Totalt har 7 samarbetsprojekt
beviljats för insatser för att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak.
Lokalt ledd utveckling
Totalt har det beviljats stöd för cirka 7,2 miljoner kr till 10 projekt för att minska utsläpp av växthusgaser
och ammoniak.
Inom gödselbaserad biogas har två olika projekt av förstudiekaraktär beviljats stöd på totalt 430 tusen kr. Ett
projekt inom Leader Närheten i Värmland och är en del av en större insats där en biogasanläggning ska
uppföras. Projektet syftar bl.a. till att ta fram underlag och förarbete för att sedan kunna erhålla det
nödvändiga miljötillståndet som mycket av projektet vilar på men även projektledning och mobilisering för
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den övergripande insatsen. Det andra projektet handlar om att undersöka förutsättningarna för en ekologiskt
hållbar och ekonomiskt lönsam produktion av biogas från lantbrukets gödsel.
EIP-Agri
Inom EIP har 3,9 miljoner kr beviljats till totalt 6 gruppbildningsprojekt och 2 genomförandeprojekt med
anknytning till gödselhantering och växthusgasutsläpp. Ett exempel på projekt som har fått stöd avser ett
självrengörande golv till grisar bestående av en plastmatta med tillhörande avskrapare som ska bidra till att
förbättra grisars närmiljö och minska antibiotikaanvändningen. Det medför också att avgången av
ammoniak minskar.
Rådgivning och kompetensutveckling
Inom ”Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak” 5d får stöd lämnas till aktiviteter som exempelvis
bidrar till allmän kunskapshöjning om kvävets eller kolets kretslopp på gården, bättre anpassning av
utfodringen till husdjurens behov av näringsämnen, eller anpassning av gödslingen med stall- eller
mineralgödsel till grödornas växtnäringsbehov. Inom investeringsstöd till gödselbaserad biogas har fler än
hälften av företagen angett i sin ansökan om stöd att man haft energirådgivning.
Slutsatser
Investeringar som syftar till att minska utsläppen från lagring och spridning av stallgödsel har i flera fall
gjorts i samband med att produktionen har utökats. Detta gör att utsläppen av ammoniak eller växthusgaser
efter att investeringen genomförts i flera fall ökar och nettoeffekten blir en ökning av växthusgasutsläppen.
Därför kan det vara intressant att även titta på de utsläppsminskningar som blir om istället räknar på vad
utsläppen hade blivit om man endast hade ändrat produktionen utan att investeringen för minskade utsläpp
hade gjorts. I detta fall minskar både utsläppen av ammoniak och växthusgaser.
Eftersom stödet riktar sig både till åtgärder som minskar utsläppen av ammoniak och till sådan som syftar
att minska utsläppen av växthusgaser är det svårt att utvärdera effekten av stöden per investerad krona.
Majoriteten av investeringsstöden har gjorts till åtgärder vars primära effekt är att minska utsläppen av
ammoniak. Eftersom utsläpp av ammoniak även leder till indirekta utsläpp av lustgas så har dessa
investeringar betydande sekundära effekter på utsläppen av lustgas.
När det gäller biogas har LBP bidragit till att minska utsläpp av växthusgaser i mindre utsträckning. Detta
beror på att få lantbrukare sökt detta stöd och att pengarna utnyttjas i låg utsträckning. Generellt är biogas en
åtgärd som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och den svenska regeringen har tillsatt en
utredning som ska stärka biogasens roll i Sverige. Jordbruksverket kommer att starta upp ett program för
rådgivning till lantbrukare när det gäller biogas från gödsel. Möjlighet till investeringsstöd för biogas från
gödsel bör därför fortsätta.
Det är viktigt att fortsätta arbetet med stöden för att underlätta bedömningen av ansökningar så att man
gynnar de stöd som ger störst nytta i form av minskade utsläpp eller där man ser andra mervärden kopplade
till hela produktionskedjan.
Nationellt anses biogas vara en viktig produktionsgren som ger positiva effekter både på energiproduktion
och på utsläpp från gödselhantering. Ett fortsatt stöd till investeringar i biogasanläggningar bör finnas
samtidigt som det behöver arbetas på bred front för att öka lönsamheten i biogasproduktionen. Information
och marknadsföring av investeringsstöd till biogas behöver också genomföras.
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Använda metoder
Utsläpp från lagring av stallgödsel
Utsläppen av metan från lagring av stallgödsel görs enligt den metod som används inom
klimatrapporteringen (National Inventory Report Sweden, 2018). Värden för koefficienter tas från Berglund
(Emissionsfaktorer för utvärdering av klimat-effekter av vissa insatser i landsbygdsprogrammet, 2017) och
National Inventory Report Sweden (2018). Beräkningar baseras på antalet stallplatser och för att omvandla
antalet djur som rapporterats i ansökningar till antalet stallplatser behöver man dividera med antalet
djuromgångar för slaktkycklingar och slaktgrisar. För omräkning av metanutsläpp till koldioxidekvivalenter
används emissionsfaktorer enligt GWP100 från AR4 (IPCC, 2007). För flytgödsel antas att man före
investering har ett svämtäcke, vilket innebär att utsläppen av metan före investeringen halveras.
Mängden tillgängligt kväve i stallgödsel beräknas enligt samma metod som används inom
klimatrapporteringen (National Inventory Report Sweden, 2018). Andelen ammoniakkväve som avgår vid
från stall skiljer sig åt mellan både djur- och gödselslag och värden för dessa används enligt Berglund
(2017; Tabell 8). Mängden kväve i stallgödsel efter stallet men före lagring beräknas som kvävemängden
före stallet minus den mängd kväve som går förlorat som ammoniak i stallet. Den mängd ammoniak som
förloras under lagring beräknas enligt Berglund (2017; Tabell 11). För flytgödsel antas om inget annat anges
svämtäcke vilket liksom för metan ger halverade utsläpp av ammoniak före investering.
Andelen lustgas-N som avgår vid lagring antas vara 0,5 % total mängd N före lagring för fast- och
flytgödsel med svämtäcke samt 1 % för djupströgödsel (Berglund, 2017). För omräkning av lustgastsläpp
till koldioxidekvivalenter används emissionsfaktorer GWP100 från AR4 (IPCC, 2007).
De indirekta utsläppen av lustgas-kväve antas vara 1 % av läckaget av ammoniak-kväve (Berglund, 2017).
Tillgänglig mängd i stallgödseln efter lagring beräknas som mängden kväve före lagring minus förlusterna
av lustgas- och ammoniak-kväve.
Utsläpp från spridning av stallgödsel
Emissionerna av lustgas-kväve beräknas vara 1 % av det tillgängliga stallgödselkvävet i enlighet med de
antaganden som finns inom klimatrapporteringen (National Inventory Report Sweden, 2018).
För ammoniak beräknas först mängden av stallgödselkvävet som är ammoniak med hjälp av värden från
Jordbruksverket
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/jordbruksgrodor/vete/vaxtnaring/stallgodsel/tabellers
tallgodsel.4.3229365112c8a099bd980001803.html
För spridning av stallgödsel är det en rad faktorer som påverkar utsläppen av ammoniak, t ex är skillnaden
stor mellan bredspridning och slangspridning och om och hur snabbt gödseln brukas ned samt när på året
gödseln sprids. Ibland finns information om vilken metod som används vid spridning och för
nedmyllningsaggregat räknas en omedelbar nedbrukning av gödseln. I övrigt har antaganden gjorts om vilka
metoder som används för spridning. Ammoniakförslusterna från spridning beräknas med hjälp av värden
från en rapport från JTI (2002; Tabell 2). I utgångsfallet antas värden höstspridning med nedbrukning inom
4 timmar vilket ger ammoniakförluster på 35 respektive 18 % av ammoniak-kvävet för fast- och
djupströgödsel respektive flytgödsel.
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De indirekta utsläppen av lustgas-kväve antas vara 1 % av läckaget av ammoniak-kväve (Berglund, 2017).
Åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och ammoniak från lagring och spridning av
stallgödsel
I den mån åtgärden finns beskriven i Berglund (2017) används de antaganden som finns där för
minskningen av utsläppen i procent för metan, lustgas och ammoniak. För ökad lagringskapacitet är
antagandet att man kan sprida stallgödseln mer jämt över året. Effekten av denna investering är svår att
skatta. Därför görs ett grovt antagande att man sprider 1/3 av stallgödseln under sen istället för tidig höst
(vilket är vårt grundantagande). Ammoniakavgången är ca 50 % lägre vid sen jämfört med tidig höst. Därför
antas att utsläppen minskar med 1/6 efter en investering i ökad lagringskapacitet.
Substitution av mineralgödsel
För de investeringar som gjorts för att minska utsläppen av växthusgaser eller ammoniak från lagring av
stallgödsel så har mängden mineralgödsel-kväve som kan substitueras räknats som differensen mellan
mängden gödselkväve efter lagring efter genomförd åtgärd och innan genomförd åtgärd (för produktionen
efter genomförd investering). Utsläppen från produktionen från denna mineralgödsel antas ha en
emissionsfaktor på 3,5 kg CO2e per kg kväve.
Korrigeringar av djurantal
Den sökande ska ange antal djur inom varje gödselslag både före och efter investeringen. Utgångspunkten är
att dessa siffror är riktiga. I några fall finns det anledning att tro att den sökande har skrivit fel i ansökan. I
dessa fall har det gjorts antaganden. I några fall saknas värden för djurantal efter investering. I dessa fall
antas samma djurantal efter som före investering.
Biogas
Orötad gödsel ger ifrån sig både metan och lustgas och vetenskapen är enig om att en rötad gödsel i
genomsnitt ger mindre utsläpp av klimatgaser.
Den totala minskningen av koldioxidutsläpp som investeringen ger har beräknats. Detta innebär skillnaden i
koldioxidutsläpp (eg. koldioxidekvivalenter och är en sammanslagning av utsläpp av koldioxid, metan och
lustgas) före och efter investeringen men med förutsättningen att det är samma antal djur.
Schablonvärden från Lantz et al. (2016) har använts. För att räkna om gasmängder utifrån gödselmängder
har SGC (2012) använts. För de investeringar som handlar om uppdatering av befintlig anläggning har en
schablon använts där nyinvesteringen antas stå för 10 % av biogasproduktionen. Två ansökningar har för få
data för att kunna räkna på.
Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
Beräkningen av minskade växthusgasutsläpp vad gäller biogas har genomförts med schabloner och med
vissa antaganden (se metod). Detta gör resultaten osäkra men samtidigt stämmer resultaten väl överens med
tidigare studier.
Utsläppen av ammoniak från spridning av stallgödsel är väldigt beroende på tidpunkten för spridning och
om och i så fall efter hur lång tid som gödseln nedbrukas. Dessa faktorer är inget som direkt påverkas av
investeringarna utan styrs av saker som väderförhållanden och tillgång på maskiner. Därför kan man inte
exakt veta vad utsläppen av ammoniak blir före respektive efter investeringen. Vid ökad lagringskapacitet
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görs ett grovt antagande om att en del av stallgödseln sprids när utsläppen av ammoniak är lägre. Men om
investeringen leder till detta är inget som är möjligt att verifiera.
Eftersom utsläppen av ammoniak och växthusgaser från lagring och spridning av stallgödsel beror på
biologiska processer är dessa känsliga för fysikaliska faktorer som t ex temperatur och nederbörd. De
beräkningar som gjorts är baserade på schabloner som alla är behäftade med stora osäkerheter. Denna metod
är dock det ända sättet att utvärdera effekten av en investering. Alternativet, att mäta utsläppen av
ammoniak och växthusgaser för varje investering är inte rimligt kostnadsmässigt.
Utvärderingen hade i vissa fall underlättats av att det fanns ytterligare information i ansökningar om t ex
vilken typ av spridning av stallgödsel som man använder sig av före investeringen.

7.a15) CEQ15-5E - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till bevarande
av kolsänkor och kolinbindning inom jordbruk och skogsbruk?
Denna fråga är markerad som ej relevant för den här versionen av den årliga genomföranderapporten
Ej tillämpbar inom det svenska landsbygdsprogrammet
7.a16) CEQ16-6A - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till
diversifiering, skapande och utveckling av småföretag och arbetstillfällen?
7.a16.a) Svar på utvärderingsfråga
Givet fördelning av stöd i nuvarande landsbygdsprogram och resultat från tidigare utvärderingar är det inte
rimligt att förvänta sig stora synliga effekter på aggregerad nivå. Däremot det ändå, med hjälp av dessa
och information om hur stödet idag har betalats ut, förväntas effekter på lokal nivå.
Genomförda studier och utvärderingar
Den slututvärdering som gjordes av landsbygdsprogrammet 2007-2013 (Backman m.fl., SJV
utvärderingsrapport 2016:2) visar att det inte finns några signifikanta samband mellan andel stödmottagare
och majoriteten av tillväxtindikatorer som testas, såsom konkurrenskraft, diversifiering och tillväxt i
landsbygdernas ekonomi.
Det gäller även när analyser görs separat för stads- respektive landsbygdskommuner. Det gick alltså inte
se att stöden bidrog till positiva spridningseffekter med avseende på befolkningstillväxt, sysselsättning och
diversifiering. Undantaget är tillväxt av högutbildade i kommunen där en positiv effekt kan kopplas till
flera av stöden. Analysernas resultat är inte förvånande eftersom mindre belopp ej kan ge mätbara effekter
för en större grupp intressenter. Det kan dock inte uteslutas att åtgärderna kan ha haft betydelse för
landsbygdens ekonomi på enskilda platser.
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Vad det gäller analys av nuvarande program har en forskargrupp genomfört en utvärdering med syfte att
se i vilken grad stöd från landsbygdsprogrammet påverkar och är anpassat för företagens långsiktiga
lönsamhet och kundanpassningsförmåga. Med en enkät får de resultat som tyder på att de flesta företagen
(54 procent) inte har vidareutvecklat sina verksamheter till nya affärsområden, men stödet har å andra
sidan bidragit till olika former av kompetensutveckling (63 procent), och till en förbättring av arbetsmiljön
i företagen (83 procent). En annan utvärdering som genomförts är den av stöd till utbyggnad av bredband
där resultaten pekar på att bredbandet har stor betydelse för företaget i allmänhet men kan inte direkt
relateras till ökad eller minskad omsättning. Studien kan inte heller finna belägg för att
bredbandstillgången leder till fler anställda i befintliga landsbygdsföretag.

Utbetalade stöd
Med hjälp av tidigare slututvärdering och de utvärderingar som hittills gjort på nuvarande program, kan vi
med hjälp av aktuell statiskt för stödutbetalningar försöka få en uppfattning om hur effekterna kan
förväntas bli på kort-, och lång sikt. De stöd som är direkt relevanta för denna frågeställning är
Förädlingsstöd för att skapa jobb (4.2), Investeringsstöd för att skapa jobb (6.4) samt lokalt ledd
utveckling (19). Det ska dock konstateras att det enbart är 21 procent som nu är registrerade som
slututbetalade av investeringsstöd för att skapa jobb (6.4) och motsvarande siffra för förädlingsstöd för att
skapa jobb (4.2) är omkring 36 procent och för 19 är de ca 19 procent. Detta gör att några analyser av
information angående slutresultat inte är möjliga att genomföra.
Skapande av sysselsättning
I tabellerna 1 CEQ 16 och 2 CEQ 16 visas andelen av alla ansökningar som förväntade sig att antalet
arbetade timmar skulle öka. och vi ser att det varierar mellan 0 och 100 procent mellan de olika
produktionsinriktningarna för förädlingsstöd för att skapa jobb (4.2). De förväntande siffrorna är något
högre för investeringsstöd för att skapa jobb (6.4) och ingen är lägre än 42 procent.
--------I tabellen 3 CEQ 16 nedan ser vi antalet nya jobb för kvinnor respektive män som ett rapporterat resultat
efter avslutat projekt. I landsbygdsprogrammet baseras antalet nya jobb på förändring av sysselsättning
jämfört med ett ursprungsläge och kan innehålla negativa siffror. Rapporterat antal nya jobb är mätt i antal
arbetstimmar som ett projekt resulterat i och är i tabellen summerat till antal heltidstjänster
(heltidsekvivalenter). Totalt är det drygt 700 jobb fördelat lika mellan könen. Om vi fokuserar på 6A, som
beskrivits ovan, ser vi att handlar om 260 nya jobb. Andelen nya jobb till kvinnor är högre inom 6.4
jämfört med 4.2.
-----Beräkningen enligt indikator T20 visar att det kumulativa antalet arbetstillfällen som skapats i projekt
inom fokusområde 6A som får stöd är 260.
Lokalt ledd utveckling (19)
Att skapa sysselsättning är ett uttalat mål inom åtgärden för lokalt ledd utveckling och mäts därför för alla
ärenden oavsett inriktning. Detta gör att vi inom denna åtgärd har en del slutförda projekt att summera
även om endast 19 procent av samtliga beviljade projekt är slutförda och har angett ett resultat.
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Tabell 4 CEQ 16 visar antal skapade företag och årsarbetskrafter inom lokalt ledd utveckling, per
projektinriktning för slutförda projek
---Tabellen 5 CEQ 16nedan visar antalet årsarbetskrafter som skapats i de 200 projekt som var slutförda vid
årsskiftet, delat på ett par olika inriktningar. Totalt ser vi att ca 77 årsarbetskrafter har skapats, där ca 41
stycken har skapats för kvinnor och ca 36 stycken för män. Flest årsarbetskrafter har skapats i kategorierna
övrigt, besöksnäring och destinationsutveckling samt företagande och investeringar Tabellen visar också
att totalt 22 nya företag har skapats tack vare projekten.
De projekt som inte är slutförda har i sin ansökan om stöd fått ange en prognos för hur många
årsarbetskrafter och nya företag de tror att de kommer kunna skapa inom projekten. Dessa värden
redovisas i tabellen nedan.
--------De tre största kategorierna här är (1) besöksnäring och destinationsutveckling, (2) utveckling av orten eller
bygden, och (3) företagsutveckling och investeringar. De tre står tillsammans för ca 56 procent av alla
förväntade årsarbetskrafter. Samma tre kategorier står också för de flesta förväntade nya företag som ska
skapas.
Man bör vara medveten om att mycket kan hända i ett projekt som gör att förväntade resultat inte håller.
Bland de 200 avslutade projekten var förväntningarna att ca 116 årsarbetskrafter skulle skapas och
resultatet blev 77. Detta motsvarar ca 66 procent av förväntningarna. Om man antar att samma felmarginal
håller i sig för de beviljade projekten som ännu inte är slutförda skulle det motsvara att ca 600 ytterligare
årsarbetskrafter kommer att skapas.
Samma uträkning kan göras för antalet nya företag. Bland de 200 avslutade projekten var förväntat resultat
att 102 nya företag skulle skapas, men resultatet blev 22. Detta motsvarar också ca 22 procent av
förväntningarna. Med den felmarginalen betyder det att de beviljade projekten som ännu inte är slutförda
skulle skapa ytterligare ca 141 företag.
Därmed kan man dra flera slutsatser och lärdomar av de projekt som redan slutförts. En av dem är att det
är väldigt svårt att prognosticera hur mycket man kommer att uppnå i ett projekt. Särskilt svårt tycks det
vara att estimera antalet nya företag som projekten ska skapa. En annan slutsats är att inte så mycket har
skapats på en aggregerad nivå. Att 77 årsarbetskrafter och 22 företag har skapats utspritt över landet är
inget som kommer få ens en märkbar effekt på den nationella ekonomin. Dock bör man komma ihåg att
det ändå kan vara märkbart i det lokala sammanhanget på olika platser i landet samt förstås på det företag
som fått stöd. Detta är också en av de slutsatser som dras i slututvärderingen från förra programperioden
(Backman m.fl, SJV utvärderingsrapport 2016:2). En tredje slutsats är att utfallet från dessa 200 projekt
tyder på att mer sysselsättning för kvinnor på landsbygden skapas, främst inom inriktningen besöksnäring
och destinationsutveckling. Dock är det svårt att bedöma huruvida det är en trend som kommer fortsätta.
Geografiskt perspektiv
Givet att det finns ett övergripande syfte inom landsbygdsprogrammet att stärka landsbygdernas ekonomi,
finns det anledning att ge ett geografiskt perspektiv på denna utvärderingsfråga.
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I tabellen 6 CEQ 16 nedan ser vi antalet bifall och avslag per kommunkategori och vi ser att
stadskommuner har ungefär 48 procent av alla ansökningar och det tycks vara platser som inte är mitt i
storstäderna men med god tillgänglighet till de täta miljöerna som skickar in ansökningar. Landsbygderna
som definieras som ”mycket avlägset belägna” mäts utifrån den geografiska aspekten på tätare miljöer (ex.
arbetsmarknad och service) och de har minst antal ansökningar inom 6A. I följande kolumn ser vi andelen
bifall per kommunkategori och vi ser att landsbygdskommuner mycket avlägset belägna har den högsta
andelen bifall och täta kommuner avlägset belägna har den lägsta andelen bifall. De nästkommande
kolumnerna visar fördelningen av alla bifall respektive avslag över alla kommunkategorierna. Där ser vi
utslaget av att landsbygdskommuner mycket avlägset belägna inte är stora i termer av antalet ansökningar.
-------Slutsatser och rekommendation
Ett perspektiv som kan ges i slutsatser är huruvida utbud av stöd inom landsbygdsprogrammet matchar
efterfrågan på stöd och om detta skapar optimala förutsättningar för att utveckla Sveriges landsbygder. Ett
exempel är inriktningen äventyr och upplevelser som har relativt många ansökningar men där enbart 5
procent beviljas stöd inom landsbygdsprogrammet. Varför är antalet ansökningar så många och varför får
relativt få igenom dem som projekt inom landsbygdsprogrammet?
Givet tidigare utvärderingar och nuvarande utbetalningar behövs detta också ses ur ett geografiskt
perspektiv. Landsbygdsprogrammet riktar sig till landsbygderna eller primärproduktionen. Vad det gäller
ansökningsfrekvensen är landsbygdskommunerna efter stadskommuner. Andelen bifall är däremot högre
på landsbygderna, vilket kan vara ett fall av brist på ansökningar eller möjligtvis ansökningar med bättre
styrning mot målen. Detta kan dock inte redas ut i dagsläget.
Använda metoder
Utvärderingen av frågan har genomförts genom att se till beviljade och utbetalade stöd. Utifrån detta har vi
dragit paralleller till tidigare utvärderingar, vilket där kan ge oss ett förväntat resultat. De studier och
analyser som har gjorts har varit av varierande karaktär vilket också betyder att metoderna skiljer sig åt
något.
Slututvärderingen av förra programperioden är en av de viktigare för uppföljningen i detta skede. I den
valdes att grunda stora delar på den så kallade Coarsened Exact Matchning (CEM) vilket är en metod som
används för att matcha kontrollföretag till de företag som mottagit stöd.
En annan viktig del i slututvärderingen av tidigare programperiod är den enkät som genomfördes av
Jönköping University men i samverkan med Jordbruksverket. Detta var en telefonenkät till sammanlagt
200 företag. Dessa företag var ett urval av de verksamheter som har fått stöd beviljat och även utbetalt. De
fick frågor som var utformade för att fånga företagens uppfattning om hur investeringsstödet har påverkat
olika aspekter av deras verksamhet.

Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
Att utvärdera effekter av denna typ är generellt sett svårt och detta av flera anledningar. En primär
anledningarna till att det är svårt att utvärdera effekter av landsbygdsprogrammet är att t.ex. skapande av
nya jobb är en uppskattning av vad åtgärden leder till snarare än ett verifierat faktiskt värde. Ytterligare en
anledning är att det kontrafaktiska utfallet oftast är svårt att beräkna och att det enbart kan studeras i de fall
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då tillgång finns till jämförbara företag. Detta är ett problem som är ännu större där de flesta stödsökare
inte är företag och det inte är klart var resultaten ska skapas. Det finns alltså inte några kontrafaktiska
företag att jämföra med. Att jämföra geografiska områden är också problematiskt då en stor andel av alla
projekt inom lokalt ledd utveckling genomförs i (delar av) flera kommuner. Den gemensamma nämnaren
är leaderområdena som inte följer andra geografiska indelningar, och som dessutom täcker nästan hela
Sveriges yta. Bland de fem områden som inte prioriterades i denna programperiod finns det i många fall
en liknande verksamhet som drivs i annan regi. Inte heller där finns därför några kontrafaktiska utfall att
jämföra med. Detta försvårar en analys av resultat eller effekter baserat på ekonometriska metoder för
insatser inom åtgärden för lokalt ledd utveckling.
Samtidigt är det svårt att studera effekter vid en så pass tidig tidpunkt för effekter som rimligtvis bör
förväntas komma senare. Sysselsättning och arbetsställen är variabler som är långsamma i sina strukturer
och det är möjligtvis inte rimligt att förvänta sig större effekter på kort sikt. Dessutom är indikatorerna
konstruerade så att dessa bara fångar upp resultat i samband med projektslut, vilket gör att vi inte har
nödvändig information för att kunna följa upp projekt/investeringar senare.

Tabell 1 CEQ 16
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Tabell 2 CEQ 16

Tabell 3 CEQ 16
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Tabell 4 CEQ 16
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Tabell 5 CEQ 16

Tabell 6 CEQ 16
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7.a17) CEQ17-6B - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till lokal
utveckling på landsbygden?
7.a17.a) Svar på utvärderingsfråga
Lokal utveckling kan omfatta många olika aspekter och därför finns det många åtgärder som syftar till att
arbeta med det. De åtgärder som finns i det svenska programmet omfattar både lokalt ledd utveckling
(åtgärd 19), där ärenden prioriteras på en lokal nivå, och andra typer av åtgärder för kompetensutveckling
(åtgärd 1), rådgivning (åtgärd 2), service, infrastruktur och attraktiv landsbygd (åtgärd 7) samt samarbeten
(åtgärd 16) som prioriteras nationellt eller regionalt. Dessutom finns andra åtgärder som sekundärt bidrar
till lokal utveckling även om de inte är programmerade i fokusområde 6b, exempelvis investeringsstöd
(åtgärd 4), förädlingsstöd (åtgärd 4), miljöersättningar (åtgärd 10), miljöinvesteringar (åtgärd 4),
kompensationsstödet (åtgärd 13) och stöd till ekologisk produktion (åtgärd 11). I denna fråga redogör vi
endast för de åtgärder som är direkt programmerade under fokusområde 6b.
En rapport från Europeiska Kommissionen (2017) visar att ca 25 procent av Sveriges yta räknas som
landsbygd (C.3) och att ca 9 procent av befolkningen bor där, vilket motsvarar ca 900 000 individer år
2016 (C.1). Båda dessa indikatorer ligger en bit under genomsnittet, vilket tyder på att Sverige är ett
relativt urbant land. Dock mäts detta på NUTS3-nivå, vilket motsvarar svenska län. Alltså finns det
områden som är landsbygder fast de kan ingå i ett län som till delvis omfattar en eller flera medelstora
städer. Detta blir uppenbart när man betraktar indikator O.18 (befolkning som omfattas av lokala
aktionsgrupper) som är ca 4 500 000 individer.
Andra kontextindikatorer som kan vara intressanta för lokal utveckling är sysselsättningsgraden (C.5),
BNP per capita (C. 8), industristruktur (C.11). Sysselsättningsgraden på de svenska landsbygderna ligger
på 82 procent år 2016, vilket är högst i hela EU. BNP per capita är dessutom högre på den svenska
landsbygden än vad hela EU-genomsnittet är oavsett regiontyp. Indikator C.11 visar att ca 78 procent av
de anställda på landsbygden arbetar inom tjänstesektorn, medan andelen inom primärproduktionen är
endast 2,1 procent.
Dessa kontextindikatorer ger en fingervisning om att de svenska landsbygderna är väl utvecklade relativt
andra medlemsländer, med en hög sysselsättning och en betydande tjänstesektor. Det finns emellertid stora
variationer mellan olika typer av landsbygder, t.ex. gles landsbygd och storstadsnära landsbygd. Trots att
de svenska landsbygderna är, i ett europeiskt sammanhang, väl utvecklade på vissa områden finns flera
områden där utvecklingen har gått nedåt. Ett sådant exempel är tillgången till dagligvarubutiker. En
rapport från HUI research visar att antalet dagligvarubutiker i Sverige minskade med ca 27 procent mellan
år 2000 och år 2017 (HUI research, 2017). På liknande sätt visar data från SPBI (Svenska Petroleum och
Biodrivmedel Institutet) att antalet försäljningsställen för drivmedel minskade med ca 33 procent under
samma tidsperiod.
Något som är relevant att beakta när man analyserar landsbygdsutveckling är att det inte bara är
landsbygdsprogrammet som bidrar. Det finns flera nationella myndigheter på olika sätt jobbar med
landsbygdsutveckling, samt kommuner och regionala myndigheter. Dessutom erbjuder åtgärden för lokalt
ledd utveckling, som finns i landsbygdsprogrammet, en möjlighet att arbeta med fyra europeiska strukturoch investeringsfonder som har olika inriktningar och mål. Denna möjlighet gör att leaderområdena kan
arbeta på bredare front, så att fler aktörer kan inkluderas i genomförandet av de lokala
utvecklingsstrategierna.
Kommersiell service
Inom åtgärden för Service och fritid på landsbygden (7.4/6B) finns riktade pengar som regeringen har
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beslutat ska gå till kommersiell service. De investeringar som ingår är:
 Dagligvarubutiker
 Drivmedel
 Servicepunkter
-------------------Förutom dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar kan servicepunkter även upprättas i gårdsbutiker,
på campingplatser, på värdshus, i bygdegårdar eller andra lämpliga lokaler. Det kan då handla om en
kombination av kommersiell service så som dagligvaror och drivmedel tillsammans med exempelvis
biblioteksverksamhet, medborgarinformation, betaltjänster, kontanthantering samt ombudsverksamhet för
post- och pakethantering och apotek. De flesta beviljade ärendena har beviljats för dagligvarubutiker.
I programmet finns det en indikator som ska mäta förbättrad service på landsbygden. Det mäts inom både
åtgärden för lokalt ledd utveckling (19) och åtgärderna för småskalig infrastruktur (7.2), service och fritid
på landsbygden (7.4), infrastruktur för rekreation och turism (7.5) och natur- och kulturmiljö (7.6). Den
sökande får där ange hur många lokala invånare som kommer dra nytta av en förbättrad service genom
investeringen. Om man slår ihop värdet för samtliga åtgärder ger det ett värde på ca 923 000 individer. Det
bör observeras att investeringar kan genomförs nära varandra och det kan leda till att vissa individer
beräknas dra nytta av flera investeringar och därmed räknas flera gånger i indikatorvärdet.
Även inom åtgärderna för kompetensutveckling (1) och rådgivning (2) kan man hitta insatser som leder till
förbättrad kommersiell service. Syftet i dessa projekt är att öka kompetensen hos verksamma på
landsbygden inom kommersiell service och därmed även öka effektiviteten och förbättra måluppfyllelsen
för de medverkande. Då detta handlar om kompetensutveckling inom området och inte investeringar för
olika slag av ombyggnationer med mera, går det inte att säga något om vad dessa projekt har uppnått i
form av förbättrad tillgång till service. Deltagare vid dessa projekt kan ha genomfört förbättringsåtgärder
efter medverkan vid utbildningarna, men det går inte att se i våra data.

Arbetstillfällen
En viktig faktor för landsbygdsutveckling är sysselsättning. Om det inte finns en möjlighet att hitta ett
arbete på landsbygden så kan det leda till att individer väljer att flytta därifrån. Det leder till glesare
landsbygder och vikande befolkningsunderlag för olika samhällstjänster och kommersiella service. Inom
landsbygdsprogrammet finns det flera sätt att arbeta med sysselsättningsfrämjande åtgärder. Mer om
skapande av arbetstillfällen går att läsa under fråga 16. Men det finns också studier som visar att attraktiva
landsbygder medverkar till en positiv befolkningsutveckling (Jordbruksverket 2016).

Destinationsutveckling och platsattraktivitet
Inom landsbygdsprogrammet finns det ingen specifik åtgärd för turism, utan det finns möjlighet att söka
stöd för den typen av aktiviteter inom flera olika åtgärder. En uppföljning om turism i
landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket, 2019) visar att huvuddelen av ärendena som har turismkoppling
finns inom fokusområdena främja diversifiering, skapande och utveckling av nya småföretag och
arbetstillfällen (6a) och främja lokal utveckling på landsbygden (6b). Totalt är cirka 35 procent av alla
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ärenden inom projekt och företagsstöden klassade som någon form av turism.
En stor andel av de projekt som kan klassificeras som någon typ av turismprojekt ligger inom åtgärden för
lokalt ledd utveckling (19). Detta är inte helt oväntat, då platsattraktivitet både för boende och potentiella
turister, är något som leaderområdena i Sverige är måna om att utveckla. Hela 43 av de 48 lokala
utvecklingsstrategierna lyfter platsattraktivitet och livskvalitet som ett tydligt mål.
I turismuppföljningen där data sammanställdes för beviljade projekt i december 2018 kunde 848
projekt/investeringar identifieras. Figuren nedan visar hur dessa ärenden är fördelade över landet. Det
finns en god spridning av projekt över hela landet, men generellt är det fler ärenden längs kusterna och
runt de större sjöarna än i inlandet. Det finns också ett par kluster t.ex. runt storsjön i Jämtland, runt
Mälaren, i Värnamo kommun samt ett stråk söder om Vänern ner mot Hallandskusten. Detta kan bero på
att det finns etablerade besöksmål i områdena eller att det finns tillgång till sjö eller hav, vilket är något
som ofta tilltalar turister. Av dessa projekt och investeringar hade 117 stycken slutförts när uppföljningen
gjordes och totalt hade de skapat ca 113 nya årsarbetskrafter.
För projekt inom lokalt ledd utveckling får den sökande ange antal dagsbesökare och antal gästnätter som
skapats till följd av projekten när de skickar in sin slutrapport. Uppskattningar från de sökande visar att ca
150 000 nya dagsbesökare och ca 6400 gästnätter har skapats genom de slutförda projekten. Dock är det
stor osäkerhet kring siffrorna då det är svåra uppgifter att uppskatta redan vid projektslut, resultaten kan i
många fall komma långt efter det att projektet eller investeringen avslutats. Dessutom går det att utläsa
från de sökandes motiveringar att vissa har angett antal besökare per vecka, istället för per år, vilket ger en
underskattning av det faktiska värdet i de fallen.
-------------------------Forskning visar att beroenden mellan olika näringar gör att landsbygdsutveckling mer är en fråga om
platsutveckling än om utveckling av enskilda sektorer. Att det finns en bredd och mångfald i den lokala
ekonomin ökar förutsättningarna för en stark lokal integration av olika sektorer, däribland jordbruk.
Beroenden mellan olika näringar gör att landsbygdsutveckling mer är en fråga om platsutveckling än om
utveckling av enskilda sektorer. Att det finns en bredd och mångfald i den lokala ekonomin ökar
förutsättningarna för en stark lokal integration av olika sektorer. Även natur- och kulturmiljöer som
återfinns i det varierade jordbrukslandskapet skapar förutsättningar för entreprenörskap och företagande
som inte är direkt kopplat till jordbruksproduktion, men som är indirekt beroende av att
jordbrukslandskapet bevaras. Det varierade odlingslandskapet är därför sannolikt jordbrukets starkaste
bidrag till en levande landsbygd (Jordbruksverket 2016). Inom landsbygdsprogrammet finns bland annat
åtgärder för ökad trivsel och attraktivitet för boende och besökare, t.ex. genom småskaliga investeringar
inom åtgärd 7.
Förening och fritid
En annan aspekt av platsattraktivitet är att det finns fritidsaktiviteter lokalbefolkningen kan medverka i.
Totalt 164 stycken investeringar har gjorts inom idrott på landsbygden som medfinansierats av
landsbygdsprogrammets åtgärder, inklusive lokalt ledd utveckling. De flesta investeringarna innebär
renovering eller utbyggnation av en befintlig anläggning som en klubblokal, ridbana, fotbollsplan, ishall
eller elljusspår. Figur 3 CEQ 17 nedan visar att den här typen av projekt och investeringar har genomförts
i alla delar av landet.
--------Idrottsevenemang och aktiviteter kan även användas som ett sätt att skapa ett socialt nätverk och på så sätt
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underlätta integrationen av nyanlända som bor lokalt. En hel del projekt som har beviljats jobbar på det
här sättet med integration genom olika typer av idrott – till exempel fotboll, skidåkning och fiske. Att
mötas genom idrotten blir ett sätt för nyanlända och befintliga invånare att samlas kring en aktivitet och
lära känna varandra och varandras kulturer under mindre formella former.
I projektens slutrapport får alla projekt inom lokalt ledd utveckling också svara på frågor om huruvida
man inom projektet har skapat nya fritids- och kulturverksamheter, nya mötesplatser (fysiska och
virtuella) samt om man har skapat helt nya anläggningar som kan användas för olika aktiviteter. Bland de
200 projekt som hade slutförts fram till december 2018 hade man skapat 199 stycken nya fritids- och
kulturverksamheter, 174 stycken nya fysiska mötesplatser, 149 stycken nya virtuella mötesplatser och 126
stycken nya fysiska anläggningar. Detta inkluderar allt ifrån aktiviteter som allsångskvällar, båtutflykter,
festivaler, konstutställningar, filmvisningar och dansaktiviteter till mötesplatser som odlingsplatser, caféer,
parker, utomhusgym, idrottshallar och församlingshem.

Infrastruktur
Ytterligare en aspekt av landsbygdsutveckling är att förbättra infrastrukturen för att öka befolkningens
tillgänglighet till servicepunkter, fritidsaktiviteter, andra orter med mera. Inom landsbygdsprogrammet
finns det två åtgärder som är till för att specifikt förbättra infrastrukturen. En är stödet till småskalig
infrastruktur (7.2), vas syfte är att förbättra den småskaliga infrastrukturen för de boende på landsbygden
och därmed bidra till en tryggare utomhusmiljö. Investeringar har inom åtgärden gjorts för att till exempel
anlägga eller rusta upp mindre vägar, bryggor och broar samt installation av vägbelysning.
Den andra är stödet till infrastruktur för rekreation och turism, vars syfte är att förbättra möjligheten att
kunna ta del av de anläggningar och besöksmål som finns på landsbygden. Detta inkluderar investeringar
för att röja och förbättra vandringleder, förbättra skyltning och information vid anläggningarna,
upprustning av gästhamnar samt byggnation av fågel- och utsiktstorn. Förutom dessa åtgärder har också en
del projekt för att förbättra infrastrukturen på landsbygden genomförts inom åtgärden för lokalt ledd
utveckling (19) – då främst av förutsättningsskapande karaktär.
Totalt handlar det om 133 stycken investeringar inom de ovan nämnda åtgärderna och drygt 20
förutsättningsskapande insatser som har beviljats för att förbättra den lokala infrastrukturen på de svenska
landsbygderna. Infrastruktur behöver dock inte vara fysisk i form av vägar och liknande utan kan också
inkludera tillgång till bredband. Stöd till bredbandsutbyggnad (7.3) är en separat åtgärd som beskrivs mer i
fråga 18.
Indikatorerna som hör till frågan och området visar att andelen av landsbygdsbefolkningen som omfattas
av lokala utvecklingsstrategier (indikator T21) är 60,61 %. Andelen av landsbygdsbefolkningen som får ta
del av förbättrade tjänster eller infrastrukturer (indikator T21) är 10,15%.
Slutsatser
Flera slutsatser kan dras från detta material. En av dem är att det görs mycket för att utveckla landsbygden
på olika sätt. Landsbygdsutveckling i programmet handlar inte bara om att stötta primärproduktionen utan
inkluderar kommersiell service, destinationsutveckling, fritidsaktiviteter, sysselsättning och infrastruktur.
Åtgärder som på många sätt bidrar till att skapa förutsättningar för att individer ska kunna, och vilja, bo
och verka på landsbygden.
En annan slutsats är att insatser för landsbygdsutveckling tar tid. Trots att vi är ungefär halvvägs i
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programmet är det inte mycket som är genomfört, ändå kan man inom flera åtgärder börja ana en positiv
utveckling. Till exempel har de som genomfört projekten bedömt att man inom åtgärden för lokalt ledd
utveckling skapat ca 77 årsarbetskrafter, ca 200 fritids- och kulturverksamheter, ca 175 fysiska
mötesplatser samt ca 150 000 dagsbesökare på 200 slutförda projekt. En utvärdering från Högskolan
Halmstad har undersökt förutsättningar för effektskapande inom bl.a. landsbygdsprogrammet (Holmquist
& Johansson, 2019). De konstaterar att många projekt har ett effekttänk på det sättet att de redan i ett
ansökningsskede har tänkt på hur projektet ska kunna leva vidare och sprida positiva effekter efter
projekten är slutförda. Detta är positivt för programmets potential för framtida effekter på den svenska
landsbygden.
En tredje slutsats är at de finns många åtgärder som överlappar varandra i programmet. Till exempel finns
det totalt fyra åtgärder som syftar till att förbättra lokal infrastruktur, inklusive åtgärden för lokalt ledd
utveckling. Samma tendens finns inom de andra områden som redovisats. Detta blir komplext och kan
vara rörigt för den sökande – speciellt då de olika åtgärderna handläggs av olika myndigheter och har olika
stödvillkor. En rekommendation till nästa programperiod är därför att se över hur många olika stödtyper
man skapar så att de inte överlappar för mycket. Ett alternativ kan vara att koncentrera vissa typer av stöd
för landsbygdsutveckling inom åtgärden för lokalt ledd utveckling.

Metoder och svagheter
Holmquist och Johansson (2019) har i denna utvärdering främst använt sig av idéanalys av programtexter,
strategidokument och projektdokumentation. I huvudsak utnyttjas därmed kvalitativt orienterade metoder
även om avsikten också är att koda och på ett översiktligt sätt dokumentera data om projekt på ett
kvantitativt sätt.
Övriga uppgifter baseras på olika typer av databaser. Kontextindikatorer har samlats in från EUkommissionen som regelbundet samlar in dessa uppgifter från medlemsländerna. Övrig projektinformation
kommer från Jordbruksverkets databaser som innehåller information från projektägarnas ansökningar och
slutrapporter. Detta material har endast analyserats på ett deskriptivt sätt då det har funnits för få slutförda
projekt/investeringar för att genomföra någon kvantitativ studie och det finns problem att hitta
kontrafaktiska jämförelseobjekt – framför allt inom åtgärden för lokalt ledd utveckling.
Det finns ett par svagheter i underlaget till denna fråga. En av dem är det låga antalet projekt som är
slutförda. Det är svårt att dra generella slutsatser på så få projekt.
En andra svaghet är att de värden som rapporteras i ansökningar och slutrapporteringar bygger på
projektägarnas subjektiva bedömningar och det är svårt att bedöma hur korrekta de är. Det finns dock ett
flertal projektägare som skriver att deltagare har fått anställning men att de inte ingår i slutrapportens
uppskattning, då de inte vet säkert att anställningarna skedde på grund av projektet. Detta tyder på att det i
ett flertal fall kan vara en underskattning av resultatet som rapporterats, snarare än en överskattning. På
liknande sätt har flera projektägare underskattat antalet dagsbesökare genom att ha angett besökare per
vecka trots att indikatorn mäts per år.
En tredje svaghet är att resultaten av projekten ska vara mätbara vid projektets avslut. I många fall är det
rimligt att anta att ett projektdeltagande kan bidra till att man får ett jobb, men först en tid efter projektet är
slutfört. På samma sätt kan många investeringar leda till ett ökat inflöde av besökare eller flera lokala
verksamheter, men de äger inte rum förrän efter projekten är slut och indikatorerna redan har
slutrapporterats.
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Figur 1 CEQ 17
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Figur 2 CEQ 17

130

Figur 3 CEQ 17

7.a18) CEQ18-6C - I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till ökad
tillgång till, användning av och kvalitet på informations- och kommunikationsteknik (IKT) i
landsbygdsområden?
7.a18.a) Svar på utvärderingsfråga
Ökad tillgång till och användning av IKT-tjänster
Bredbandsstödet har en av de största budgetarna inom landsbygdsprogrammet, 4,25 miljarder kronor. Målet
är att skapa 650 projekt och att 361 000 personer ska få tillgång till bredband.
Hittills är drygt 3,6 miljarder kronor beviljat. Totalt har 524 projekt beviljats stöd. Storleken på stöd per
beviljat projekt varierar kraftigt, från 140 000 kronor till 82 miljoner kronor. Det genomsnittliga stödet
uppgår till knappt 7 miljoner kronor. Utifrån beviljat stöd och kvarvarande budget förväntas antalet anslutna
hushåll uppgå till cirka 104 000 hushåll. Utvärderingen av bredbandsstödet fastslår att den nya
fiberanslutningen möjliggör internettillgång med högre kapacitet i termer av överföringshastighet, stabilitet
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och redundans.

Utvärderingen av bredbandsstödet visar även att landsbygdsbor upplever att IT-infrastrukturen minskar
skillnaden mellan stad och land, och att det leder till en upplevd stärkt självkänsla i och med att
landsbygderna får liknande förutsättningar som städer.
Genomförda studier och utvärderingar
Ett fåtal studier har utvärderat de effekter som landsbygdsprogrammet bidragit till vad det gäller utbyggnad
av bredband och tillgång till IKT-tjänster i Sveriges landsbygder. De studier som finns tillgängliga har
koppling till såväl föregående som nuvarande programperiod. För att svara på utvärderingsfrågan används
även statistik från Jordbruksverkets stödsystem för en inblick i förväntade effekter av innevarande
programperiod. Bredbandsstödet var vid 2018 års utgång beviljat till 524 projekt och slututbetalt till 54
bredbandsprojekt.

Slututvärdering av landsbygdsprogrammet 2007-2013
Slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 fastslog att bredbandsstödet gav effekt. Nästan 200
000 personer fick tillgång till bredband, varav de flesta framför allt tack vara stödet. Slututvärderingen kom
även fram till att det lokala näringslivet gavs bättre förutsättningar med möjligheter att arbeta lokalt eller
från hemmet. Tecken fanns på att fritidsboende vistas mer i sitt fritidshus då möjligheten nu finns att arbeta
därifrån. Bredbandsstödet gav även effekt på vardagslivet hos landsbygdsbefolkningen bland annat genom
mer lättillgänglig och tillförlitlig IT-baserad service.

Slututvärderingen fastslog även att bredbandssatsningarna kanske är den enskilt sett viktigaste åtgärden i det
föregående landsbygdsprogrammet med axelövergripande betydelse.

Utvärdering av nuvarande program
De utvärderingar av nuvarande program som har gjorts kan av naturliga skäl inte se till några långsiktiga
effekter eftersom många projekt fortfarande är pågående och att programmet inte har avslutats. Ett antal
utvärderingar har dock redan gjorts och som är särskilt användbara när vi söker effekter på utveckling av
småföretag på Sveriges landsbygder.
Förutsättning för utvärdering av bredbandsstödet inom nuvarande programperiod
Sveriges lantbruksuniversitet genomförde inför utvärderingsarbetet av bredbandsstödet i Sverige, på
uppdrag av Jordbruksverket, en kunskapsöversikt (Hansen m.fl., SJV utvärderingsrapport 2017:1) för att se
över förutsättningarna för att utvärdera resultat och effekter av bredbandsstödet i Sverige. Utvärderingen
fastslår att det finns goda förutsättningar att genomföra såväl en kvantitativ som en kvalitativ studie av
bredbandsstödet. Utvärderingen visar även att det för utvärderingen av bredbandsstödet inte finns en metod
som passar alla frågeställningar. Metodologiskt är det problematiskt att effekterna av
bredbandsuppkopplingar vanligen är inbäddade i andra verksamheter; konjunkturer, branschvisa variationer,
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lokalt entreprenörskap, närvaron av drivande lokala utvecklingsgrupper etc. Effekterna av
bredbandsutbyggnaden kan därmed ses både som allmänna; att över huvud taget få tillgång till denna
infrastruktur på ett acceptabelt sätt och därmed ha möjligheter att digitalisera såväl företagande som annan
verksamhet. Variationer och resultat av det här slaget går att mäta med nationella registerdata. För att ta reda
på vad bredbandsutbyggnaden betyder för användarna av bredbandet måste hänsyn tas till en rad andra
faktorer för att ha möjligheten att isolera just bredbandets effekter.
Urvalskriterier
Internationella handelshögskolan i Jönköping har under slutet av 2018 genomfört en studie (Wixe, SJV
utvärderingsrapport 2019:5) om hur urvalskriterierna för bredbandsstödet har tillämpats hittills. En
övergripande slutsats är att de nationella urvalskriterierna styr i stora drag mot målen, vilket innebär att de
förväntade effekterna ligger i linje med de effekter som eftersträvas. För bedömningar av ansökningar
gällande bredbandsstöd tillämpas enbart nationella urvalskriterier. Högst vikt ges till att projektet har hög
anslutningsgrad, därefter möjlig anslutningsgrad, till bredbandsnätet. Båda dessa kriterier svarar mot den
nationella prioriteringen för insatsområdet om främjandet av social och ekonomisk utveckling på
landsbygden genom anläggning och projektering av passiv bredbandsstruktur.

Studien visar att närmare 100 procent av bifallna ansökningar inom bredband får poäng på alla tre nationella
urvalskriterier. Att den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för
investeringen (3 kompetens) ger dock en högre genomsnittspoäng än att projektet ger hög anslutningsgrad
till bredbandsnätet (1 anslutningsgrad) eller om projektet har ett högt antal möjliga anslutningar till
bredbandsnätet (2 möjliga anslutningar). Det finns dock viss variation mellan handläggande myndigheter,
t.ex. har samtliga bifallna ärenden fått full poäng på alla tre kriterier i Gävleborg, Jönköping, Stockholm och
Västmanland. Andra myndigheter delar ut färre poäng, t.ex. länsstyrelserna i Västerbotten och Dalarna.
Trots att kompetens ger högst medelpoäng är det anslutningsgrad samt möjliga anslutningar som ger högst
genomslag i totalpoängen.

Utbyggnad av bredband
Utvärderingen visar att hushållens bredbandstillgång gynnar landsbygdsföretagen genom att bra
förutsättningar för boende på landsbygden är av vikt för både för företagens kundunderlag och för
kompetensförsörjning. Majoriteten av företagarna uppger att bredbandstillgång är viktigt för deras
företagande. Även en klar majoritet av företagarna bedömer att tillgången till en fiberanslutning påverkat
företags omsättning eller sysselsättning. Dock visar kvantitativa studieresultat att fiberutbyggnaden inte gett
en mätbar effekt på varken omsättning eller sysselsättning i företagen (Cras et al 2019).

Utvärderarna menar dock att det finns en självmotsägelse, eller paradox, i företagarnas utsagor då merparten
av de intervjuade företagens internetanvändning begränsas i dagsläget till enklare tjänster såsom
kommunikation och administration, tjänster som rimligen kan tänkas användas lika väl på en anslutning
med betydligt lägre hastighet. Ett möjligt sätt att förstå och förklara denna paradox är att företagarna
bedömer att det snabba bredbandet kommer ha stor betydelse i framtiden. Det viktigaste för många är i
stället att fiberutbyggnaden har gett en stabil, snarare än snabb, uppkoppling samt säkerställt en fast
uppkoppling när kopparnätet monteras ned.
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Bedömningen av fiberanslutningens roll för företags omsättning och sysselsättning stöds av utredningens
statistiska analyser som inte finner att fibertillgången påverkar vare sig omsättning eller sysselsättning hos
företagen som fått tillgång till fiber jämfört en kontrollgrupp utan fiberanslutning (Cras m.fl., SJV
utvärderingsrapport 2019:7).

Fiberutbyggnad till följd av offentliga bredbandsstöd skapar förutsättningar för utveckling av användningen
av IT-system på landsbygden

En sammanställning av beviljade stöd (december 2018) till bredbandsutbyggnad visar att förväntat antal
personer som täcks av ett bredbandsområde uppgår till strax över 283 000 personer. Antal hushåll som
förväntas täckas in i ett bredbandsområde, dvs som kan få tillgång till bredband, uppgår till strax över
121 000 hushåll. Antalet anslutna hushåll förväntas under nuvarande programperiod uppgå till cirka 104 000
hushåll. Skillnaden mellan förväntas få tillgång till och förväntade anslutningar är de som väljer bort
möjligheten till anslutning. Liknande statistik för antal arbetsställen visar att antalet arbetsställen som
beräknas ingå i ett bredbandsområde uppgår till strax över 51 000 företag. Föregående landsbygdsprogram
2007–2013 gav 11 526 företag tillgång till bredband vilket genom nuvarande programperiod skulle
motsvara en ökning på 343 procent.

Utvärderingen av bredbandsstödet fastslår att den nya fiberanslutningen möjliggör internettillgång med
högre kapacitet i termer av överföringshastighet, stabilitet, redundans och gör konsumenten mindre
känslighet för förbrukning av datamängd till skillnad från det mobila bredbandsnätet. Stödens effekter på
användningen av IT-system varierar beroende på alternativa förutsättningar för den fastighet som fått
fiberanslutning till följd av stöd. Den viktiga effekten på kort sikt är inte att det blir snabbt bredband med
100 Mbit sekund utan att bredbandsstöden möjliggör fortsatt fast internettillgång när kopparnätet monteras
ned. På längre sikt möjliggör bredbandsstöden för landsbygdsområden att hänga med i teknikutvecklingen
på samma villkor som andra områden. Fiberutbyggnaden är dock bara en av flera pusselbitar för att säkra
god tillgång till internet med hög överföringskapacitet (Cras m.fl., SJV utvärderingsrapport 2019:7).

Bredbandsinfrastrukturen har betydelse för lokal utveckling
Landsbygdsbor upplever att IT-infrastrukturen minskar skillnaden mellan stad och land, och att det leder till
en upplevd stärkt självkänsla i och med att landsbygderna får liknande förutsättningar som städer. Andra
effekter är ökade möjligheter att fortsätta bo och verka på landsbygden, ökat kultur- och medieutbud samt
nya lösningar för att tillhandahålla offentlig service. Utvärderarna menar dock att det inte är möjligt att för
ett landsbygdsområde identifiera några kausala samband mellan specifik fibernätsutbyggnad och
utvecklingen i den berörda bygden. Det är snarast internettillgången som helhet (den fasta och mobila
uppkopplingen) som skapar förutsättningarna för utvecklingen i bygden (Cras m.fl., SJV
utvärderingsrapport 2019:7).
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Enligt beräkningsmodellen för indikator T24 är andelen av landsbygdsbefolkningen som får ta del av nya
eller förbättrade tjänster/infrastrukturer (IKT) är 0,19 %.

Slutsatser och rekommendation
 Bredbandsutbyggnad utgör en avgörande faktor för att möjliggöra för företag att vara verksamma i
hela landet.
 Fler företag får tillgång till eller ökad möjlighet att ansluta sig till ett fibernät till följd av
bredbandsstödet.
 Den nya fiberanslutningen möjliggör internettillgång med högre kapacitet i termer av
överföringshastighet, stabilitet, redundans och gör konsumenten mindre känslighet för förbrukning
av datamängd till skillnad från det mobila bredbandsnätet.
 IT-infrastrukturen är viktig för landsbygdens utveckling genom att det minskar skillnaden mellan
stad och land och ger landsbygdsbor stadsliknande förutsättningar.
 Det viktigaste för många är i stället att fiberutbyggnaden har gett en stabil, snarare än snabb,
uppkoppling samt säkerställt en fast uppkoppling när kopparnätet monteras ned.
 Satsningar på IT-infrastruktur bör kombineras med åtgärder för att näten ska komma till
affärsmässig användning och att verksamhetsutveckling sker i offentlig sektor för att fullt ut kunna
nyttja infrastrukturens potential.
Använda metoder
För att utvärdera effekterna av bredbandsstödet har Jordbruksverket tillsammans med Tillväxtverket
uppdragit åt Sverige lantbruksuniversitet (SLU) att följa och utvärdera bredbandsstödet i såväl föregående
som nuvarande landsbygdsprogram. Utvärderingen som SLU genomfört har redovisats i tre delar som består
av en förstudie, en delrapportering och en slutrapportering. För att besvara utvärderingsfrågan har även
Jordbruksverkets databaser kopplade till stödsystemet använts.
Utvärdering av bredbandsstödet
Inledningsvis genomfördes en kunskapsöversikt under 2017 för att förbereda för en utvärdering (Hansen
m.fl., SJV utvärderingsrapport 2017:1). Den uppdaterade kunskapsöversikten resulterade i en lägesrapport
med en kartläggning av aktörer inom bredbandsområdet, pågående uppdrag, rapporter och annan
information med eventuell relevans för utvärderingen (Sveriges lantbruksuniversitet 2017).
Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) utvärdering har kombinerat kvalitativa (icke-mätbara) metoder med
kvantitativa (mätbara). Den kvalitativa delen består av ca 100 fördjupade intervjuer med berörda aktörer på
nationell, regional, kommunal och lokal nivå, varav de flesta genomfördes under fältarbete i åtta kommuner.
De kvantitativa metoderna har använts för att besvara frågor om företagande och arbetsmarknad i form av
omsättning och sysselsättningseffekter.
Utvärderingen har även genomfört en telefonenkät med ca 300 landsbygdsföretagare genomförts i fyra av de
åtta kommuner där fältarbetet gjordes. För att studera företagens omsättning och sysselsättningseffekter
gjordes en analys av ett urval på ca 400 000 företag från en nationell databas.
Intervjuer
135

Åtta kommuner ut för fördjupade intervjuer: Lycksele och Storuman i Västerbotten, Sunne och Torsby i
Värmland, Vara och Tanum i Västra Götaland och Ystad och Osby i Skåne. Urvalet av regioner och
kommuner har skett i samråd med uppdragsgivarna. Intervjupersonerna kan delas in i två grupper: personer
berörda av bredbandsutbyggnad i sin vardag (inom näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle) och
människor som på ett eller annat sätt varit och är inblandade i fiberutbyggnaden.
Fältarbetets intervjuer genomfördes semistrukturerat, vilket innebär att tyngdpunkten i de olika intervjuerna
har anpassats till respektive informant. Utgångspunkten för intervjuerna var en intervjuguide och de
intervjuade fått berätta ganska fritt om processen och de lärdomar som de dragit.
De åtta studerade kommunerna skiljer sig åt på flera sätt. Samtliga kommuner har projekt som beviljats stöd
från Landsbygdsprogrammet till utbyggnad av bredband under denna programperiod.
Utvärderarna har även genomfört kompletterande intervjuer med andra berörda aktörer på kommunal,
regional och nationell nivå. Bland annat Jordbruksverket, PTS, Trafikverket, SKL, och LRF har deltagit.
Även 15 regionala bredbandskoordinatorer har intervjuats om bredbandsstödens utfall i sina respektive
regioner.
Enkätstudie
En enkätstudie riktad mot företagare på landsbygden gjordes av Stelacon1 på uppdrag av SLU och
genomfördes i Lycksele, Sunne, Vara och Ystad med representanter för företag med arbetsställen
lokaliserade till stödområden för nuvarande eller föregående landsbygdsprogram. I enkäten fick företagarna
skatta effekter på omsättning och sysselsättning. 290 företag svarade på telefonenkäten fördelat på 213
företag i den primära urvalsgruppen (A) som har fått tillgång till en fiberanslutning och 77 företag i
kontrollgruppen (B).
Ekonometrisk studie
En ekonometrisk studie med syfte att analysera sambandet mellan bredbandstäckning och företagens
omsättning och sysselsättning användes två olika modeller, en paneldatamodell och en
instrumentalvariabelmodell (se t.ex. Greene 2011). Studien genomfördes av Agrifood.
Analyserna skiljer mellan landsbygdsföretag och urbana företag. Bredbandsutbyggnaden mäts på SAMSnivå (SAMS står för Small Areas for Market Statistics och är SCB:s indelning som bygger på kommunernas
delområden (NYKO) i de större kommunerna och på valdistrikt i de mindre ) där en befolkningstäthet under
25 inv./km2 definieras som landsbygd. I och med att utbyggnaden av mobilt bredband sker parallellt med
fast bredband fångar studiens effekter den totala effekten av både mobilt och fast bredband. Troligtvis har
det stor betydelse för studiens resultat. För mer detaljerad information se Nordin et al. (2018)[1].
Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
En utvärdering av effekterna av bredbandsstödet är problematisk av ett antal anledningar. En anledning är
den snabba utvecklingen i samhället och det ökade utbudet av digitala tjänster samtidigt som det luftburna
bredbandet i stora delar av landet är god nog att i viss utsträckning täcka upp för behovet av en fast
fiberuppkoppling. Den andra är att de långsiktiga effekterna av bredbandsstödet potentiellt ligger långt fram
i tiden.
I utvärderingarna av stödet nämner flertalet respondenter att bredbandet skulle kunna likställas med
indragen el eller vatten i ett hushåll – bredband utgör en grundförutsättning för att bo, leva och verka på
landsbygden och frågan om i vilken utsträckning bredband leder till ökad omsättning i ett företag anses
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felställd. För många som bor, lever och verkar i Sveriges landsbygder är det inget alternativ att bedriva en
företagsverksamhet utan bredband.

7.a19) CEQ19-PE - I vilken omfattning har synergieffekter mellan prioriteringar och fokusområden ökat
effektiviteten i landsbygdsprogrammet?
7.a19.a) Svar på utvärderingsfråga
Synergier förväntas inom i princip samtliga stöd i det svenska landsbygdsprogrammet. För att följa upp
synergier mäts sekundära effekter inom det svenska landsbygdsprogrammet. Sekundäreffekter inom
landsbygdsprogrammet är effekter som uppkommer inom en annan prioritering än den som är primärt
programmerad. Än så länge är inga uppföljningar eller utvärderingar genomförda i syfte att belysa
sekundäreffekter till följd av genomförande av nuvarande program. På grund av att det stora antalet
sekundäreffekter kommer utvärderingsarbetet fokusera på de som anses vara tydligast bland alla dessa.
Sekundäreffekter inom programmet uppkommer av åtgärder inom respektive fokusområde relaterade till
övriga fokusområden. Det vill säga inom prioritering 1 främjande av kunskapsöverföring och innovation
inom jord- och skogsbruk väntas sekundäreffekter av stöden leda till att främja den sociala utvecklingen och
skapande ekonomisk utveckling på landsbygden (prioritering 6).
Prioritering 1 är en horisontell prioritering med fokus på att främja kunskapsöverföring och innovation inom
jordbruk- skogsbruk samt på landsbygden. Att prioriteringen är horisontell innebär att åtgärder inom
prioriteringsområdet sträcker sig över samtliga prioritering- och åtgärdsområden. Utifrån utformningen av
prioritering 1 väntas sekundäreffekter inom samtliga prioriteringsområden till följd av genomförandet av
åtgärderna inom prioritering 1.
Prioritering 2 syftar till att förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla typer av jordbruksföretag och
i alla regioner, samt till att främja innovativa jordbrukstekniker och ett hållbart skogsbruk. Prioritering 2
bedöms ta del av sekundäreffekter genom:
 Kompetensutveckling för att kort livsmedelskedja och lokala marknader samt ökad djurvälfärd
 Demonstrationer och information för att kort livsmedelskedja och lokala marknader samt ökad
djurvälfärd
 Rådgivning för att kort livsmedelskedja och lokala marknader samt ökad djurvälfärd
 Fortbildning av rådgivare för att kort livsmedelskedja och lokala marknader samt ökad djurvälfärd
 Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader
 Miljöersättningar
 Kompensationsstöd bergsområden
 Kompensationsstöd naturliga begränsningar
 Kompensationsstöd särskilda begränsningar
 Stöd inom lokalt ledd utveckling
Prioritering 3 har som mål att förbättra djurvälfärden och organisationen av livsmedelskedjan. I
organisationen av livsmedelskedjan inkluderas även bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter.
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Sekundära effekter som väntas leda till förbättrad djurvälfärd och organisation av livsmedelskedjan väntas
fås genom:







Kompetensutveckling för ökad konkurrenskraft
Demonstrationer och information för ökad konkurrenskraft
Rådgivning för ökad konkurrenskraft
Fortbildning av rådgivare för ökad konkurrenskraft
Investeringsstöd till jordbruk för ökad konkurrenskraft
Stöd inom lokalt ledd utveckling

Prioritering 4 syftar till att återställa, bevara och förbättra ekosystem som är kopplade till jord- och
skogsbruk. De sekundäreffekter som väntas inom prioritering 4 kommer primärt ifrån åtgärder som:
 Investeringsstöd till jordbruk för ökad konkurrenskraft
 Småskalig infrastruktur
 Stöd inom lokalt ledd utveckling
Det femte prioriteringsområdet i landsbygdsprogrammet syftar till att främja resurseffektivitet och ge stöd i
övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruket. Åtgärder inom
landsbygdsprogrammet som väntas bidra med sekundäreffekter till prioritering 5 är:










Investeringsstöd till jordbruk för ökad konkurrenskraft
Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader
Förädlingsstöd för att skapa jobb
Stöd inom lokalt ledd utveckling
Stöd till kompetensutveckling
Stöd till demonstrationer och information
Stöd till rådgivningstjänster
Stöd till fortbildning av rådgivare
Miljöersättningar

Prioritering 6 har till syfte att främja den sociala utvecklingen och skapa ekonomisk utveckling på
landsbygden. Åtgärder inom landsbygdsprogrammet som inte direkt genomförs inom prioritering 6 men
som väntas ge sekundära effekter inom prioriteringsområdet är:









Kompetensutveckling för ökad konkurrenskraft
Demonstrationer och information för ökad konkurrenskraft
Rådgivning för ökad konkurrenskraft
Fortbildning av rådgivare för ökad konkurrenskraft
Investeringsstöd till jordbruk för ökad konkurrenskraft
Startstöd
Kompetensutveckling för att kort livsmedelskedja och lokala marknader samt ökad djurvälfärd
Demonstrationer och information för att kort livsmedelskedja och lokala marknader samt ökad
djurvälfärd
 Rådgivning för att kort livsmedelskedja och lokala marknader samt ökad djurvälfärd
 Fortbildning av rådgivare för att kort livsmedelskedja och lokala marknader samt ökad djurvälfärd
 Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader
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 Investeringsstöd till förnybar energi och gödselbaserad biogas
Landsbygdsprogrammet riktar sig till jordbruk-, skogs- och allmänt företagande i Sveriges landsbygder.
Åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 prioriterar miljö, hållbar utveckling och innovation och ska
bidra till det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla. Genom att programmet innehåller stöd
och ersättningar som syftar till att utveckla landsbygden väntas stora delar av de sekundära effekterna av
programmet åtgärder tillfalla prioritering 6.
Använda metoder
Det räcker inte med en utvärdering för att se över synergieffekter i programmet. De flesta effekter finner
utvärderarna under pågående utvärderingar. I slututvärderingen av landsbygdsprogrammet fann utvärderarna
t.ex. en positiv effekt av kompetensutveckling då det gäller mjölkrelaterade investeringar. Särskilt
intressanta synergieffekter som utreds nu är effekterna av bredband på sysselsättning och
landsbygdsutveckling.
Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
Den stora utmaningen vad det gäller synergieffekter är programmets storlek och bredd. Teoretiskt sett kan
det finnas synergieffekter mellan alla stöd, men det är en enorm utvärderingsfråga. Därför bör viss sortering
göras för att finna relevanta effekter att analysera. Själva begreppet synergier är svårtolkat. Det finns också
anledning att tro att dessa synergier blir synligare på sikt.

7.a20) CEQ20-TA - I vilken utsträckning har tekniskt stöd bidragit till att uppnå de mål som anges i artikel
59.1 förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 51.2 förordning (EU) nr 1305/2013?
7.a20.a) Svar på utvärderingsfråga
Utvärderingen om ESI-fondernas genomförandeorganisationer (Rydell m.fl., SJV utvärderingsrapport
2017:2) bedömer att ESI-fondernas program på många sätt genomförs på ett välfungerande sätt givet
förutsättningarna: genomförandeorganisationerna hanterar de omfattande regelverken och kraven på
programmens förvaltning, det finns upparbetade arbetsmetoder och samverkansformer, styrkedjan kring
insatser är tydlig och det finns välgrundade underlag av flera slag. Som alltid finns det dock
utvecklingspotential för hur styrning och genomförande är utformat. På en övergripande nivå är det
otydligt hur programmen ska genomföras, och det saknas samsyn kring hur de bör genomföras. De
förvaltande myndigheterna lägger stora resurser på formalia och regelefterlevnad, vilket programmens
konstruktion kräver, men de har också i högre utsträckning än tidigare antagit rollen som självständiga
operativa ledningar av respektive program, särskilt ESF-rådet och Tillväxtverket.
Slutsatser och rekommendation
Slutsats 1
Huvudsakliga rekommendationer till regeringen från ESI-utvärderingen (Rydell m.fl., SJV
utvärderingsrapport 2017:2):
Regeringen bör förändra förutsättningarna för programmens genomförande under denna programperiod
och i den kommande samt förtydliga förväntningarna på programmen och hur de ska genomföras.
Regeringens roll är att agera som aktiv ägare till programmen och ge tydliga instruktioner kring vad de
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förväntas uppnå och kring fördelning av mandat i genomförandet.
 Förtydliga vilka effekter programmen ska styras mot. Förtydliga om det finns förväntningar på
effekter utöver de tematiska målen.
 Förtydliga instruktioner till nyckelaktörer om deras roll i respektive programs genomförande.
 Säkerställ att programmens genomförande har en funktion med det uttalade uppdraget att fungera
som en aktiv styrelse. Förtydliga om övervakningskommittéerna eller någon annan funktion ska
fungera som en aktiv styrelse.
 Verka för god framförhållning i styrningen av programframtagandet i kommande period.
 Säkerställ att relevanta aktörer involveras i programframtagandet i god tid.
Slutsats 2
Huvudsakliga rekommendationer till de förvaltande myndigheterna från ESI-utvärderingen:
Ändamålsenlig styrning av programmen förutsätter att de förvaltande myndigheterna agerar som
självständiga och operativa ledningar. De formella styrdokumenten behöver tolkas och prioriteras. De
förvaltande myndigheterna bör utveckla uttalade och styrande effektlogiker, både en gemensam för alla
program och per program. Effektlogiken bör tydliggöra vad som ska uppnås och hur så att det tydligt
framgår vilket eller vilka effektspår respektive program förväntas verka genom.
Utifrån den övergripande effektlogiken bör de förvaltande myndigheterna utveckla
genomförandestrategier per program med syfte att vara det viktigaste underlaget för styrning av
genomförandet. Genomförandestrategierna bör vara kortfattade och tydliga och innehålla:
 En presentation av styrsystemet inklusive vem som har ansvar för vilken del.
o Styrande funktioner och rollfördelning
o Huvudsakliga styrmedel samt vilken funktion de ska fylla i genomförandet
o Vilka steg som är en del av den operativa styrkedjan av programmens insatser (t.ex.
mobilisering, utlysning/möjlighet att söka stöd, beredning, urval, uppföljning, stöd till
projektägare och stödmottagare samt dialog med stödsökande)
o Hur olika styrformer (t.ex. resultatstyrning, regelstyrning, finansiell styrning och
kunskapsstyrning) ska stärka måluppfyllelse
 Hur de utvalda effektspåren i effektlogiken ska realiseras.
 Vägval kring, samt önskade resultat av, fondsamordning.
 Strategi för samverkan med identifierade nyckelaktörer.
 Strategi för att skapa samsyn och engagemang om respektive program inom förvaltande myndighet
och inom den större genomförandeorganisationen.
Översikt av genomförandeorganisationen
Under 2018 arbetade ca 400 personer med programmen på förvaltningsmyndigheten. Det generella
viktade målvärdet för projekt- och företagsstöd i landsbygdsprogrammet är 68 % beviljat i stöd.
(Jordbruksverkets årsredovisning 2019)
Länsstyrelserna, Tillväxtverket, Skogsstyrelsen, Sametinget och Jordbruksverket handlägger ansökan om
Företags- och projektstöd i landsbygdsprogrammet. Under 2018 har Jordbruksverket tagit emot 287
ansökningar om stöd. Vi har fattat beslut i 264 ärenden under året. Ärendebalansen har således ökat något
under 2018.
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När det gäller handläggningstider är målsättningen att 90 % av ansökningarna om stöd ska få ett beslut
inom 6 månader (motsvarande siffror för ansökningar om utbetalning är 90 % av ansökningarna, samt
beslut inom 4 månader). Vi har under 2017 och 2018 vidtagit en rad olika åtgärder för att korta
handläggningstiderna för att nå målet. Åtgärderna innebär förenklingar handläggningen,
informationsinsatser och tillsättning av fler handläggare. Utfallen är 56 % för ansökan om stöd och 41 %
för ansökan om utbetalning.
Översikt av spridningsaktiviteter
Utvärderingsdagar
Varje år har utvärderingssekretariatet åtminstone två utvärderingsdagar för capacity-building för särskilt
inbjudna personer. Deltagarantalet vid workshoppen är begränsat. Vi vänder oss till en mindre krets bland
dem som arbetar med och kan påverka utformning och genomförande av programmen, det är främst
tjänstemän på Näringsdepartementet, Jordbruksverket, andra myndigheter och Landsbygdsnätverket.
Utvärderingsdagen består av separata workshoppar. Detta gör vi för att få till den viktiga processen av
lärande och förändring där slutsatser och rekommendationer tas om hand av dem med möjlighet att
påverka programmens genomförande och utformning. Vid varje workshop diskuteras slutsatser och
rekommendationer från en genomförd eller pågående utvärdering.
Normalt så presenterar vi utvärderingarna när de är klara, ibland gör vi det under pågående arbete. Detta
gör att det är lite olika syften med presentationerna. Syftet med de som pågår är att påverka hur
utvärderingen ska fortsätta, dvs. att föra fram synpunkter och tips till utvärderarna. Syftet med de som är
färdiga är att klargöra hur man ska gå vidare när man fått slutsatserna av utvärderingen, dvs. vem som bör
göra vad i fortsättningen.
Ladan
Syftet med Ladan är att vara en kanal som används för att sprida information till Jordbruksverkets
samarbetspartners och de myndigheter som handlägger stöd. Även verksamhetsledare eller handläggare på
leaderkontoren som arbetar med lokalt ledd utveckling har tillgång till informationen på Ladan.
Informationen ska vara ett stöd för dessa målgrupper och publiceras bland annat i form av nyheter och
stödmeddelanden som går att prenumerera på.
Programmen och pengarna-bloggen
Programmen och pengarna är en blogg från Jordbruksverket. Bloggen presenterar resultat från
landsbygdsprogrammet. Syftet med bloggen är att visa medborgarna hur skattepengar används genom att
på ett enkelt och läsarvänligt sätt synliggöra resultat av de insatser som görs inom landsbygdsprogrammet.
Bloggen är ett resultat av de fördjupade uppföljningar som Jordbruksverket gör som en del i att följa upp
EU-finansiering. Det kan vara inlägg om investeringar i kommersiell service, pengar till bredband och
eller fiskevård.
De uppföljningar som görs av Jordbruksverket ger värdefull information som både Sverige och EU
använder för att utvärdera om vi når målen med politiken. Uppföljningarna ger underlag för att utforma
framtida politik och mål.
Uppföljningen ska bidra till att styra genomförandet av programmet för att nå programmens mål. De olika
programmen har olika mål som gemensamt ska styra mot de övergripande målen för Europa 2020. Under
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Mer information kan du läsa om de övergripande målen.
Sedan det första blogginlägget publicerades på bloggen år 2016 har bloggen publicerat 125 inlägg till ett
snitt på runt 30 inlägg per år. Totalt har bloggen sedan det första inlägget haft över 20 000 visningar
fördelat på uppemot 10 000 unika besökare.
-------------Podden landet
Bland de informationsinsatser som görs för landsbygdsprogrammet är Landet podcast en viktig plattform.
Podden drivs av landsbygdsnätverket och finns tillgänglig på deras hemsida och på de plattformar där
poddar finns, bland annat Spotify. Sedan starten i mars 2016 har podden producerat 80 avsnitt. Avsnitten
kommer ut varannan vecka och är en diskuterande och inspirerande podd med fokus på landsbygden.
Avsnitten släpps varannan vecka med uppehåll över julledigheterna. Podden landet har sedan starten
lockat till runt 50 000 unika lyssningar.
----------Landet lär
Landet lär är en serie med webbinarier för att samla kunskap om Sveriges landsbygder och kustsamhällen.
Landet lär startade i februari 2018 och har totalt lockat 625 personer vid webbinarierna och de har spelats
cirka 4924 gånger i efterhand. I snitt deltar 37 personer per webbinarium och varje avsnitt spelas i snitt
290 gånger. Totalt har 17 avsnitt publicerats sedan starten.

Använda metoder
Utvärderingsprojektet (Rydell m.fl., SJV utvärderingsrapport 2017:2) baseras på en kvalitativ metod. I
detta tidiga skede av perioden bedöms inga effekter kunna påvisas, vare sig med kvantitativa eller
kvalitativa metoder. Grundläggande jämförelser mellan olika ESI-fondsprogram, hur de genomförs och på
vilket sätt aktörernas förståelse för programmen påverkar genomförandet motiverar ett stort inslag av
workshops och intervjuer. Likaså bidrar dessa metoder till att öka möjligheterna för utvärderingen att bidra
till ett lärande som kan påverka genomförandet.

Förklaring av metoder
En fondövergripande utvärdering av genomförandeorganisationerna har genomförts (Rydell m.fl., SJV
utvärderingsrapport 2017:2). Den bygger på antaganden om ändamålsenligt genomförande samt en
förändringsteoretisk ansats: utvärderingen utgår från fondernas övergripande förändringsteori. En
förändringsteori är en sammanhållen förståelse av vad, vilka effekter, en insats förväntas leda till, hur det
är tänkt att ske och under vilka förutsättningar insatsen existerar.
De empiriska underlagen har varit dokumentstudier, workshops och en omfattande intervjustudie.
Utvärderingen har genomförts i två steg: i ett första steg har en gemensam, övergripande förändringsteori
för de fyra ESI-fonderna rekonstruerats. Det handlar inte bara om att återge vad som står skrivet i olika
dokument utan även om fondernas kontext samt om hur de styrs och implementeras i praktiken. I ett andra
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steg har fördjupningsområden valts ut och undersökts för att belysa hur genomförandet fungerar i
praktiken. Fördjupningsområdena valdes ut utifrån fyra kriterier: (1) deras betydelse i förhållande till
förändringsteorin: vad fonderna ska uppnå och hur, (2) indikationer på problem, (3) relevans för alla
fonder, (4) möjlighet att påverka inom nuvarande programperiod. De fyra fördjupningsområdena är:
Styrning, fondsamordning, samverkan mellan nyckelaktörer och förutsättningar för att uppnå långsiktiga
effekter.
Utvärderingen bygger på dokumentstudier, workshops och en omfattande intervjustudie. Utvärderingens
första del gjordes i utvärderingens inledande fas (januari-augusti 2016). Workshops och intervjuer gav
empirisk information om hur programmen tolkas och genomförs i praktiken av
genomförandeorganisationernas olika aktörer. Tillsammans med analys av styrdokument har intervjuerna
och resultat från workshops också gett underlag för den empiriskt grundade förändringsteorin för de fyra
ESI-fonderna som presenteras i utvärderingen.
Utvärderingens andra del genomfördes i utvärderingens fördjupningsfas (september 2016-februari 2017)
och består av fyra delar, en för varje fördjupningsområde. Intervjustudien bygger på semistrukturerade
intervjuer med tematiskt utvalda frågor och följde de steg som kännetecknar kvalitativa studier:
Tematisering: I detta steg görs den teoretiska analysen av det som ska undersökas. Preciserade
undersökningsfrågor fastställs, det vill säga vad dokumentstudie, workshops och intervjustudie ska
undersöka och hur empirin förväntas ge svar på det. Körscheman för workshops och intervjuguider
utvecklades utifrån behov av kunskap om valda teman. Instruktioner för referat fastställdes. Den teoretiska
grunden för intervjuer var a) krav på vilken information som behövs för att kunna identifiera en
förändringsteori och b) förutsättningar för välfungerande styrning och genomförande utifrån styrningsoch implementeringsforskning. Tematiseringen har skett i två etapper, i den inledande fasen och i den
fördjupande.
Verifiering: Om tematisering handlade om validitet, att säkerställa att det som undersöks är relevant i
sammanhanget, så handlade detta steg om reliabilitet; hur det kunde säkerställas att frågorna undersökts på
ett tillförlitligt sätt. Representanter från samtliga aktörer och funktioner i genomförandeorganisationerna är
intervjuade. De specifika intervjupersonerna har noggrant valts ut utifrån relevans; de förväntas kunna ge
relevanta svar på frågorna utifrån sin tjänst eller uppdrag inom ESI-fonderna. Alla relevanta aktörer och
funktioner har funnits representerade på workshops. Deltagare har valts ut tillsammans med
uppdragsgivarna för att säkerställa att relevanta personer har haft möjlighet att komma till tals.
Planering: Intervjuerna och workshops har genomförts så att de att de har varit praktiskt genomförbara
och gett underlag i tid för analysfasen. Analysprocessen har skett i tre steg (se ovan). Även intervjuer och
workshops har gjorts i tre steg: intervjuer och workshops för att identifiera en övergripande
förändringsteori i den inledande fasen, intervjuer och workshops knutna till respektive
fördjupningsområde samt kompletterande intervjuer för att komplettera underlag och stämma av vissa
tolkningar efter inledande analys.
Intervjuer och workshops: Upplägget för workshops har byggt på beståndsdelarna i en förändringsteori.
De har genomförts under en halvdag. Intervjuerna har varit semistrukturerade och har genomförts i
enlighet med intervjuguider, företrädelsevis per telefon. I inledande intervjuer har två personer från teamet
deltagit för att säkerställa att intervjuguiderna används på likvärdiga sätt av hela teamet. Intervjureferaten
har renskrivits och sammanställts.
Analys: Analys beskrivs ofta som en enskild händelse, men är i de flesta studier ett löpande moment.
Kvale (1997) beskriver analysens sex steg i intervjustudier, vilket också gäller workshops: 1)
intervjupersonen beskriver något (hur hen upplever, bedömer, gör något); 2) intervjupersonen resonerar
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och analyserar själv kring ett tema i sitt svar på en intervjufråga; 3) intervjuaren koncentrerar och tolkar
under intervjun (ställer förtydligande frågor, ”menar du att..”, ”ska jag förstå det som att du bedömer
att..”); 4) intervjuaren tolkar den nedskrivna intervjun (svaren kategoriseras och struktureras utifrån tema);
5) ibland görs en uppföljande intervju där en intervjuperson får kommentera på den analys som gjorts.
När det empiriska underlaget har analyserats har utvärderarna sökt efter de teman och normer de har ställt
upp i styrdokument, workshopresultat och intervjureferat. I analysen av de enskilda intervjuerna har de
använt sig av tre verktyg: koncentrering, kategorisering, och tolkning.
 Meningskoncentrering; intervjupersonens svar sammanfattas, t.ex. ”IP1 uttrycker att styrning av
fond x består av följande fenomen: x, y, z”.
 Meningskategorisering: intervjupersonens svar kategoriseras, t.ex. utifrån förekomst av ett
fenomen, uttryck av viss ståndpunkt etc. Det kan t.ex. vara: Intervjupersonens tolkning av vad
styrning består av: a) Regler och villkor: lagar, regler, styrdokument b) Operativa arbetsmoment
(namnge), c) Ambitioner och attityder, osv. d) Intervjupersonens upplevelse av styrning: tydlig,
otydlig, omfattande, osv.
 Meningstolkning: intervjupersonens svar tolkas. I tolkningsmomentet bedömer vi som analytiker
den intervjuades svar: ger hen en sammanhängande redogörelse för hur fond x är tänkt att leda
fram till sina tematiska mål; ja/nej.
I den sammantagna analysen av intervjuer, workshops och styrdokument sammanställs resultaten, t.ex.
utifrån om det framkommer mönster i svaren, om det finns samstämmighet utifrån jämförelser av utsagor.
Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
Även om arbetssätt och genomförande är viktiga frågeställningar så är det ultimata syftet med programmet
att åstadkomma effekter. Det betyder att genomförandet bör utvärderas utifrån hur det kan förväntas
påverka den egentliga måluppfyllelsen.
Utvärderingen genomförs i tät dialog med den verksamhet som utvärderas. Ett sådant upplägg syftar bland
annat till att på ett trovärdigt sätt förmedla slutsatser och rekommendationer till verksamheten.
Utvärderaren ska alltså arbeta nära sitt studieobjekt och samtidigt observera och påverka verksamheten.
Utvärderaren ska både vara lyhörd för verksamhetens behov och, samtidigt, självständig i förhållande till
verksamheten.
En utmaning med en utvärderingsmetod som utgår från i) tydliga hypoteser och ii) intervjuer är att som
utvärderare förhålla sig så kritisk så att dessa utgångspunkter inte per automatik blir till slutsatser.
En utmaning i en fondövergripande utvärdering är att inte bara konstruktion och genomförande skiljer sig
åt mellan de av fonderna finansierade programmen. Dessutom skiljer sig språkbruk och
utvärderingstraditioner åt, vilket bidrar till en pedagogisk utmaning såväl i genomförandet av
utvärderingen som i kommunicerandet av resultaten.
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Tabell CEQ 20

Tabell 2 CEQ 20

7.a21) CEQ21-RN - I vilken utsträckning har det nationella nätverket för landsbygdsutveckling bidragit till
att uppnå de mål som fastställs i artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1305/2013?
7.a21.a) Svar på utvärderingsfråga
Utvärderingsfråga 1
Arbetar landsbygdsnätets kansli, styrgruppen och deltagarna i de tre utvalda arbetsgrupperna
ändamålsenligt med att utforma interventionslogiken inför perioden 2017-2018? Hur kan arbetssättet
förbättras? Vilka åtgärder bör vidtas för att säkerställa att deras arbete blir mer effektivt under nuvarande
programperiod?
Av genomförd följeforskning (Carlsrud Felander m.fl., SJV utvärderingsrapport 2017:6) framgick att det
fanns en ambition att utforma arbetet enligt interventionslogiken. Deltagarna föreföll ha kunskap om
interventionslogiken och att det gick att spåra interventionslogiken i det arbete som utförts. En samlad
bedömning var dock att det fanns utrymme att förbättra och effektivisera arbetet med att utforma
interventionslogiken. De rekommendationer som gavs har därför använts under 2018 och i planeringen av
verksamheten 2019-2020.
Landsbygdsnätverkets process för att sätta mål: Under styrgruppsmötet i december år 2016 arbetade
styrgruppen med att sätta specifika mål för Landsbygdsnätverket. Arbetsgrupperna hade vid detta tillfälle
redan arbetat med att ta fram mål för arbetsgrupperna. På styrgruppsmötet framkom att denna metod för
fastställande av specifika mål innehöll vissa svagheter då de specifika målen därmed inte blev tydligt
länkade till de övergripande målen. Därför utvecklades en ny metod som styrgruppen använde sig av inför
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perioden 2019-2020.
Styrgruppens behovsanalys och önskade effekter: Följeforskarna rekommenderade att tydliggöra hur
behovsanalyserna utmynnar i specifika respektive operationella mål. Under 2018 genomfördes därför tidigt
en medlemsenkät om behov. Vid ett internat redan i maj analyserade styrgruppen resultatet från
medlemsenkäten i kombination med en analys av tidigare måluppfyllelse. Analysen låg sedan till grund för
formulering av specifika mål och beskrivning av insatsområden i aktivitetsplanen 2019-2020.
Landsbygdsnätverkets prioritering av aktiviteter: Utvärderarna upplevde att det inte var tydligt utifrån
vilket perspektiv som prioriteringar gjordes. För att säkerställa en enhetlig prioritering arbetade styrgruppen
därför under 2018 med en tydligare struktur för prioriteringar. I Aktivitetsplanen för 2019-2020 är
insatsområdena kategoriserade med 1) obligatoriska och hög prio, 2) hög prio, 3) obligatoriska och lägre
prio samt 4) lägre prio. Prioriteringen är därmed gjord utifrån om insatsen är obligatorisk (d.v.s. om den
anges i rådsförordning eller handlingsplanen) och en bedömning av i vilken grad insatsen bedöms leda till
de specifika målen.
Landsbygdsnätverkets uppföljning av resultat: Utvärderarna bedömde att det inte var tillräckligt att
resultaten följdes upp via en enkät utan närmare specificering. Därför genomfördes under en medlemsenkät
tidigt 2018 med 88 svarande med mer preciserade frågor kopplade till de olika specifika målen.
Enkätresultatet kombinerades med ytterligare resultatindikatorer och fokusgruppsintervju.
Arbetsgruppernas arbete med målsättning: Utvärderarna bedömde att en mall med tydliga instruktioner
hade gett arbetsgrupperna bättre förutsättningar för att sätta upp operativa mål. Under tiden som
följeforskningen pågick och efter att utvärderingens resultat presenterades har Landsbygdsnätverkets kansli
utvecklat och förenklat mallar för att i arbetsplanerna tydligare koppla övergripande, specifika och
operationella mål.
Utvärderingsfråga 2
Har Landsbygdsnätverkets interventionslogik utformats relevant och konsistent och kan den förväntas vara
effektiv under programperioden? Hur kan interventionslogiken förbättras? Vilka åtgärder bör vidtas så att
interventionslogiken blir mer effektiv under nuvarande programperiod?
Utvärderarna (Carlsrud Felander m.fl., SJV utvärderingsrapport 2017:6) hade i en matris sammanställt
Landsbygdsnätverkets övergripande mål, de specifika målen som styrgruppen hade formulerat, de
operationella mål som de utvalda arbetsgrupperna i utvärderingen hade formulerat, de aktiviteter som dessa
arbetsgrupper hade planerat att genomföra och vilka resultatindikatorer som hade definierats för dessa mål.
Utifrån matrisen hade utvärderarna bedömt om interventionslogiken var relevant och konsistent, om
aktiviteter kopplats till målen samt om det fanns resultatindikatorer.
Styrgruppen: Vid det tillfälle utvärderingen genomfördes hade styrgruppen fastställt nätverkets
aktivitetsplan för år 2017-2018. Styrgrupp hade också beslutat om ett antal principer som verksamheten som
bedrivs inom Landsbygdsnätverket skulle uppfylla. De specifika målsättningar som styrgruppen beslutat om
angavs. För varje specifikt mål fanns en behovsanalys. Styrgruppen hade definierat ett antal aktiviteter
utifrån de specifika målen.
Av aktivitetsplanen framgick att de tematiska arbetsgrupperna angav operationella mål i respektive
arbetsgrupps arbetsplan. Det framgick också av aktivitetsplanen att i de fall som nätverkets kansli utför
aktiviteter är kansliet ansvariga för att sätta mål och följa upp dessa mål. För varje specifikt mål angavs att
resultatuppföljning skulle ske genom specifika frågor i den enkät som årligen skickas ut till
medlemsorganisationerna. För ett specifikt mål angavs ytterligare resultatuppföljning, vilket skulle utgöras
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av uppföljning av statistik och enkäter till respondenter som inte utgörs av medlemsorganisationerna.
Arbetsgruppen Integration: I arbetsplanen som arbetsgruppen för Integration tagit fram för år 2017-2018
redogjordes för det specifika mål som styrgruppen givit arbetsgruppen i uppdrag att arbeta med. Gruppen
beskriver också kort varför integration på Landsbygden är ett prioriterat område. Gruppen hade, för att
uppnå det specifika målet, identifierat två områden som prioriterade att arbeta med. Gruppen angav vilka
operationella mål som utarbetats för att nå det specifika målet. Gruppen hade också identifierat ett antal
operationella mål för specifika mål som de inte givits i uppdrag att arbeta med genom de aktiviteter som
styrgruppen definierat för sina specifika mål. Enligt uppgift från kanslirepresentanten i arbetsgruppen
skedde detta på uppmaning av styrgruppen, eftersom gruppens operationella mål hade bäring mot dessa.
För varje operationellt mål beskrevs vad gruppen avsåg att göra för att uppnå målet, vilka insatser gruppen
tidigare gjort kopplade till målet, vilka som utgjorde målgrupp samt hur målet kom att följas upp.
Uppföljningen omfattade enkäter, dels frågor i den enkät som årligen skickats ut till Landsbygdsnätverkets
medlemmar, dels enkäter som gruppen skulle ta fram. Vidare följdes målen i viss mån upp genom statistik
såsom att mäta deltagande vid träffar och antal genomförda träffar. Gruppen redogjorde för hur aktiviteterna
skulle bidra till att uppnå målen.
Arbetsgruppen Gröna Näringar: I arbetsplanen för arbetsgruppen gröna Näringar för år 2017-2018
redogjordes för de specifika mål som styrgruppen givit arbetsgruppen i uppdrag att arbeta med. Gruppen
angav vilka operationella mål som utarbetats för att nå de specifika målen. För varje operationellt mål
beskrev gruppen vad de avsåg att göra för att uppnå målet, vilka insatser gruppen gjort tidigare kopplat till
målet, vilka som utgjorde målgrupp samt hur resultatuppföljning skulle ske.
Arbetsgruppen Naturturism: I arbetsplanen som arbetsgruppen Naturturism tagit fram för år 2017
framgick vilka specifika mål som gruppen uppdragits av styrgruppen att arbeta med. Gruppen hade
formulerat operationella mål som utarbetats för att nå de specifika målen.
Utvärderingsfråga 3
Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av tidigare utvärderingar?
Redan innan utvärderingen (Carlsrud Felander m.fl., SJV utvärderingsrapport 2017:6) hade Markör
genomfört en fördjupad uppföljning av Landsbygdsnätverket. Den skedde under 2013. Uppföljningen
syftade till att granska hur Landsbygdsnätverkets verktyg användes, vilka aktiviteter som genomförts i
arbetet med varje verktyg samt om dessa bidrog till förväntat resultat. Nedan redogörs för
rekommendationerna från denna tidigare uppföljning samt vidtagna åtgärder med anledning av dem.
Uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits har erhållits från nätverkets verksamhetsledare.
Rekommendation: Verka för att gå från individ- till organisationsbaserat lärande.
Vidtagen åtgärd: Representanterna i styrgruppen samt deltagarna i arbetsgrupperna har uppmärksammats
på att de har ett ansvar att sprida information inom sina organisationer. Vidare har en skriftlig
överenskommelse för medlemskap inrättats som ska undertecknas av verksamhetschef eller ordförande i
respektive medlemsorganisation. Överenskommelsen omfattar också att välja en aktivitetsnivå för
deltagandet och att ansvar för spridning av kunskap.
Rekommendation: Verka för en ökad förståelse bland medlemmarna kring målen för nätverket.
Vidtagen åtgärd: Arbetet med interventionslogik har förtydligats och det har ställts krav på att alla initiativ
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och prioriterad verksamhet ska kunna härledas till specifika och övergripande mål.
Rekommendation: Verka för att medlemsorganisationerna ser den konkreta nyttan av nätverket.
Vidtagna åtgärder: Självutvärderingar genomförs i arbetsgrupper, styrgruppen och kansliet. Det
genomförs också fortlöpande utvärderingar kopplade till aktiviteter så som bushresor, nätverksträffar, etc.
Rekommendation: Verka för att de organisationer som är viktiga för att nå måluppfyllelse är aktiva och
delaktiga inom nätverket, förslagsvis knyta avtal vid medlemskap.
Vidtagen åtgärd: Överenskommelser som omfattar aktivitetsnivå ingås vid medlemskap.
Rekommendation: Verka för att organisationernas representanter har mandat att driva frågor mot nätverket
men även i den egna organisationen.
Vidtagen åtgärd: Detta omfattas av överenskommelserna.
Rekommendation: Verka för att i ännu större utsträckning sprida det material som finns framtaget.
Vidtagen åtgärd: Budgeten för kommunikationsinsatser har utökats gentemot föregående år. Under 2018
har medlemsorganisationernas ansvar för att sprida information förtydligats i aktivitetsplan och
kommunikationsplan för 2019-2020.

Slutsatser och rekommendation
Utvärderingsfrågorna leder till unika slutsatser. I denna årsrapport för 2018 kan noteras att ett antal av de
rekommendationer och slutsatser som följeforskarna tog fram under 2016-2017 och som redovisade i en
rapport hösten 2017 har tagits hänsyn till.

Slutsats 1
Landsbygdsnätverkets process för att sätta mål kan förbättras genom att de specifika målen först
fastställs utifrån de övergripande målen innan de bryts ner i operativa mål. De operativa målen bör sedan
ligga till grund för aktiviteter. En process för detta bör utarbetas och utvärderas.
Styrgruppens behovsanalys måste vara tillräckligt väl underbyggd för att kunna motivera insatser.
Prioritering av aktiviteter bör göras enhetligt enligt en metodik.
Uppföljning av resultat kan förbättras genom mätbara resultatindikatorer. Ange också vilka frågor som
skall ställas i enkät.
Kansliet bör stötta arbetsgrupperna i arbetet mål genom tydliga mallar. För löpande uppföljningen och
slutredovisningen bör gemensam mall användas.
Arbetsgruppernas redovisning av måluppfyllelse kan förbättras via färre operationella mål som tydligt
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kopplar till specifika och övergripande mål. Sätt mätbara indikatorer och tillse att uppföljning sker och
redovisas.
Slutsats 2
Utred om det är ändamålsenligt att definiera aktiviteter, utan ansvarig arbetsgrupp, för de specifika
målen. Styrgruppen rekommenderas också att överväga att komplettera resultatuppföljningen med
ytterligare statistik för att bedöma måluppfyllelse samt att ange målvärden för identifierade indikatorer.
Arbetsgruppen Integration rekommenderas att i större utsträckning utarbeta resultatindikatorer. Gruppen
bör också överväga om det finns mindre resurskrävande och, för vissa mål, mer ändamålsenlig
resultatuppföljning än enkäter.
Arbetsgruppen Gröna Näringar rekommenderas att överväga att specificera målvärden för sina
resultatindikatorer.
Arbetsgruppen Naturturism rekommenderas att förtydliga hur målen ska följas upp och sätta
resultatindikatorer.
Använda metoder
Utvärderingen av Landsbygdsnätverkets interventionslogik har skett med utgångspunkt från kommissionens
modell och de metoder som beskrivs i Guidelines for Evaluation of National Rural Networks 2014-2020.
Interventionslogiken har studerats på de olika nivåerna där den tillämpas:
1. Landsbygdsnätverkets handlingsplan
2. Landsbygdsnätverkets tvååriga aktivitetsplaner
3. Arbetsgruppernas arbetsplaner
Följande arbetsgrupper har valts ut för djupare genomlysningar:
1. Gröna näringar. Denna grupp är ett exempel på en grupp som funnits länge, som har en väl
utvecklad verksamhet och där det bedömts sannolikt att i viss mån kunna observera effekter från
föregående programperiod.
2. Integration. Denna grupp arbetar med ett prioriterat område och har därför bedömts särskilt
angelägen att följa.
3. Naturturism. Denna grupp är nystartad och att följa dess arbete har bedömts ge värdefulla lärdomar
kring om uppstartsfasen för grupper.
I ett första steg har en kartläggning av interventionslogiken gjorts genom insamling av tillgängliga
dokument och intervjuer. Intervjuer har genomförts med ansvariga och berörda deltagare inom
Landsbygdsnätverket för att få en så komplett bild som möjligt. För att få en bild av hur kansliet och
arbetsgrupperna arbetar med interventionslogiken i praktiken, har utvärderarna att följt deras arbete genom
deltagande i aktiviteter, så kallad följeforskning.
Följeforskning karakteriseras bl.a. av att den:
1. är formativ, dvs. processbaserad och sker löpande
2. kommer in tidigt i ett program- respektive projektgenomförande
3. kräver en närhet till deltagarna
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4. ska vara till omedelbar nytta för olika berörda
5. förutsätter en kontinuerlig återkoppling, som kan ske med olika ambitionsnivåer från en ensidig
feedback till dialog och gemensam analys
6. bidrar med underlag för ett utvecklingsinriktat lärande och gemensam kunskapsbildning
7. studerar måluppfyllelse, men är medveten om att målen kan förändras över tid
8. bidrar till en generell kunskapsbildning.
Utvärderarna har följt kansliets, styrgruppens och arbetsgruppernas arbete genom att delta i ett antal
aktiviteter och i anslutning till dessa tillfällen gett deltagarna återkoppling i syfte att förbättra och
effektivisera deras arbete. Målsättningen med processen med kontinuerlig återkoppling har varit att
deltagarna ska uppfatta den som meningsfull. All återkoppling har syftat till att vara konstruktiv och
framåtsyftande. Återkopplingen har anpassats till situationen och deltagarnas behov. Utvärderarna har
kontinuerligt redovisat iakttagelser och erfarenheter från dessa återkopplingar till beställare och berörda
aktörer.
Löpande avstämning har skett med utvärderingssekretariatet för att stämma av reflektioner och
rekommendationer utifrån ovan angivna tillfällen för följeforskning och ovan angivet material. Detta i syfte
att säkerställa att följeforskarnas reflektioner speglar syftet med utvärderingen och är relevanta.
Återkoppling har vidare skett till kansliet avseende dessa reflektioner och rekommendationer. Under
kommande utvärderingsperiod som sträcker sig till och med augusti 2017 kommer återkoppling också ske
till Landsbygdsnätverkets styrgrupp och till de utvalda arbetsgrupperna för att möjliggöra löpande lärande
under pågående utvärderingsperiod.
Anledningar till metodvalet
I detta tidiga skede av perioden bedöms inga effekter kunna påvisas, vare sig med kvantitativa eller
kvalitativa metoder. Det som kan belysas är arbetssättet. Dessutom är det detta som vid behov kan ändras.
Genom att fokusera på hur man arbetar med genomförandet så kan utvärderingen komma till faktiska
slutsatser och vara användbar för omedelbara förbättringar.
Eftersom ett centralt syfte är att bidra till omedelbart lärande och möjliggöra löpande förbättringar så föll
valet på att genomföra utvärderingen som en löpande lärande utvärdering.
Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
Även om arbetssätt och genomförande är viktiga frågeställningar så är det ultimata syftet med programmet
att åstadkomma effekter. Det betyder att genomförandet bör utvärderas utifrån hur det kan förväntas
påverka den egentliga måluppfyllelsen.
Utvärderingen genomförs i tät dialog med den verksamhet som utvärderas. Ett sådant upplägg syftar bland
annat till att på ett trovärdigt sätt förmedla slutsatser och rekommendationer till verksamheten. Utvärderaren
ska alltså arbeta nära sitt studieobjekt och samtidigt observera och påverka verksamheten. Utvärderaren ska
både vara lyhörd för verksamhetens behov och, samtidigt, självständig i förhållande till verksamheten.
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7.a22) CEQ22-EM - I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till Europa 2020-strategins
överordnade mål att öka sysselsättningsgraden för befolkningen i åldrarna 20–64 år till minst 75 %?
7.a22.a) Svar på utvärderingsfråga
I tabell 1 CEQ 22 visas andelen förvärvsarbetande (förvärvsgrad) per åldersgrupp och kommuntyp i
Sverige. I genomsnitt är det inte någon kommuntyp som har en förvärvsgrad som är lägre än 75 procent i
åldrarna 20-64. Däremot varierar det självklart över åldersgrupper. I yngre åldrar kan detta naturligtvis
bero på andra val än förvärvsarbete, såsom studier. Man kan dock konstatera att landsbygdskommuner har
en relativt hög förvärvsgrad i åldrarna 30-55 och förvärvsgraden är betydligt högre i landsbygdskommuner
för de yngre åldersgrupperna jämfört med stadskommunerna.
Något som bör beaktas när man studerar tabell 1 är att en förvärvsgrad är en kvot som består av en täljare
med antalet sysselsatta individer och en nämnare med den totala befolkningen. Detta innebär att en kvot
kan bli stor för att täljaren ökar, fler individer kommer i sysselsättning, eller för att nämnaren minskar för
att delar av totalbefolkningen flyttar.
Figur 1 CEQ 22 nedan som visar flyttnettot i respektive åldersgrupp och i respektive kommuntyp. I
åldrarna 20-24 är flyttnettot väldigt stort in till stadskommunerna medan det är en utflytt från alla andra
kommuntyper. Det kan vara att de yngre flyttar för studier och sedan jobb eller för jobb direkt. Det kan
därmed också innebära att de som bor kvar faktiskt har ett jobb. Finns inte den möjligheten så är beslutet
att flytta därifrån ett sätt att optimera chanserna framöver. Landsbygdernas utmaning är sedan att
inflyttningarna är relativt få (Bjerke & Mellander, 2015).
---------------Landsbygdsprogrammet har flertalet stöd som syftar till att öka sysselsättning på platser och inom
sektorer. I tabell 2 CEQ 22 nedan ser vi antalet nya jobb för kvinnor respektive män som ett rapporterat
resultat efter avslutat projekt. Totalt är det strax under 700 jobb fördelat lika mellan könen.
----------------------------Kanske än viktigare på längre sikt är att skapa förutsättningar för att individer ska kunna och vilja bo och
verka på landsbygden. Detta kan göras genom att jobba med landsbygdsutveckling på ett bredare sätt än
att fokusera på att skapa arbetstillfällen. Landsbygdsprogrammet inkluderar även den typen av åtgärder
och jobbar parallellt med insatser för att öka sysselsättning och företagande samt förutsättningsskapande
insatser för att till exempel öka tillgången till kommersiell service och bredband samt att öka
platsattraktiviteten på landsbygden.
-----------------Av figuren framgår att andelen sysselsatta i åldern 20-64 år på landsbygden följer rikets totala utveckling
av andel sysselsatta fram till runt 2011. Efter 2011 är utvecklingen i andelen sysselsatta i Sveriges
landsbygder något högre än rikets genomsnitt. Andelen sysselsatta på landsbygden var 2016 82 procent.
Motsvarande sysselsättningsgrad för riket som helhet låg 2016 på 81 procent.
Slutsatser och rekommendation
Man kan konstatera att Sverige generellt sett når upp till en förvärvsgrad på 75 procent i befolkningen i
åldrarna mellan 20-64. Utmaningen är snarare geografisk där landsbygdskommunerna har en större
utmaning kring att unga flyttar ut och att dessa främst flyttar till storstäderna. Det kan antas att de med
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sysselsättning på landsbygderna i större utsträckning tenderar att stanna kvar vilket betyder att
förvärvsgraden hos befolkningen är hög. De som inte finner sysselsättning (eller studier) kan istället se det
som lönsamt att flytta. Det betyder att stöd inom landsbygdsprogrammet ändå potentiellt kan främja
landsbygdsutveckling genom stöd till sysselsättning, på så sätt att fler väljer att stanna kvar. Drygt 600
jobb är nu inrapporterade som nyskapade efter projekt/investeringar som fått stöd inom
landsbygdsprogrammet. Vi kan inte uttala oss om huruvida dessa skulle ha skapats i alla fall. Men utifrån
befolkningsutveckling, med stor utflyttning av unga, kan det ändå finnas anledning att skapa stöd för
förutsättningsskapande åtgärder för sysselsättning.
Använda metoder
Vi har använt oss av data från Statistiska Centralbyrån för att studera förvärvsgrad. Inga övriga
utvärderingar har genomförts då denna fråga har lyfts.

Tabell 1 CEQ 22

152

Figur 1 CEQ 22

Tabell 2 CEQ 22
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Figur 2 CEQ 22

7.a23) CEQ23-RE - I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till Europa 2020-strategins
överordnade mål att 3 % av EU:s BNP ska investeras i forskning och utveckling och innovation?
7.a23.a) Svar på utvärderingsfråga
Genom att se till utbetalade stöd mot innovation så ser vi att företagen lägger betydande egna ekonomiska
medel på insatser som bidrar till FoU och innovation.
Tidigare utvärderingar
Inga direkta utvärderingar har gjorts för att kunna besvara denna fråga under nuvarande programperiod. I
slututvärderingar av tidigare program har detta inte heller tagits i beaktning. Däremot kan man dra vissa
slutsatser utifrån hur stöden har betalats ut i nuvarande landsbygdsprogram, givet så som stödvillkoren och
urvalskriterierna är utformade. Det kan speglas på ett antal olika sätt och tabellerna nedan visar några av
dessa.
Tabell 1 CEQ 23är utgifter och beviljade stöd för de ärenden som har fått något poäng i urvalskriteriet
som styr stödet mot innovation. ( För vissa insatsområden är det två kriterier som styr mot innovation men
data är sorterad så dessa ärenden inte blir dubbelräknade. ) Det är därmed de fall där insatsen syftar till att
skapa något som är nytt på någon nivå. Det kan vara för företaget men det kan även vara på global nivå,
men där gör vi i detta fall inte någon skillnad. Utifrån tabellen ser vi att den största delen av dessa åtgärder
som i någon form styr mot innovation är inom Jordbruksverksamhet och rennäringen är den minsta.
Så som majoriteten av stöd är utformade ska den stödsökande medfinansiera med minst 70 procent vilket
innebär att det är ett statligt stöd på omkring 30 procent. Vi har inte information huruvida investeringen
skulle ha gjorts även utan statligt stöd men det kan ändå konstateras att landsbygdsprogrammet är med och
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bidrar till FoU-verksamhet i företag under programperioden.

---------I det datasystem som finns för stödansökningarna har vi gjort sökningar på ordet innovation för den
verksamhet som de söker stöd för. Det står alltså står uttryckt i verksamhetsbeskrivningen att det är någon
form av innovation som kommer genereras med stödet.
Inom åtgärden för lokalt ledd utveckling finns det indikatorer för antal nya produkter/tjänster/tekniker
både i ansökan om stöd och i ansökan om slututbetalning. Detta möjliggör en kartläggning över hur
mycket innovationer projekten inom lokalt ledd utveckling skapar, med reservation för att det är
uppskattningar och att det kan ligga olika tolkningar i begreppet. Totalt 200 projekt hade slutförts till
årsskiftet 2018-2019 och av dem hade 38 procent (76 projekt) skapat någon form av innovation. Tabell 2
CEQ 23 visar hur dessa 76 projekt fördelar sig över olika inriktningar samt hur många nya produkter,
tekniker och tjänster dessa projekt har skapat. Sammanlagt har dessa projekt mottagit ca 26,8 miljoner
kronor i stöd.
--------------

Om man beaktar prognosvärden för projekt som beviljats, men ännu inte slutförts är det ca 330 ytterligare
projekt som uppskattar att de ska skapa minst en ny produkt, tjänst eller införa en ny teknik innan deras
projekt är slut. Dessa projekt har beviljats strax under 300 miljoner kronor i stöd.

Slutsatser och rekommendation
Om syftet är att öka FoU-utgifter som andel av BNP tycks landsbygdsprogrammet delvis kunna bidra
positivt. Detta enbart genom att se till utgifter som stödmottagaren uppger ska läggas på åtgärder som
faktiskt också har ett innovativt inslag. Det går inte att skilja mellan typer av innovationer eller vilken
innovationshöjd dessa förväntas få. Men för att svara på frågan om landsbygdsprogrammet bidrar till att
en större andel av den ekonomiska aktiviteten ska fördelas på att främja FoU och innovation, anser vi det
heller inte helt nödvändigt. Det är den totala budgeten för företagens utveckling som har betydelse. All
FoU leder inte till banbrytande innovationer men den akademiska litteraturen på områden menar inte
heller att det behöver vara syftet – i många fall är det inkrementella innovationer som gör att en produkt
blir kommersiellt gångbar.
Använda metoder
I detta har det inte gjorts specifika utredningar utan vi har analyserat det baserat på beviljade och
utbetalade stöd. Det är troligtvis för tidigt in i processen för att dra mer aggregerade slutsatser enbart på
dessa men vi anser dem kunna användas för att ge en god indikation för förväntade effekter.
Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten
När det inte har gjorts en mer detaljerad analys av total påverkan på andelen FoU av BNP så är det svårt
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att dra mer långtgående slutsatser. Vi har valt att se till utbetalade stöd som på något sätt kan härledas till
innovativ verksamhet. Det är dock svårt att veta huruvida dessa verksamheter inte skulle komma till stånd
utan stöd från jordbruksverket vilket också gör det svårt att dra slutsatsen huruvida programmet har
bidragit till att öka FoU-resurser som andel av BNP. Det är alltså svårt att dra slutsatser utan en
kontrafaktisk analys där även undanträngning och dödvikt har beaktats.

Tabell 1 CEQ 23
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Tabell 2 CEQ 23

7.a24) CEQ24-CL - I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till begränsning av och
anpassning till klimatförändringar, till att uppnå Europa 2020-strategins överordnade mål om att utsläppen
av växthusgaser ska minskas med minst 20 % jämfört med 1990 års nivåer och med 30 % på vissa villkor,
till att öka andelen förnybar energi i den slutgiltiga energiförbrukningen till 20 % och till att höja
energieffektiviteten med 20 %?
7.a24.a) Svar på utvärderingsfråga
Enligt siffror från Sveriges senaste klimatrapportering har andelen av Sveriges totala nettoutsläpp som
kommer från jordbruket (inklusive dess markanvändning) (Indikator I.07) minskat mellan 2016 och 2017.
Denna indikator är dock starkt beroende av det beräknade upptaget av kol i skogsmark. Detta upptag
uppvisar en stark mellanårsvariation, i absoluta tal, vilket gör att det är svårt att dra några slutsatser av denna
minskning. Den nationella utsläppstatistiken speglar också endast i liten mån effekten av den typ av åtgärder
som ges stöd inom landsbygdsprogrammet. Det krävs längre tidsserier för att fånga klimatnyttan av till
exempel en minskad gödselanvändning samt insatser för att minska läckage av växthusgaser från
stallgödselhanteringen.
Uppföljning och värdering av klimatnyttan med åtgärder i landsbygdsprogrammet har gjorts i begränsad
omfattning i tidigare program. I slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 har man gjort en
översiktlig analys av måluppfyllnaden för de specifika klimatåtgärderna samt en djupare analys av insatser
som rör biopannor och biogasanläggningar. För åtgärder som haft andra syften, men som även har en
potentiell klimateffekt som t.ex. vallersättning och minskat kväveläckage, förs endast övergripande
resonemang ur klimatsynpunkt i slututvärderingen. I slututvärderingen av förra programperioden föreslogs
en del förbättringar för att ge ökad effekt. Dessa har till stor del införts i nuvarande program. Vi har nu
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särskilda åtgärder för klimat och energi, vilket var en rekommendation från slututvärderingen av förra
programmet. Vi har fortsatt satsat på åtgärder för energieffektivisering, produktion och användning av
förnybar energi samt på att minska användningen av fossil energi i jordbrukssektorn.
De särskilda åtgärderna för klimat och energi ligger inom prioritering 5. Utfallet hittills för
investeringsstöden under programperioden har undersökts av Grigroyan m.fl (SJV utvärderingsrapport
2019:10) som även tagit fram en metod för att räkna på effekter på växthusgasutsläpp samt förnybar energi.
Många investeringsprojekt inom prioritering 5 har dock en lång löptid och en mycket liten andel är i
dagsläget slututbetalda.
Investeringar inom fokusområde 5c uppskattas hittills ha lett till en minskning av växthusgasutsläppen på ca
2 400 ton CO2e, genom övergång från ej förnybar till förnybar energianvändning och ökning av produktion
av förnybar energi.
Stöden till energieffektivisering har i de undersökta fallen medfört en energieffektivisering om 26 %.
Undersökningen (Grigroyan m.fl. SJV utvärderingsrapport 2019:10) har även gjort beräkningar på
energieffektivisering i investeringsstöd för ökad konkurrenskraft (4.1/2a). Dessa stöd syftar inte främst till
energieffektivisering men man kan förvänta sig, särskilt för ny- och ombyggnader av stall och andra
produktionsanläggningar, att investeringen också medför en energieffektivisering. Undersökningen visar att
samtliga produktionsslag förutom växthusodling har uppnått en energieffektivisering på mellan 5 och 80 %.
Den genomsnittliga energieffektiviseringen inom 4.1/2a är 16 %.
De investeringar som utbetalats fram till december 2018 uppskattas ha lett till en ökning av
växthusgasutsläppen på 770 ton CO2e om man jämför utsläpp före och efter investeringen (Grigoryan m.fl.,
SJV utvärderingsrapport 2019:10). Utsläppen från lagringen har ökat med 460 ton CO2e (Grigoryan m.fl,
2019) medan utsläppen från spridningen ökat med 310 ton CO2e. Om man istället tittar på minskningen av
utsläppen jämfört en förändrad produktion (inkluderar även övergång från fast- till flytgödsel) utan åtgärder
för att minska utsläppen blir resultatet en minskning av utsläppen motsvarande 80 ton CO2e där den största
minskningen kommer från spridningen 75 ton. (Grigoryan m.fl., SJV utvärderingsrapport 2019:10)
(Indikator R 18). Dessutom innebär investeringarna (exklusive en ökad nettotillgång på stallgödsel) ett
minskat behov av minteralgödsel vilket motsvarar minskade utsläpp från tillverkningen motsvarande 4 ton
CO2e.
De investeringar som utbetalats fram till december 2018 uppskattas ha lett till en ökning av
växthusgasutsläppen på 770 ton CO2e om man jämför utsläpp före och efter investeringen (Grigoryan m.fl.,
SJV utvärderingsrapport 2019:10). Utsläppen från lagringen har ökat med 460 ton CO2e (Grigoryan m.fl,
2019) medan utsläppen från spridningen ökat med 310 ton CO2e. Om man istället tittar på minskningen av
utsläppen jämfört en förändrad produktion (inkluderar även övergång från fast- till flytgödsel) utan åtgärder
för att minska utsläppen blir resultatet en minskning av utsläppen motsvarande 80 ton CO2e där den största
minskningen kommer från spridningen 75 ton. (Grigoryan m.fl., SJV utvärderingsrapport 2019:10)
(Indikator R 18). Dessutom innebär investeringarna (exklusive en ökad nettotillgång på stallgödsel) ett
minskat behov av minteralgödsel vilket motsvarar minskade utsläpp från tillverkningen motsvarande 4 ton
CO2e.
När det gäller investeringar till biogas visar beräkningar av de hittills slututbetalda investeringarna visar att
den totala mängd sparade koldioxidekvivalenter investeringarna medfört är 680 ton (Grigoryan m.fl., SJV
utvärderingsrapport 2019:10).
Utöver investeringsstöden finns även stöd till kompetensutveckling och olika typer av projekt. Stöd till
projekt inom klimat och energi finns inom samarbets- och pilotprojekt, EIP, kompetensutveckling samt
LLU. De beviljade projekten är i de allra flesta fall pågående och det finns därför ingen utvärdering av
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åtgärderna som kan redovisas i denna rapport.
En sekundär positiv effekt av stöd och ersättningar till vallodling, fånggrödor och energiskog är att
kolinnehållet i marken ökar (Bolinder 2018). När det gäller prioriteringar 3, 4 och 6 har Jordbruksverket
beställt en kartläggning av åtgärdernas möjliga påverkan på växthusgasutsläpp av institutet Agrifood. En
dryg femtedel av medlen avsatta i LBP är riktade till stödåtgärder för skötsel av betesmarker och
slåtterängar med mera inom fokusområde 4. Stöd ges bland annat till bevarande av våtmarker, bevarandet
av lantraser, fäbodskötsel, bränning samt vallodling. Stöden påverkar därför markanvändning och
animalieproduktion. Sammantaget är slutsatsen att eftersom stöden gynnar en ökad animalieproduktion samt
en mer extensiv produktion med lägre produktivitet bidrar stöden till att utsläppen ökar. Denna slutsats med
samma motivering gäller även för kompensationsstödet samt stödet till ekologisk produktion. Anläggandet
av våtmarker är emellertid den åtgärden som kan tillskrivas ha den största potentiella möjligheten att
reducera växthusgasutsläpp. Även stödet för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och hav genom
en ökad retention av växtnäringsämnen minskar med stor sannolikhet växthusgasutsläppen. När det gäller
djurvälfärdsersättningar kan dessa öka produktiviteten per kilo producerad vara genom lägre
sjukdomsfrekvens både för de som erhåller stöd och för andra svenska animalieproducenter genom lägre
smittspridning. Författarna vågar dock inte dra några slutsatser utifrån det dataunderlag som finns om stödet.
Stöden som inte har någon koppling till jordbruksproduktion utan som ska främja attraktionskraften för att
bo och verka på landsbygden i allmänhet har en oklar effekt på växthusgasutsläppen. Detta menar
författarna eftersom stöden kan påverka växthusgasutsläppen om utsläppen av växthusgaser beror på om
människor bor och verkar i stad eller på landsbygd. Vetenskaplig litteratur behandlar frågan, men slutsatsen
är tvetydig. (Agrifood 2019)
När det gäller klimatanpassning finns det inte några åtgärder som direkt syftar till klimatanpassning.
Däremot är det en viktig sekundär effekt av många av landsbygdsprogrammets åtgärder. Att hantera
klimatförändringarna är uttryckligt prioriterat inom de flesta fokusområden vilket exempelvis har lett till att
anpassning beaktas i utlysningar om projektstöd.
Slutsatser och rekommendation
Grigoryan m. fl. (SJV utvärderingsrapport 2019:10) är precis som slututvärderingen av förra
landsbygdsprogrammet positiv till särskilda klimat- och energiåtgärder eftersom investeringsstöden ger
tydliga effekter på växthusgasutsläpp och energiproduktion i de företag som fått stöd. Budgeten inom 4.1/2a
är betydligt större än inom den inom prioritering 5 och de konkurrenskraftsinriktade stödet kan antas vara
mer väletablerat än stödet för investeringar specifikt i energieffektivisering. Undersökningen anser därför att
det kan finnas en stor potential att nå ökad energieffektivitet inom jordbruk, trädgårds- och rennäring genom
att ytterligare uppmuntra till, betona eller premiera investeringar inom 4.1/2a som kan visa på en
energieffektivisering eller en energibesparing. När det gäller biogas anser samma undersökning att
landsbygdsprogrammet har bidragit till att minska utsläpp av växthusgaser i mindre utsträckning. Detta
beror på att få lantbrukare sökt detta stöd och att pengarna utnyttjas i låg utsträckning. Generellt är biogas en
åtgärd som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och den svenska regeringen har tillsatt en
utredning som ska stärka biogasens roll i Sverige. Jordbruksverket kommer att starta upp ett program för
rådgivning till lantbrukare när det gäller biogas från gödsel. Vi bör därför fortsätta ge möjlighet till
investeringsstöd för biogas från gödsel. Investeringar som syftar till att minska utsläppen från lagring och
spridning av stallgödsel har i flera fall gjorts i samband med att produktionen har utökats. Detta gör att
utsläppen av ammoniak eller växthusgaser efter att investeringen genomförts i vissa fall ökar. Därför kan det
vara intressant att även titta på de utsläppsminskningar som blir om istället räknar på vad utsläppen hade
blivit om man endast hade ändrat produktionen utan att investeringen hade gjorts.
Agrifood (2019) rekommenderar att kontrafaktiska analyser görs i större utsträckning med förbehållet att
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dessa kräver stora resurser i form av tid och data.
Använda metoder
I undersökningen Grigoryan m.fl. (2019) har energi- och produktionsvärden före och efter stödet använts för
att beräkna förändringen och energieffektiviseringen som en följd av investeringen. Undersökningen har
utgått från rekommendationerna i fichen för kompletterande resultatindikator R14 (Complementary Result
Indicator fiches for Pillar II, 2014). Undersökningen analyserar endast energi- och produktionsvärden som
direkt hör till den genomförda investeringen och innefattar därmed inte t.ex. energiåtgång för transporter
eller produktion som sker utanför den aktuella investeringen. För stöden till förnybar energi har man utgått
från data som den sökande själv uppgett i ansökan vad gäller typ av energianvändning före och efter
investeringen, energiproduktion, installerad märkeffekt i anläggningar och produktionsinriktning. För biogas
har den totala minskningen av koldioxidutsläpp som investeringen ger beräknats. Detta innebär skillnaden i
koldioxidutsläpp utifrån schablonvärden (eg. koldioxidekvivalenter och är en sammanslagning av utsläpp av
koldioxid, metan och lustgas) före och efter investeringen men med förutsättningen att det är samma antal
djur. Utsläppen av växthusgasutsläpp beräknas i huvudsak enligt den metod som används inom
klimatrapporteringen (National Inventory Report Sweden, 2018).
Agrifood (2019) diskuterar åtgärdernas möjliga påverkan av växthusgasutsläpp. Målsättningen är att beakta
både växthusgasutsläppen per produkt och insatsvara i den mån det är görligt. Syftet är därmed att ha ett så
heltäckande perspektiv som möjligt genom att inkludera stödets effekter på tredje part. I kartläggningen
relateras inte stödens påverkan för att uppnå reduktionsmålen i fråga 24 eftersom en sådan kartläggning
kräver att det går att kvantifiera stödens effekt på växthusgasutsläppen. I kartläggningen diskuteras endast
om riktningen och möjlig storlek. Stöden i kartläggningen faller uteslutande inom prioriteringarna 3, 4 och
6. Stöden är riktade mot att utveckla livsmedelskedjan, förbättra djurvälfärden, utveckla den sociala och
ekonomiska utvecklingen på landsbygden samt värna ekosystemen. Även om det huvudsakliga målet med
stöden inte är att reducera klimatgaser kan stöden ändå mer eller mindre påverka växthusgasutsläppen och
på så sätt påverka måluppfyllelsen i prioritering 5.
Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
Beräkningen av minskade växthusgasutsläpp vad gäller biogas har genomförts med schabloner och med
vissa antaganden, (se metod). Detta gör resultaten osäkra men samtidigt stämmer resultaten väl överens med
tidigare studier.
Utsläppen av ammoniak från spridning av stallgödsel är väldigt beroende på tidpunkten för spridning och
om och i så fall efter hur lång tid som gödseln nedbrukas. Dessa faktorer är inget som direkt påverkas av
investeringarna utan styrs av saker som väderförhållanden och tillgång på maskiner. Därför kan man inte
exakt veta vad utsläppen av ammoniak blir före respektive efter investeringen. Vid ökad lagringskapacitet
görs ett grovt antagande om att en del av stallgödseln sprids när utsläppen av ammoniak är lägre. Men om
investeringen leder till detta är inget som är möjligt att verifiera.
Eftersom utsläppen av ammoniak och växthusgaser från lagring och spridning av stallgödsel beror på
biologiska processer är dessa känsliga för fysikaliska faktorer som t ex temperatur och nederbörd. De
beräkningar som gjorts är baserade på schabloner som alla är behäftade med stora osäkerheter. Denna metod
är dock det ända sättet att utvärdera effekten av en investering. Alternativet, att mäta utsläppen av
ammoniak och växthusgaser för varje investering är inte rimligt kostnadsmässigt.
Utvärderingen hade i vissa fall underlättats av att det fanns ytterligare information i ansökningar om t ex
vilken typ av spridning av stallgödsel som man använder sig av före investeringen.
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7.a25) CEQ25-PO - I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till att uppnå Europa 2020strategins överordnade mål om att minska antalet EU-invånare som lever under den nationella
fattigdomsgränsen?
7.a25.a) Svar på utvärderingsfråga
I Sverige finns det ingen specificerad fattigdomsgräns utan istället används ett flertal mått i olika
sammanhang som antyder olika nivåer av fattigdom – eller risk för fattigdom. Till exempel finns det ett
mått för materiell fattigdom som innebär att individer har svårt att betala oförutsedda utgifter, inte har råd
med tillräcklig uppvärmning av sin bostad med mera. I Sverige är det färre än 1 procent av befolkningen
som enligt detta mått räknas som fattiga.
Ett vanligt mått som används är låg ekonomisk standard, vilket innebär att man räknar andelen som lever i
hushåll där den disponibla inkomsten är lägre än 60 procent av landets medianinkomst. Detta är det mått
som inom EU kallas för risk för fattigdom och motsvarar kontextindikatorn C.09. Data från Eurostat (
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardIndicators/JobsGrowth.html) visar att fattigdomsnivån
(risk för fattigdom) på den svenska landsbygden har varit ca 18 procent sedan 2010, medan EU
genomsnittet under samma period har minskat från 29 till 26 procent. Samma indikator visar också att
andelen som löper risk att hamna i fattigdom på den svenska landsbygden ligger på en jämförbar nivå med
svenska tätorter i Sverige. Detta innebär att individer på landsbygden inte löper större risk att hamna i
fattigdom än individer i tätorter – i genomsnitt.
Detta är en anledning till varför vi i Sverige inte riktar stöd till befolkningen på landsbygden med det
specifika syftet att bekämpa fattigdom på landsbygden. Data över bruttonationalprodukten (BNP) per
invånare i landsbygdsområden (C.08) från Eurostat visar tydligt att Sveriges landsbygdsbefolkning också
har en högre genomsnittlig inkomst, jämfört med det europeiska genomsnittet för landsbygdsbefolkningen.
Detta visas nedan i figur 1 CEQ 25, där mörkare fält innebär en högre BNP per invånare i
landsbygdsområden. EU genomsnittet år 2014 var ca 20 000 euro per invånare, medan genomsnittet i
Sverige samma period var strax över 28 000 euro per invånare.
Detta innebär att om Sverige ska fokusera insatser där de gör som mest nytta för landsbygdspolitikens mål
och jordbrukarnas konkurrenskraft är det inte fattigdomsbekämpning man ska arbeta med.
----------------Trots att de data som visas indikerar att befolkningen har det relativt bra på både på de svenska
landsbygderna och i de svenska tätorterna betyder inte det att alla grupper har det bra. Figur 2 visar hur
stor andel av befolkningen som löper stor risk för att hamna i fattigdom – där man skiljer på individer med
svensk bakgrund (född i Sverige med en eller två svenska föräldrar) och individer med utländsk bakgrund
(född utomlands eller född i Sverige med två utrikes födda föräldrar). I delen av befolkningen som har
svensk bakgrund löper ca 14 procent en risk för att hamna i fattigdom, medan motsvarande värde för delen
av befolkningen med utländsk bakgrund är ca 35 procent.
------------------------Då måttet risk för fattigdom grundar sig i inkomstnivåer är det rimligt att tro att det har något att göra med
gruppernas sysselsättningsgrad. En rapport från Arbetsförmedlingen (2017) konstaterar att Sverige har den
största skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes födda i EU. Där de inrikes födda har en
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sysselsättningsnivå på 78 procent som är 14 procentenheter högre än motsvarande siffra för de utrikes
födda. Detta gap speglar den stora skillnad i risk för att hamna i fattigdom som visas i figur 2. Rapporten
visar också att utrikes födda behöver längre tid på sig för att komma in på den Svenska arbetsmarknaden,
jämfört med utrikes födda i andra EU-länder. En förklaring till detta som anges är att Sverige har tagit
emot en stor andel flyktingar som har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än individer som
kommer till Sverige av andra skäl.
Detta förstärker intrycket från Eurostats data om att det inte är landsbygdsbefolkningen generellt som
löper stor risk för att hamna i fattigdom, utan att det tycks vara vissa grupper – till exempel individer med
utländsk bakgrund. Under 2018 genomförde Jordbruksverket en uppföljning av projekt som inkluderar
aktiviteter som syftar till integration av utrikes födda (Jordbruksverket, 2018). Uppföljningen inkluderar
projekt som beviljats fram till slutet av maj 2018. Syftet med uppföljningen var bland annat att kartlägga
inom vilka olika program, fonder och åtgärder projekt som berör integration genomförs, samt var i landet
de drivs, av vilka typer av aktörer och om dessa projekt har lyckats skapa några resultat i form av till
exempel arbetstillfällen.
Uppföljningen visar att 92 projekt inom landsbygdsprogrammet kunde kategoriseras som
integrationsprojekt och att de totalt hade beviljats ca 80,4 miljoner kr i stöd ( Ytterligare 29 projekt inom
regional- och socialfondsprogrammet kunde kategoriseras som integrationsprojekt, men de behandlas inte
i den här texten. ) Cirka två tredjedelar av dessa projekt ligger inom åtgärden för lokalt ledd utveckling.
Kartor över dessa projekt visar att spridningen över landet är ojämn, med många projekt i exempelvis
Västra Götaland och Jämtland, medan vissa områden i Skåne, Småland och Östergötland inte har några
alls.
En granskning av projektens ansökningar visar att många projekt fokuserar på kompetensutveckling och
rådgivning till företagare, men även utbildningar och praktik av olika slag. Ofta med flera målgrupper än
nyanlända, som till exempel ungdomar eller kvinnor. En hel del projekt jobbar också med integration
genom olika typer av idrott, som till exempel fotboll, skidåkning och fiske. Detta är ett sätt för nyanlända
och andra invånare att samlas kring en aktivitet och lära känna varandra och varandras kulturer. Inom
åtgärden lokalt ledd utveckling, finns också ett flertal projekt som har inriktning mot kulturella aktiviteter.
Exempel på sådana är projekt där man lär sig om varandras traditioner och värdegrunder samt projekt som
syftar till att skapa mötesplatser på orten där nyanlända och andra invånare kan mötas och lära känna
varandra och sin närmiljö.
Endast 15 av dessa 92 projekt var slutförda när studien gjordes så det fanns inte så mycket resultat att
analysera. Dock har projektägarna till dessa projekt uppskattat att fem stycken årsarbetskrafter, har skapats
tack vare projekten. Motiveringarna i slutrapporten indikerar att det i flera fall finns deltagare i projekten
som har fått anställningar, men projektägarna har inte kunnat bedöma säkert om det är på grund av
projekten och har därmed valt att inte räkna in dessa. Det kan alltså vara fler personer som har anställts på
grund av deltagande i projekten än de som framgår i slutrapporterna. Man bör tänka på att detta är
ungefärliga siffror samt att det inte står något om vilka som har fått anställning eller i vilken grad. Förutom
antal arbetstillfällen har projektägarna i sina slutrapporter angett att det har skapats 14 nya kultur- och
fritidsverksamheter, fem nya mötesplatser och två nya företag.
Uppdaterade data fram till 31 december 2018 visar att det då fanns totalt 122 beviljade projekt och 34
slututbetalade projekt. Projektägarna till dessa 34 projekt bedömer att det har skapats ca 36
årsarbetskrafter som ett resultat av projekten, samt 39 kultur- och fritidsverksamheter, 25 mötesplatser och
tre nya företag.
Dessa resultat är spridda över stora delar av landet och kan därför inte förväntas ha en stor påverkan på
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social inkludering eller fattigdom på nationell nivå. Men på de platser där lyckade projekt har genomförts
har individer som tidigare löpte stor risk att hamna i fattigdom och social utestängning fått möjlighet att
möta lokalsamhället, medverka på gemensamma idrotts- och kulturaktiviteter och i en del fall fått
möjlighet att arbeta och tjäna sin egen inkomst. Utöver dessa individer som har lyckats få arbete finns det
flera som har haft möjlighet att göra praktik och därmed fått arbetslivserfarenhet som kan vara värdefull
för att få ett arbete längre fram.
Landsbygdsnätverket har skrivit två rapporter under den här programperioden som fokuserar på
integration på landsbygden. Den ena fokuserar på goda exempel på hur man kan jobba med integration av
kvinnor på landsbygden (Landsbygdsnätverket, 2018) och den andra fokuserar på att identifiera hinder och
möjligheter för tidigare utbildningssatsningar som gjorts inom de gröna näringarna för att integrera
nyanlända (Landsbygdsnätverket, 2016).
Landsbygdsnätverket (2018) baseras på ett urval av 30 projekt (Obs! Dessa projekt har finansierats av
flera ESI-fonder) som riktade sig till utrikesfödda kvinnor på landsbygden. De fem som hade lyckats bäst
med måluppfyllelse och resultat analyserades närmare. Analysen visade bland annat att samverkan mellan
olika aktörer inom olika sektorer var en framgångsfaktor. Genom att samverka med företag och föreningar
fick målgruppen en bättre bild av de lokala möjligheter som fanns till sysselsättning, men också till sociala
kontakter via föreningslivet. En annan framgångsfaktor som lyfts är att det är viktigt att ha tydliga mål och
delmål – både gentemot deltagarna men också för projektet som helhet. Detta gör att det är lättare för
deltagarna att veta vad som förväntas av dem och det gör att projektägaren måste tänka till vad som
faktiskt är möjligt att uppnå med de resurser som finns till förfogande när målen för projekten sätts.
Landsbygdsnätverket (2016) baseras på en enkät till de naturbruksskolor som finns i Sverige samt
djupintervjuer med representanter från naturbruksskolor, länsstyrelsen och arbetsförmedlingen. Enkätens
främsta syfte var att kartlägga utbudet av utbildningar inom de gröna näringarna som riktar sig specifikt
till grupperna asylsökande och/eller nyanlända. Resultaten visade att många skolar har genomfört sådana
utbildningar eller planerar att göra det. Utmaningarna som gjorde det svårt var att det tar tid att söka stöd
för att kunna finansiera sådana satsningar. Det är även svårt att hitta kunnig personal med rätt
språkkompetenser och att hantera att deltagarna har så skilda förkunskapskrav. De intervjuade
representanterna konstaterade ändå att det är bra att göra den här typen av satsningar på utbildningar inom
de gröna näringarna då branschen behöver mer personal och det är färre som söker dessa utbildningar på
gymnasienivå. Tidigare projekt som beskrivs i rapporten visar dessutom att utbildning på naturbruksskolor
i kombination med praktik har gett goda resultat och att många av de deltagarna fick jobb och fanns kvar i
näringen efter avslutade utbildningar. En anledning till detta kan vara att naturbruksskolorna har mycket
kontakter med verksamma inom de gröna näringarna och därför kan matcha studenters kompetens med de
lokala företagens behov.
Effektindikator I.15
Figur 3 CEQ 25 nedan rapporterar utvecklingen av indikator I.15 - fattigdomsgrad på landsbygden. Sedan
2007 har fattigdomsgraden ökat i riket som helhet och på landsbygden. Skillnaden i utveckling mellan
riket och landsbygden är inte stor utan utvecklingen på landsbygden följer i stor utsträckning utvecklingen
i riket som helhet. Vid de senaste två mätningarna, 2015 och 2016 har det tidigare mönstret med en
landsbygd som ligger marginellt efter riket som helhet vänts och mätningarna tyder på att landsbygderna
de senare åren har minskat andelen som faller inom EUs fattigdomsgräns.
---------------------Slutsatser och rekommendation
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Dataunderlag visar att det inte är landsbygdsbefolkningen generellt som löper stor risk för att hamna i
fattigdom. Istället verkar det vara specifika grupper, som till exempel individer med utländsk bakgrund,
som löper stor risk för att hamna i fattigdom.
Därmed är det mer effektivt att landsbygdsprogrammet har åtgärder som fokuserar på insatser för att
inkludera utsatta grupper snarare än stöd till landsbygdsbefolkningen i stort. Detta kan till exempel göras
genom att arbeta med integration inom åtgärden för lokalt ledd utveckling. Vilket man har gjort i den
nuvarande programperioden. Hittills har det gett en hel del positiva resultat i form av bland annat nya
arbetstillfällen, nya företag och nya mötesplatser. Rekommendationen är därför att fortsätta att jobba med
denna typ av insatser på liknande sätt i nästa programperiod – grundat i lokala behov.
Landsbygdsnätverket (2018) indikerar dessutom att samverkan mellan olika sektorer var en
framgångsfaktor i de analyserade projekten. Samverkan är en av Leadermetodens grundstenar och att
driva integrationsprojekt inom ramen för lokalt ledd utveckling skulle alltså säkerställa att samverkan
mellan olika sektorer sker.

Använda metoder
Då det inte finns någon fråga kring integration i den e-tjänst Jordbruksverket använder för att samla in
projektansökningar baseras Jordbruksverket (2018) på en innehållsanalys av beviljade
projektansökningar. Ett första urval gjordes med alla projekt där ord som till exempel integration,
asylsökande, nyanländ förekommer i projektnamnet eller i projektbeskrivningen. Sedan analyserades hela
ansökningarna ett andra urval gjordes med de projekt där integration är huvudsyftet med projektet, eller de
projekt där integration förekommer som en del men inte är huvudfokus. Det första urvalet gjordes 28 maj
2018 och omfattar alla beviljade ärenden fram till det datumet i den nuvarande programperioden. Det
andra urvalet gjordes sedan under juni och bestod endast av de projekt som tidigare valts ut.
Bakgrundsinformation och geografisk placering togs från ansökan om stöd, medan resultat endast
baserades på information angiven i projektens slutrapporter. Därmed blev antalet projekt som låg till grund
för analysen om resultat mycket längre än det totala antalet projekt.
Landsbygdsnätverket (2018) inkluderar projekt från Jordbruksverkets databaser, men också från
motsvarande databas hos Svenska ESF-rådet. Rapporten innehåller mer detaljer om hur de specifika
projekt som beskrivs i rapporten finansierats. Analysen har uteslutande genomförts i form av en
innehållsanalys på projektens ansökningar och slutrapporter.
Landsbygdsnätverket (2016) baseras på underlag från både en enkätstudie och intervjuer. Enkäten
skickades till samtliga naturbruksskolor i Sverige och 35 av 54 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på ca
65 procent av den fulla populationen. Några av dessa svarande ingick sedan i djupintervjuerna,
tillsammans med representanter från en länsstyrelse och arbetsförmedlingen. Samtliga åtta intervjuer
genomfördes under våren 2016.
Övrig data som presenteras kommer från officiella myndigheter som Eurostat och Statistiska Centralbyrån
(SCB) som är Sveriges officiella statistikmyndighet. Kompletterade projektinformation kommer från
Jordbruksverkets egna databaser.

Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
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Det finns ett par svagheter med den studie som presenteras ovan. En av dem är det låga antalet projekt
som är slutförda. Det är svårt att dra generella slutsatser på så få projekt. Det är en anledning att resultaten
från studien kompletterades med uppdaterade data. De visade att resultat från studien har förstärkts genom
de projekt som avslutats efter studiens avslut.
En annan svaghet är metoden för urvalet där integrationsprojekt kan ha missats på grund av att de ord som
användes vid det första urvalssteget inte ingick i projektets titel eller beskrivning. Efter att studien var
avslutad har ett sådant fall uppmärksammats, vilket indikerar att problemet rimligtvis inte är stort. Det
projektet ingår i de uppdaterade data som presenteras för perioden fram till 31 december 2018.
En tredje svaghet är att de värden som rapporteras i ansökningar och slutrapporteringar bygger på
projektägarnas individuella och subjektiva bedömningar och det är svårt att bedöma hur korrekta de är.
Det finns dock ett flertal projektägare som skriver att de har flera deltagare som har fått anställning men
som inte ingår i slutrapportens uppskattning, då de inte vet säkert att det är på grund av projektet dessa
individer fick jobb. Detta tyder på att det i ett flertal fall kan vara en underskattning av resultatet som
rapporterats, snarare än en överskattning.
En fjärde svaghet är att resultaten av projekten ska vara mätbara vid projektets avslut. I många fall är det
rimligt att anta att ett projektdeltagande kan bidra till att man får ett jobb, men först en tid efter projektet är
slutfört.
En femte svaghet är att det är svårt att dra generella slutsatser från ett fåtal projekt. Att ett par lyckade
projekt finns presenterade i t.ex. Landsbygdsnätverket (2016) för utbildningar inom de gröna näringarna
betyder inte automatiskt att alla sådana projekt kommer lyckas. En hel del kan bero på olika aspekter av
projektgenomförandet och de lokala förutsättningarna i området där projektet drivs.
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Figur 1 CEQ 25

Figur 2 CEQ 25
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Figur 3 CEQ 25

7.a26) CEQ26-BI - I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till att förbättra miljön och till
att uppnå målet för EU:s strategi för biologisk mångfald om att hejda förlusten av biologisk mångfald och
förstörelsen av ekosystemtjänster, samt återställa dem?
7.a26.a) Svar på utvärderingsfråga
Generellt om miljötillståndet i svenskt jord- och skogsbruk: Det är möjligt att notera en utveckling under
programperioden där jordbrukets areella omfattning fortsätter att minska. Betesmarksarealen har
stabiliserats på omkring 450 000 ha (varav omkring 400 000 ha erhåller slåtter- och betesmarksersättning),
medan åkermarken fortsätter att minska. Antalet jordbruksföretag har minskat under lång tid, främst inom
animalieproduktionen, där antalet företag minskar snabbare än antalet djur. Arealen åkermark har inte
minskat i motsvarande takt, istället har jordbruksföretagen blivit större.
Minskande arealer jordbruksmark och en pågående specialisering av produktionen innebär på sikt en
negativ påverkan på odlingslandskapets variationsrikedom.
Tillståndet för odlingslandskapets ekosystemtjänster bedöms som acceptabla, men en fortsatt minskning av
biologisk mångfald kan på sikt innebära att viktiga ekosystemtjänster försvagas eller upphör.
Gårdsstöd, kompensationsstöd och ersättningar inom landsbygdsprogrammet, är viktiga för att nå mål om
biologisk mångfald i odlingslandskapet.
Indikatorn (I.07_2) som visar utvecklingen av ammoniakutsläppen från jordbruket visar en nedåtgående
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trend mellan 1995 och 2015 (vilket är det senaste året med indikatorvärden). Det lägsta värdet (49 062 ton
NH3) rapporterades för 2012. Under efterföljande år till 2015 har ammoniakutsläppen ökat något. Värdet
för 2015 (51 713 ton NH3) är dock lägre än för 1995 (55 681 ton NH3).
Enligt siffror från Sveriges senaste klimatrapportering har andelen av Sveriges totala nettoutsläpp som
kommer från jordbruket (inklusive dess markanvändning) (indikator I.07_1) minskat mellan 2016 och 2017.
Denna indikator är dock starkt beroende på det beräknade upptaget av kol i skogsmark. Detta upptag
uppvisar en stark mellanårsvariation, i absoluta tal, vilket gör att det är svårt att dra några slutsatser av denna
minskning. Den nationella utsläppstatistiken speglar också endast i liten mån effekten av den typ av åtgärder
som ges stöd inom landsbygdsprogrammet. Det krävs längre tidsserier för att fånga klimatnyttan av t.ex. en
minskad gödselanvändning samt insatser för att minska läckage av växthusgaser från stallgödselhanteringen.
Det bör dock noteras att dessa utsläpp i Sverige är låga och att en ökad produktion kan leda till ökade totala
utsläpp även om utsläppen per produkt minskar.
Index för jordbrukslandskapets fåglar (Farmland Bird Index, indikator I.08) visar en nedåtgående trend där
från indexvärdet minskat från 100 för år 2000 till 71,7 för år 2014 (vilket är det senast rapporterade värdet).
Eftersom en stor del av jordbruket, särskilt marker med betande djur (se t.ex. Hasund m.fl. 2016), förutsätter
att det finns stöd och ersättningar från landsbygdsprogrammet är det rimligt att anta att ett noll-läge utan
programmets stöd och ersättningar hade inneburit en större nedgång i indexvärdet för jordbrukslandskapets
fåglar (Farmland Bird Index). Utvärderingen om åtgärder för att förbättra förutsättningarna för
jordbrukslandskapets fåglar lämnar förslag och rekommendationer på åtgärder (se Rekommendationer
nedan).
Indikatorn för jordbruksmark med höga naturvärden (HNV) visar att andelen jordbruk med höga
naturvärden ökat från 23,9 % av den utnyttjade jordbruksarealen (utilised agricultural area, UAA) år 2000
till 27 % år 2012. Det finns endast dessa två värden inrapporterade, vilket gör att det inte är möjligt att dra
slutsatser. För år 2012 hade 72 % av HNV-arealen miljöersättning från landsbygdsprogrammet. I Sverige
definieras HNV som marker som ingår i inventeringen om Sveriges ängs- och betesmarker (TUVA), vilket
innebär att en utökad inventering också leder till ökad areal HNV-marker. HNV-arealen har sedan 2012 ökat
något och utgör i mars 2019 ca 330 000 ha. Denna ökning är p.g.a. utökad inventering av ängs- och
betesmarker.
Indikatorn för användningen av vatten från yt- och grundvattenkällor för bevattning (I.10) har inrapporterad
data för perioden 1995-2007 samt för 2010. Dessa värden visar på en stadig nedåtgående trend
(107 miljoner m3/år i perioden 1995-2000 till 62 miljoner m3/år för år 2010). Användning av vatten för
bevattning är i Sverige marginellt och har endast en liten eller begränsad påverkan på yt- eller grundvattnet
som en ekologisk resurs.
Vattenkvalitetsindikatorerna (I.11) visar en nedåtgående trend för kväveutsläpp (GNB-N) i perioden 19952016 (där senast inrapporterade data finns). GNB-N för 1995 var 58 kg/ha/år och för 2016 37 kg/ha/år.
Även för fosfor (GNB-P) har utsläppen per ha och år minskat sedan 1995 och har under vissa år sedan 2009
varit negativa (t.ex. -1 kg P/ha/år för 2013).
För indikatorn som visar på nitrater i yt- och grundvatten (I.11_2 och I.11_3) finns endast inrapporterade
värden för ett år, 2012. Det är därför inte möjligt att uttala sig om förändringar över tid eller orsakssamband.
För 2012 visar indikatorerna att ca 93 % av mätpunkterna håller hög kvalitet.
Kolinnehållet i jordbruksmarken, mätt genom indikator I.12, visar på små eller inga förändringar både vad
gäller total mängd eller andel. De värden som finns tillgängliga i indikatorns tidsserie (2019, 2012, 2015)
visar att andelen organiskt kol i marken legat på 48 g/kg-1 vid samtliga tidpunkter.
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Indikatorn för jorderosion (I.13) innehåller en begränsad mängd värden, från 2006/2007 samt 2012. För
samtliga faktorer som mäts (uppskattad erosionstakt, uppskattad areal jordbruksmark som påverkas av
erosion och uppskattad andel av jordbruksmarken som påverkas av erosion) har siffrorna minskat mellan
2006/2007 och 2012.
Slutsatser
Generellt om miljötillståndet i svenskt jord- och skogsbruk: Det är möjligt att notera en utveckling under
programperioden där jordbrukets areella omfattning fortsätter att minska. Betesmarksarealen har
stabiliserats på omkring 450 000 ha (varav omkring 400 000 ha erhåller slåtter- och betesmarksersättning),
medan åkermarken fortsätter att minska. Antalet jordbruksföretag har minskat under lång tid, främst inom
animalieproduktionen, där antalet företag minskar snabbare än antalet djur. Arealen åkermark har inte
minskat i motsvarande takt, istället har jordbruksföretagen blivit större.
Minskande arealer jordbruksmark och en pågående specialisering av produktionen innebär på sikt en
negativ påverkan på odlingslandskapets variationsrikedom.
Tillståndet för odlingslandskapets ekosystemtjänster bedöms som acceptabla men inte långsiktigt säkrade.
En fortsatt minskning av biologisk mångfald kan på sikt innebära att viktiga ekosystemtjänster försvagas
eller upphör.
Gårdsstöd, kompensationsstöd och ersättningar inom landsbygdsprogrammet är viktiga för att nå mål om
biologisk mångfald i odlingslandskapet och att nå miljökvalitetsmålen i sin helhet.
Lindström m.fl. (SJV utvärderingsrapport 2017:5) föreslår att antal åtgärder med potential att öka antalet
jordbruksfåglar i Sverige. Den mest övergripande åtgärden handlar om att den pågående förlusten av
jordbruksmark och viktiga småbiotoper i Sverige behöver stoppas. Insatser för att gynna djurhållning och
grödproduktion på samma gård kan bidra till att vända FBI-indexet nedåtgående trend. I praktiken innebär
detta ökad spannmålsproduktion i norra Sverige och i skogsbygderna och fler gårdar med djurhållning på
slätten.
Uppföljningen om skogliga stöd kommer fram till att mer pengar kan i nästa period, vid behov, skjutas till.
Alternativt kan stödet för röjning och rensning av stenmur tas bort p.g.a. låg efterfrågan. Även
rådgivningsåtgärden kopplad till skogliga stöd kan ökas budgetmässigt.
Utvärderingen av våtmarker (Hassel m.fl., SJV utvärderingsrapport 2016:1) drar slutsatsen att våtmarkerna
inte hade haft samma funktion, varit lika stora eller utformats på ett sätt som tydligt gynnar kollektiva
nyttigheter om det inte funnits ekonomiska stöd och rådgivning kopplat till anläggning av våtmarker. Det är
därför viktigt att det finns möjlighet till ekonomisk ersättning för att anlägga våtmarker i odlingslandskapet.
Utvärderingen om ängs- och betesmarker med och utan miljöersättning (Glimskär m.fl., SJV
utvärderingsrapport 2017:4) föreslår att datainsamlings- och analysmetoderna vidareutvecklas för att mer
tillförlitligt kunna dra slutsatser om t.ex. skötseleffekter.
Naturvårdsverket (2018, rapport RA6822) efterlyser ett samarbete mellan Naturvårdsverket och
Jordbruksverket för att på ett så effektivt sätt som möjligt säkra hävden av värdefulla gräsmarker, genom
olika stöd och ersättningar. Rapporten föreslår att man i fortsatt arbete riktar in sig på ersättningsnivåerna
och definitionen av de olika klasserna av ängs- och betesmarker.
Använda metoder
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Glimskär m.fl. (SJV utvärderingsrapport 2017:4) baseras på data från kvalitetsuppföljningen av betesmarker
samt för vissa analyser på data från NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige). Data
kombinerades med data om miljöersättningar. Analyserna jämförde tillståndsskattningar från två
inventeringsvarv för marker med olika miljöersättningsklasser. Därefter användes Generalized additive
mixed models (GAMMs) och ANOVA för att undersöka utvecklingen. Samband mellan miljöersättning och
eventuell förändring testandes. Rarefactionsanalyser genomfördes för att undersöka skillnader i total
artrikedom av dagfjärilar och humlor mellan marker med och utan miljöersättning.
Naturvårdsverkets (2018, rapport RA6822) undersökning om värdefulla gräsmarker baseras på en
enkätstudie och uppföljande intervjuer i sex län. Svaren sattes i relation till Jordbruksverkets stödstatistik
och Naturvårdsverkets statistik över Natura 2000-områden.
I utvärderingen om vallersättning och kompensationsstöd (Hasund m.fl., SJV utvärderingsrapport 2016:6)
har stödens effekter på den biologiska mångfalden har analyserats separat med hjälp av data från svensk
häckfågeltaxering och litteraturstudier. Statistisk analys av inventeringsdata har genomförts. Det senare
galler undersökningarna av hur vallarealen påverkar den biologiska mångfalden i landskapet (kapitel 2.3.2
och Bilaga 8). För det andra skattar utvärderingen stödens påverkan på den biologiska mångfalden utifrån de
arealförändringar som Swedish Agricultural Sector Model (SASM) kommer fram till. Utvärderingen
använder data från svensk häckfågeltaxering, där en statistisk modell utvecklas som relaterar fågelförekomst
till markanvändning så som den är beskriven i blockdatabasen.
Kartläggningen av ersättningar för ekologisk produktion (Nilsson & Karlsson 2018) har undersökt den
geografiska fördelningen av ersättningarna för ekologisk produktion under perioden 2007-2017, fördelat på
olika produktionsslag och storlekar på areal. De har tillämpat spatial analys och klusteranalys med Getis Ord
Gi-metoden för att identifiera statistiskt signifikanta rumsliga samband och spridningseffekter kopplat till
ekologisk produktion. I de fall där det varit möjligt har jämförelser gjorts med konventionellt jordbruk.
Utvärderingen om Farmland Bird Index (Lindström m.fl., SJV utvärderingsrapport 2017:5) använde sig av
litteraturstudier om påverkansfaktorer rörande jordbrukslandskapets fåglar, analyserade data om
förändringar i fågelpopulationer över tiden och vissa odlingsparametrar. Utvärderingen har också modellerat
hur dagens jordbruksfåglar är fördelade i Sverige i förhållande till den rumsliga variationen i ett antal
odlingsvariabler. Fågeldata har hämtats från Svensk Fågeltaxering och jordbruksdata från offentlig statistik
och Jordbruksverkets blockdatabas.
Utvärderingen om våtmarker (Hassel m.fl, SJV utvärderingsrapport 2016:1) inventerade våtmarker enligt
försök till standardiserad metod och resultaten efter viktning presenterades i spindeldiagram. Inventeringen
bestod av två moment: fysiska förutsättningar för biologisk mångfald och uppmätt biologisk mångfald.
Momenten var i sin tur sen indelade i fem delmoment vardera (fem olika fysiska attribut och fem olika
organismgrupper). Metodiken bygger på inventeringar av de fysiska förutsättningarna som våtmarken ger
för biologiska värden samt inventeringar av biologiska parametrar inom organismgrupperna fågel,
vegetation, bottenfauna, grod- och kräldjur samt fisk och kräftor. Resultatet redovisades i ett
spindelnätsdiagram där det tydligt framgår vilka organismgrupper och strukturer som har höga respektive
låga värden. Viktningssystemet var konstruerat på ett sätt som möjliggjorde att värderingen av olika
strukturer och arter gick att justera allteftersom ny kunskap tillkom. Det gäller även för våtmarker som har
inventerats tidigare. Ambitionen med denna metodik var att ge svar på hur den biologiska mångfalden ser ut
i en enskild våtmark och vilka förutsättningar som finns för att förbättra mångfalden.
I kartläggningen av det svenska fäbodbruket (Adolfsson & Johansson 2017, SJV rapport OVR439)
intervjuades ett hundratal aktiva fäbodbrukare.
Undersökningen om miljöersättningar (Edström 2019) baseras på intervjuer och enkät till 1000
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lantbruksföretagare (där svar erhållits från 431).
Uppföljningarna (Asplund m.fl., SJV utvärderingsrapport 2018:3) har använt statistik om stödansökningar
och status på beslut för att kartlägga ansökningarnas fördelning, både vad gäller antal och budget.
Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
Utvärderingen om FBI-index (Lindström m.fl., SJV utvärderingsrapport 2017:5) har inte kunnat ge
kvantitativa rekommendationer för de föreslagna åtgärderna. Detta är p.g.a. att jordbrukslandskapets
fågelpopulationer minskar av flera olika orsaker och det är svårt att förutsäga populationsförändringar.
Modelleringsredskap hanterar inte förändringar i markanvändning på tillräcklig liten skala för att möjliggöra
precisa förutsägelser om populationsförändringar. Inte heller kommer data från övervakningssystemen
(fågeltaxering) på tillräckligt detaljerad rumslig nivå.
Nilsson & Karlsson (2018) har haft svårt att få tillgång till kvalitetssäkrad data för perioden 2015-2017
(p.g.a. komplexa datasystem och regler). Det har därför inte alltid varit möjligt att göra kartläggningar där
en direkt jämförelse mellan data från förra och nuvarande programperiod är möjlig. Inte heller har data för
ekologisk och konventionell produktion alltid varit jämförbara.
Utvärderingen om ängs- och betesmarker med och utan miljöersättning (Glimskär m.fl, SJV
utvärderingsrapport 2017:4) har i skattningsanalysen slagit samman alla ersättningsformer till en grupp
vilket kan ge missvisande resultat, särskilt i de fall där det finns få inventerade objekt av en viss typ (t.ex.
alvarbete) men där samtliga objekt har en specifik typ av miljöersättning. Få stickprov i vissa områden
innebär också att vissa typer av marker inte blir representerade i analysen.
Enkätundersökningen i Edström (2019) innebär p.g.a. sitt upplägg att det var fler stora gårdar som deltog i
undersökningen än vad som var representativt för landet i sin helhet. I databearbetningen har intervjusvaren
vägts så att de stora gårdarna får mindre vikt än de små. På så sätt återställs relationen mellan
storleksklasserna.

7.a27) CEQ27-CO - I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till den gemensamma
jordbrukspolitikens mål att främja jordbrukets konkurrenskraft?
7.a27.a) Svar på utvärderingsfråga
Det är många faktorer som t.ex. väderförhållanden, världsmarknadspriser och valutakursförändringar som
påverkar jordbrukets konkurrenskraft. Landsbygdsprogrammet bidrar än så länge i viss mån till
konkurrenskraften hos framförallt mjölk- och köttföretag. Endast 30 procent av budgeterade medel i
prioritering 2 är slututbetalda.
Konkurrenskraft för svenskt jordbruk, utveckling senaste åren
Jordbruket och livsmedelsindustrin står inför en rad utmaningar som bottnar i att sektorerna är del av en
liten, innovativ, kunskapsintensiv och exportorienterad ekonomi, som inte har en komparativ fördel för
livsmedelproduktion. Detta understryker behovet av att stärka kunskap och innovationer för att bibehålla
konkurrenskraft gentemot andra sektorer och länder. Idag utgör sektorerna en liten och minskade del av
ekonomin och innovationstakten är lägre än i andra sektorer i Sverige. (OECD 2018).
OECD visar i sin utvärdering av jordbrukets och livsmedelssektorns innovationssystem att
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produktivitetstillväxten i jordbruket och livsmedelsindustrin i Sverige. har varit stark i relation till många
andra OECD länder och att jordbruket här har minskat sin negativa klimat- och miljöpåverkan samtidigt
som produktionen har ökat. Figur 1 CEQ 27 visar hur totalfaktorproduktiviteten (I.03) har utvecklas i det
svenska jordbruket och i jordbruket i några andra EU-länder. Produktiviteten i jordbruket är dock fortsatt
låg och utvecklas svagt, i relation till andra sektorer i Sverige. (OECD 2018).
----------Jordbruksproduktionen har totalt sett ökat med närmare en miljard kronor eller 3,6 procent under perioden
2012 -2016, enligt uppgifter från SCBs företagsregister Företagens Ekonomi. Förädlingsvärdet som
skapas i jordbruket uppgick till nästan 28 miljarder kronor år 2016. Ser man till förädlingsvärdet i
livsmedelsproduktionen totalt sett, där även förädlingsindustrin räknas in, står primärproduktionen för en
dryg tredjedel av förädlingsvärdet och denna andel har varit tämligen konstant under senare år.
Lönsamheten har i stort varit konstant sedan mitten av 00-talet men har varierat stort mellan åren, bland
annat på grund av väderförhållanden, världsmarknadspriser och valutakursförändringar. Lönsamheten
utvecklas svagare än genomsnittet i EU15, enligt ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) statistik.
Figur 2 CEQ 27 visar hur lönsamheten har utvecklas enligt två indikatorer som beräknas utifrån EAA
statistik.
 Företagsinkomst per brukare (I.01) visar hur mycket företagen kan ersätta ägarna och anhöriga för
eget arbete och kapital, i relation till ägare och anhörigas arbetstid.
 Faktorinkomst per total årlig arbetskraft (I.02) visar ersättningen till kapital och arbetskraft,
oberoende av vem som äger produktionsfaktorerna.
-----------------------Det svenska jordbruket 2018
Jordbruket 2018 har präglats av den varma och torra sommaren. Under sommaren var oron stor för brist på
foder och bete. När regnet kom i slutet av sommaren började gräset växa igen och situationen för
grovfoderförsörjningen förbättrades. För spannmålsodlingen har hektarskördarna blivit låga, även i ett
historiskt perspektiv. Relativt höga världsmarknadspriser tillsammans med lågt värderad krona har
medfört att priserna i Sverige har stigit kraftigt. Prisstegringar har noterats även för andra grödor. De höjda
priserna för grödor har blivit till fördel för många växtodlare, men samtidigt har djurbönderna utsatts för
höjda foderpriser. Trots starkt minskade skördar beräknas intäkterna av vegetabilier bli nästan i nivå med
senaste åren. Det beror på att priserna beräknas bli avsevärt högre fram till nästa skörd jämfört med
tidigare år. Intäkterna från animalier och övriga intäkter beräknas bli av samma storleksordning som
tidigare år. Produktionssubventioner (i huvudsak EU-stöd som är frikopplade från produktionen) beräknas
bli något större eftersom gårdsstödet är uttryckt i euro och kursen på den svenska kronan har fallit jämfört
med tidigare år.
Eftersom priserna på grödor beräknas bli högre fram till nästa skörd kommer även kostnaderna för foder
att bli högre. De höga foderpriserna för 2018 års skörd slår dock bara delvis igenom i resultatet för år 2018
eftersom skörden ska räcka fram till skörd år 2019. Hur kraftiga verkningarna kommer att bli beror på hur
höga importpriserna kommer att bli för bland annat foder. Importpriserna beror dels på
världsmarknadspriserna och dels på växelkursen.
Detta medför sammantaget att företagsinkomsten, som är jordbrukarnas ersättning för eget arbete och eget
kapital, minskar dramatiskt under år 2018. Företagsinkomsten beräknas bli 3,1 miljarder kronor jämfört
med 7,2 miljarder kronor som är genomsnittet för åren 2013–2017. Uppgifterna för år 2018 är en prognos.
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Särskilt uppgifterna på kostnadssidan är osäkra och kan ändras avsevärt när bättre underlag finns.
Landsbygdsprogrammets bidrag till jordbrukets konkurrenskraft
I prioritering 2 Jordbrukets konkurrenskraft har åtgärd investeringsstöd till jordbruk (4.1/2a) 79 procent av
budgeten. Det är också den åtgärd som har störst andel avslutade ärenden då 37 procent av budgeten är
slututbetald. Totalt sett är 30 procent av prioriteringens budget slututbetald. Det är därför ännu tidigt att
göra en utvärdering av samtliga åtgärders (kompetensutveckling, rådgivning samarbete, EIP) effekter.
Sekundära effekter på jordbrukets konkurrenskraft kan uppkomma genom bl. a. förädlingsstöd,
miljöersättningar och kompensationsstöd, detta har inte utvärderats nu. Eftersom investeringsstöd till
jordbruk är viktigast i prioritering 2 följer ett resonemang kring detta.
Det är svårt att bedöma hur stort bidrag investeringsstöden ger till jordbruket som helhet. Fasta
bruttoinvesteringar i icke jordbruksprodukter (dvs investeringar exklusive planteringar och djur) beräknas
i EAA vara runt 9-10 miljarder kronor per år. Beviljade investeringsstöd för perioden 2014-2018 är 1,6
miljarder kronor. Andelen stöd ligger därmed på en nivå runt 3 procent.
Hittills har 39 procent av investeringsstöden getts till nötköttsproduktionen och 34 procent till
mjölkproduktionen. Totalt sett har animalieproduktionen fått 89 procent av pengarna. Investeringarna görs
huvudsakligen i nya och ombyggda djurstallar med tillhörande ny teknik som ofta medför nya
arbetsmetoder. Totalt har 1 440 investeringar gjorts i nya eller ombyggda djurstallar. Vid jämförelse med
statistik över antal företag i Sverige inom olika driftsinriktningar så är andelen mjölkföretag som fått stöd
beviljat cirka 17 procent och andelen köttföretag cirka 10 procent. Även jämförelse av statistiken över
förprövningar av ny-, till-, och ombyggnad av stallar för djur med antal beviljade investeringsstöd tyder på
att en stor andel av framförallt mjölkstallar finansieras med bidrag av landsbygdsprogrammet.
Investeringsstöden har hittills beviljats i relativt hög grad till yngre lantbrukare. Cirka 11 procent av
företagarna med enskilda firmor som får stöd är under 35 år och 28 procent är mellan 35 och 44 år. Detta
betyder att det är relativt många unga som får stöd jämfört med fördelningen totalt i Sverige där 17
procent är under 45 år (Jordbruksverket 2016).
Även startstöden riktas i hög grad till mjölk- och köttföretagare.
Sammantaget indikerar detta att stöden stärker mjölk- och köttföretagens lönsamhet och generella
kapacitet vilket är syftet. 92 procent av företagen säger också att investeringen bidrar till ökad lönsamhet
och 52 procent säger att stödet bidrar i hög grad till att företaget finns kvar.
Utvärderingar av investeringsstöd till jordbruk
Investeringsstödet till jordbruk för ökad konkurrenskraft är snarlikt stödet modernisering av
jordbruksföretag (121) som fanns i förra perioden. Effekterna av det stödet har utvärderats och slutsatserna
kan användas i bedömning nuvarande stöd. I slututvärderingen av förra programperioden användes
målvariablerna produktivitet, antal anställda, omsättning, marknadsandel och överlevnadssannolikhet för
att beskriva konkurrenskraft (Backman et al 2017). Slututvärderingen visade positiva effekter på
produktivitet när stödet gått till små företag (endast en person). Analysen visade också att större stöd (i
förhållande till omsättning) har en negativ effekt på produktiviteten. Produktivitetseffekten är däremot
högre om företaget mottagit stöd för kompetensutveckling. När det gäller stödens effekter på antal
anställda saknas påverkan men det finns en positiv påverkan på företagens omsättning och marknadsandel.
Backman et al (2017) visar också att det fanns en selektion in till moderniseringsstödet eftersom mer
livskraftiga jordbruksföretag och skogsbruksföretag med mer kapital, högre arbetskraftsproduktivitet och
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fler anställda tenderar att ha mottagit stöd i större utsträckning än andra företag med sämre utgångsläge.
Det finns tre nya studier om investeringsstödet till jordbruk, dessa beskrivs nedan.
Wixe (2019) har gjort en studie om hur urvalskriterierna för investeringsstödet har tillämpats hittills. En
övergripande slutsats är att både nationella och regionala urvalskriterier styr i stora drag mot målen, vilket
innebär att de förväntade effekterna ligger i linje med de effekter som eftersträvas. Det finns både
nationella och regionala urvalskriterier som delvis överlappar varandra vilket gör att analysen blir
komplex men överlag är det kriteriet konkurrenskraft som har störst genomslag.
Klaesson, Rickardsson (2019) har studerat stödnivåer i landsbygdsprogrammet. Sveriges landsbygd är
inte homogen utan förutsättningar varierar beroende på var lantbruken är lokaliserade bland annat. Därför
har olika stödnivåer och stödtak bestämts för olika regioner och investeringar. Det är svårt att i förväg
förutse och förstå vad stödtak och stödnivåer kan få för effekter. De viktigaste slutsatserna i studien är:
 Det är möjligt att stödtak och stödnivåer för stöd inom landsbygdsprogrammet inte i tillräcklig
utsträckning tar hänsyn till regionala skillnader.
 Det finns en övervägande risk att nuvarande regionala skillnader i stödnivåer och stödtak ger
upphov till snedvriden konkurrens på vissa marknader.
 Länsgränser är sällan optimala att använda som differentieringsgrund, eftersom att det är troligt att
förutsättningar för företag skiljer sig mycket inte bara mellan län utan även inom län.
Kekezi, Mellander (2019) genomförde en enkätundersökning, kvalitativa effekter av investeringsstöd
där telefonintervjuer gjordes med personer i ledande befattning och med god insyn i företagens
verksamhet. Frågorna var i hög grad utformade för att fånga företagens uppfattning kring i vilken grad
investeringsstöden faktiskt uppfyller de målsättningar som ställts. Svaren i enkäten visar generellt sett en
positiv bild av stödets påverkan på lönsamhet, produktivitet, och konkurrenskraft. Cirka en tredjedel
menar att de kunnat öka antal anställda. De flesta menar att investeringen påverkar företagets utveckling
långsiktigt. Det har haft en positiv påverkan på kompetensutveckling och arbetsmiljö. Stödmottagarna
upplevde i hög grad att investeringen förbättrade deras processer och gjorde dem mer innovativa. Dock så
märktes det också från de öppna frågorna att stödmottagarna inte alltid har en god uppfattning om vad
begreppet innovation innebär.
Slutsatser
Det är många faktorer som t.ex. väderförhållanden, världsmarknadspriser och valutakursförändringar som
påverkar jordbrukets konkurrenskraft. Landsbygdsprogrammet bidrar än så länge i viss mån till
konkurrenskraften hos framförallt mjölk- och köttföretag. Endast 30 procent av budgeterade medel i
prioritering 2 är slututbetalda. Stödmottagarna ger generellt sett en positiv bild av stödets påverkan på
lönsamhet, produktivitet, och konkurrenskraft.
Slututvärderingen för förra programperioden visade bland annat på positiva effekter på produktiviteten,
vilket vi kan förvänta oss även under nuvarande programperiod då investeringsstödet till jordbruk är
uppbyggt på liknande sätt.
Urvalskriterierna, både nationella och regionala, tycks i stora drag styra mot målen för både
landsbygdsprogrammet som helhet och respektive län. Bedömningen baseras på den samstämmighet
mellan tillämpade urvalskriterier och nationella och regionala prioriteringar som påvisas i rapporten.
Använda metoder
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I huvudsak har statistik om beviljade stöd jämförts med annan offentlig statistik om jordbruk,
jordbruksföretagare och förprövningar av ny-, till-, och ombyggnad av stallar. Det är inte helt samma
definitioner och indelningar vilket gör att slutsatserna är osäkra.
Urvalskriterier
Rapporten belyser med hjälp av korrelationskoefficienter sambandet i poängsättning mellan nationella och
regionala urvalskriterier, vilket bidrar med insikt i hur dessa överlappar alternativt kompletterar varandra.
Ett starkt positivt samband mellan poängen på det nationella urvalskriteriet och poängen på motsvarande
regionalt kriterium kan tolkas som att samma bedömning görs två gånger, alternativt att resultatet, d.v.s.
uppnådda poäng, registreras för både det nationella och det regionala urvalskriteriet. Valet av regionala
urvalskriterier signalerar vad som prioriteras av respektive myndighet, vilket sannolikt påverkar vilka
ansökningar som kommer in och därmed stödens förväntade effekter. Utöver detta finns det skillnader
mellan stödmyndigheter hur korrelerade de nationella respektive regionala urvalskriterierna är.
Stödnivåer
Rapporten ger en bred och översiktlig analys av effekter av stöd och stödnivåer utifrån mikroekonomisk
teori och empirisk forskning. Syftet är att:
 presentera utvalda nationalekonomiska perspektiv och tidigare forskning som analyserar
potentiella effekter av stöd och stödnivåer på företags konkurrenskraft, kostnadseffektivitet,
dödvikt samt samhällsekonomisk effektivitet.
 summera för- och nackdelar med högre- respektive lägre-, samt med generella- respektive
differentierade stödnivåer.
 kartlägga stödnivåer och undersöka ifall dessa nivåer bestämts lokalt, nationellt eller på EU-nivå,
och i de fall stödnivåer bestämts lokalt, kartlägga hur dessa nivåer varierar.
 diskutera stödnivåer för de utvalda stöden inom landsbygdsprogrammet utifrån teoretiska
perspektiv och tidigare forskningsresultat.
Kvalitativa effekter av investeringsstöd
Studien är en enkätundersökning som gjordes till stödmottagare i två stöd (4.1/2a och 6.4/6a). 200 företag
valdes slumpmässigt ut som varit mottagare av något av stöden för att ingå i enkäten. 124 var
lantbruksföretag som mottagit stöd 4.1/2A och 76 var landsbygdsföretag som mottagit stöd 6.4/6A. Totalt
består enkäten av 31 frågor (där vissa var följdfrågor beroende på svar som tidigare getts). Samtliga frågor
ställdes till företagen (oavsett stödområde), med undantag av en fråga som relaterade till företagets
produktivitet. Den ställdes bara till företag om erhållit stöd 4.1/2A. Nettourvalet för 4.1/2a var 276
stödmottagare varav 124 svarade, dvs en svarsfrekvens på 45 procent.
Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
Urvalskriterier
I vissa fall är det svårt att avgöra hur väl det går att jämföra bifall med avslagsärenden. Det kan finnas
flera anledningar till avslag, likväl som det kan finnas flera anledningar till bifall. Detta gör att raka
jämförelser blir komplicerade. Viss försiktighet ska iakttas när man gör detta.
Stödnivåer
Rapporten utgår från en teoretisk genomgång och inte en kvantitativ bedömning av stödnivåerna. På så vis
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är flera av slutsatserna generella och inte specifika för denna stödform.
Kvalitativa effekter av investeringsstöd
Det kan finnas nackdelar med metoden. Ett problem som kan uppstå är ett så kallat systematiskt
bekräftande utfall (Bamberger 2009). Då enkäten enbart riktas mot de företag som erhållit investeringsstöd
så kan den skapa en mer en positiv bild av effekterna, i kontrast till om företag som fått avslag också
inkluderats. Det finns också en risk för att stödmottagarna överdriver effekterna av stödet för främja sina
möjligheter till ytterligare beviljat stöd i framtiden (Backman et al 2016). Ytterligare ett problem kan vara
systematiska bortfall om icke-respondenter skiljer sig från respondenter i olika egenskaper om hur stöden
upplevdes. Detta kan i sin tur leda till en ökad risk för skevhet när det gäller skattningen av hur stödet
upplevdes (Whitehead et al 1993).

Figur 1 CEQ 27
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Figur 2 CEQ 27

7.a28) CEQ28-SU - I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till den gemensamma
jordbrukspolitikens mål att säkra en hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder?
7.a28.a) Svar på utvärderingsfråga
Generellt om miljötillståndet i svenskt jord- och skogsbruk: Det är möjligt att notera en utveckling under
programperioden där jordbrukets areella omfattning fortsätter att minska. Betesmarksarealen har
stabiliserats på omkring 450 000 ha (varav omkring 400 000 ha erhåller slåtter- och betesmarksersättning),
medan åkermarken fortsätter att minska. Antalet jordbruksföretag har minskat under lång tid, främst inom
animalieproduktionen, där antalet företag minskar snabbare än antalet djur. Arealen åkermark har inte
minskat i motsvarande takt, istället har jordbruksföretagen blivit större.
Minskande arealer jordbruksmark och en pågående specialisering av produktionen innebär på sikt en
negativ påverkan på odlingslandskapets variationsrikedom.
Tillståndet för odlingslandskapets ekosystemtjänster bedöms som acceptabla men inte långsiktigt säkrade.
En fortsatt minskning av biologisk mångfald kan på sikt innebära att viktiga ekosystemtjänster försvagas
eller upphör.
Gårdsstöd, kompensationsstöd och ersättningar inom landsbygdsprogrammet är viktiga för att nå mål om
biologisk mångfald i odlingslandskapet och att nå miljökvalitetsmålen i sin helhet.
Index för jordbrukslandskapets fåglar (Farmland Bird Index, indikator I.08) visar en nedåtgående trend där
från indexvärdet minskat från 100 för år 2000 till 71,7 för år 2014 (vilket är det senast rapporterade värdet).
Eftersom en stor del av jordbruket, särskilt marker med betande djur (se t.ex. Hasund m.fl. 2016), förutsätter
att det finns stöd och ersättningar från landsbygdsprogrammet är det rimligt att anta att ett noll-läge utan
programmets stöd och ersättningar hade inneburit en större nedgång i indexvärdet för jordbrukslandskapets
fåglar (Farmland Bird Index). Utvärderingen om åtgärder för att förbättra förutsättningarna för
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jordbrukslandskapets fåglar (Lindström m.fl., SJV utvärderingsrapport 2017:5) lämnar förslag och
rekommendationer på åtgärder. Den mest övergripande åtgärden handlar om att den pågående förlusten av
jordbruksmark och viktiga småbiotoper i Sverige behöver stoppas. Insatser för att gynna djurhållning och
grödproduktion på samma gård kan bidra till att vända FBI-indexet nedåtgående trend. I praktiken innebär
detta ökad spannmålsproduktion i norra Sverige och i skogsbygderna och fler gårdar med djurhållning på
slätten.
Indikatorn för jordbruksmark med höga naturvärden (HNV, indikator I.09) visar att andelen jordbruk med
höga naturvärden ökat från 23,9 % av den utnyttjade jordbruksarealen (utilised agricultural area, UAA) år
23,9 till 27% år 2012. Det finns endast dessa två värden inrapporterade, vilket gör att det inte är möjligt att
dra slutsatser. För år 2012 hade 72 % av HNV-arealen miljöersättning från landsbygdsprogrammet. I
Sverige definieras HNV som marker som ingår i inventeringen om Sveriges ängs- och betesmarker
(TUVA), vilket innebär att en utökad inventering också leder till ökad areal HNV-marker. HNV-arealen har
sedan 2012 ökat något och utgör i mars 2019 ca 330 000 ha. Denna ökning är p.g.a. utökad inventering av
ängs- och betesmarker.
Indikatorn för användningen av vatten från yt- och grundvattenkällor för bevattning (I.10) har inrapporterad
data för perioden 1995-2007 samt för 2010. Dessa värden visar på en stadig nedåtgående trend
(107 miljoner m3/år i perioden 1995-2000 till 62 miljoner m3/år för år 2010). Användning av vatten för
bevattning är i Sverige marginellt och har endast en liten eller begränsad påverkan på yt- eller grundvattnet
som en ekologisk resurs.
Vattenkvalitetsindikatorerna (I.11) visar en nedåtgående trend för kväveutsläpp (GNB-N) i perioden 19952016 (där senast inrapporterade data finns). GNB-N för 1995 var 58 kg/ha/år och för 2016 37 kg/ha/år.
Även för fosfor (GNB-P) har utsläppen per ha och år minskat sedan 1995 och har under vissa år sedan 2009
varit negativa (t.ex. -1 kg P/ha/år för 2013).
För indikatorn som visar på nitrater i yt- och grundvatten (I.11_2 och I.11_3) finns endast inrapporterade
värden för ett år, 2012. Det är därför inte möjligt att uttala sig om förändringar över tid eller orsakssamband.
För 2012 visar indikatorerna att ca 93% av mätpunkterna håller hög kvalitet.
Indikatorn för jorderosion (I.13) innehåller en begränsad mängd värden, från 2006/2007 samt 2012. För
samtliga faktorer som mäts (uppskattad erosionstakt, uppskattad areal jordbruksmark som påverkas av
erosion och uppskattad andel av jordbruksmarken som påverkas av erosion) har siffrorna minskat mellan
2006/2007 och 2012.
Indikatorn (I.07_2) som visar utvecklingen av ammoniakutsläppen från jordbruket visar en nedåtgående
trend mellan 1995 och 2015 (vilket är det senaste året med indikatorvärden). Det lägsta värdet (49 062 ton
NH3) rapporterades för 2012. Under efterföljande år till 2015 har ammoniakutsläppen ökat något. Värdet
för 2015 (51 713 ton NH3) är dock lägre än för 1995 (55 681 ton NH3).
Enligt siffror från Sveriges senaste klimatrapportering har andelen av Sveriges totala nettoutsläpp som
kommer från jordbruket (inklusive dess markanvändning) (indikator I.07_1) minskat mellan 2016 och 2017.
Denna indikator är dock starkt beroende på det beräknade upptaget av kol i skogsmark. Detta upptag
uppvisar en stark mellanårsvariation, i absoluta tal, vilket gör att det är svårt att dra några slutsatser av denna
minskning. Den nationella utsläppstatistiken speglar också endast i liten mån effekten av den typ av åtgärder
som ges stöd inom landsbygdsprogrammet. Det krävs längre tidsserier för att fånga klimatnyttan av t.ex. en
minskad gödselanvändning samt insatser för att minska läckage av växthusgaser från stallgödselhanteringen.
Det bör dock noteras att dessa utsläpp i Sverige är låga och att en ökad produktion kan leda till ökade totala
utsläpp även om utsläppen per produkt minskar.
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Sverige har särskilda åtgärder för klimat och energi, vilket var en rekommendation från slututvärderingen av
förra programmet. De särskilda åtgärderna för klimat och energi ligger inom prioritering 5. Utfallet hittills
för investeringsstöden under programperioden har undersökts av Grigroyan m.fl (SJV utvärderingsrapport
2019:10). Många investeringsprojekt inom prioritering 5 har dock en lång löptid och en liten andel är i
dagsläget slututbetalda.
Investeringar inom fokusområde 5c uppskattas hittills ha lett till en minskning av växthusgasutsläppen på ca
2 400 ton CO2e.
Stöden till energieffektivisering har i de undersökta fallen medfört en energieffektivisering om 26%.
Grigroyan m.fl. (SJV utvärderingsrapport 2019:10) har även gjort beräkningar på energieffektivisering i
investeringsstöd för ökad konkurrenskraft (4.1/2a). Undersökningen visar att samtliga produktionsslag
förutom växthusodling har uppnått en energieffektivisering på mellan 5 och 80%. Den genomsnittliga
energieffektiviseringen inom 4.1/2a är 16%.
Kolinnehållet i jordbruksmarken, mätt genom indikator I.12, visar på små eller inga förändringar både vad
gäller total mängd eller andel. De värden som finns tillgängliga i indikatorns tidsserie (2019, 2012, 2015)
visar att andelen organiskt kol i marken legat på 48 g/kg-1 vid samtliga tidpunkter.
En sekundär positiv effekt av stöd och ersättningar till vallodling, fånggrödor och energiskog är att
kolinnehållet i marken ökar. (Bolinder, 2018) När det gäller prioriteringar 3, 4 och 6 har Jordbruksverket
beställt en kartläggning av åtgärdernas möjliga påverkan på växthusgasutsläpp av institutet Agrifood (2019).
En dryg femtedel av medlen avsatta i LBP är riktade till stödåtgärder för skötsel av betesmarker och
slåtterängar med mera inom prioritering 4. Stöd ges bland annat till bevarande av våtmarker, bevarandet av
lantraser, fäbodskötsel, bränning samt vallodling. Stöden påverkar därför markanvändning och
animalieproduktion. Sammantaget är slutsatsen att eftersom stöden gynnar en ökad animalieproduktion samt
en mer extensiv produktion med lägre produktivitet bidrar stöden till att utsläppen ökar. Denna slutsats med
samma motivering gäller även för kompensationsstödet samt stödet till ekologisk produktion. Anläggandet
av våtmarker är emellertid den åtgärden som kan tillskrivas ha den största potentiella möjligheten att
reducera växthusgasutsläpp. Även stödet för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och hav genom
en ökad retention av växtnäringsämnen minskar med stor sannolikhet växthusgasutsläppen.
Slutsatser
Grigoryan m.fl. (SJV utvärderingsrapport 2019:10) är liksom slututvärderingen av förra
landsbygdsprogrammet positiv till särskilda klimat- och energiåtgärder eftersom investeringsstöden ger
tydliga effekter på växthusgasutsläpp och energiproduktion i de företag som fått stöd. Budgeten inom 4.1/2a
är betydligt större än prioritering 5 och de konkurrenskraftsinriktade stödet kan antas vara mer väletablerat
än stödet för investeringar specifikt i energieffektivisering. Undersökningen anser därför att det kan finnas
en stor potential att nå ökad energieffektivitet inom jordbruk, trädgårds- och rennäring genom att ytterligare
uppmuntra till, betona eller premiera investeringar inom 4.1/2a som kan visa på en energieffektivisering
eller en energibesparing. När det gäller biogas anser undersökningen att LBP har bidragit till att minska
utsläpp av växthusgaser i mindre utsträckning. Detta beror på att få lantbrukare sökt detta stöd och att
pengarna utnyttjas i låg utsträckning. Generellt är biogas en åtgärd som bidrar till att minska utsläppen av
växthusgaser och den svenska regeringen har tillsatt en utredning som ska stärka biogasens roll i Sverige.
Jordbruksverket kommer att starta upp ett program för rådgivning till lantbrukare när det gäller biogas från
gödsel och bör även fortsätta ge möjlighet till investeringsstöd för biogas från gödsel. Investeringar som
syftar till att minska utsläppen från lagring och spridning av stallgödsel har i flera fall gjorts i samband med
att produktionen har utökats. Detta gör att utsläppen av ammoniak eller växthusgaser efter att investeringen
genomförts i vissa fall ökar. Därför kan det vara intressant att även titta på de utsläppsminskningar som blir
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om istället räknar på vad utsläppen hade blivit om man endast hade ändrat produktionen utan att
investeringen hade gjorts.
Agrifood (2019) rekommenderar att kontrafaktiska analyser görs i större utsträckning med förbehållet att
dessa kräver stora resurser i form av tid och data.
Vad gäller miljötillståndet i svenskt jord- och skogsbruk är det möjligt att notera en utveckling under
programperioden där jordbrukets areella omfattning fortsätter att minska. Betesmarksarealen har
stabiliserats på omkring 450 000 ha (varav omkring 400 000 ha erhåller slåtter- och betesmarksersättning),
medan åkermarken fortsätter att minska. Antalet jordbruksföretag har minskat under lång tid, främst inom
animalieproduktionen, där antalet företag minskar snabbare än antalet djur. Arealen åkermark har inte
minskat i motsvarande takt, istället har jordbruksföretagen blivit större.
Minskande arealer jordbruksmark och en pågående specialisering av produktionen innebär på sikt en
negativ påverkan på odlingslandskapets variationsrikedom. Tillståndet för odlingslandskapets
ekosystemtjänster bedöms som acceptabla men inte långsiktigt säkrade. En fortsatt minskning av biologisk
mångfald kan på sikt innebära att viktiga ekosystemtjänster försvagas eller upphör.
Gårdsstöd, kompensationsstöd och ersättningar inom landsbygdsprogrammet är viktiga för att nå mål om
biologisk mångfald i odlingslandskapet och att nå miljökvalitetsmålen i sin helhet.
Lindström m.fl. (SJV utvärderingsrapport 2017:5) föreslår att antal åtgärder med potential att öka antalet
jordbruksfåglar i Sverige. Den mest övergripande åtgärden handlar om att den pågående förlusten av
jordbruksmark och viktiga småbiotoper i Sverige behöver stoppas. Insatser för att gynna djurhållning och
grödproduktion på samma gård kan bidra till att vända FBI-indexet nedåtgående trend. I praktiken innebär
detta ökad spannmålsproduktion i norra Sverige och i skogsbygderna och fler gårdar med djurhållning på
slätten.
Utvärderingen av våtmarker (Hassel m.fl., SJV utvärderingsrapport 2016:1) drar slutsatsen att våtmarkerna
inte hade haft samma funktion, varit lika stora eller utformats på ett sätt som tydligt gynnar kollektiva
nyttigheter om det inte funnits ekonomiska stöd och rådgivning kopplat till anläggning av våtmarker. Det är
därför viktigt att det finns möjlighet till ekonomisk ersättning för att anlägga våtmarker i odlingslandskapet.
Använda metoder
Grigoryan m.fl. (SJV utvärderingsrapport 2019:10) har energi- och produktionsvärden före och efter stödet
använts för att beräkna förändringen och energieffektiviseringen som en följd av investeringen.
Undersökningen har utgått från rekommendationerna i fichen för kompletterande resultatindikator R14
(Complementary Result Indicator fiches for Pillar II, 2014). Utsläppen av växthusgasutsläpp beräknas i
huvudsak enligt den metod som används inom klimatrapporteringen (National Inventory Report Sweden,
2018).
Agrifood (2019) diskuterar åtgärdernas möjliga påverkan av växthusgasutsläpp. Målsättningen är att beakta
både växthusgasutsläppen per produkt och insatsvara i den mån det är görligt. Syftet är därmed att ha ett så
heltäckande perspektiv som möjligt genom att inkludera stödets effekter på tredje part. I kartläggningen
relateras inte stödens påverkan för att uppnå reduktionsmålen i fråga 24 eftersom en sådan kartläggning
kräver att det går att kvantifiera stödens effekt på växthusgasutsläppen. I kartläggningen diskuteras endast
om riktningen och möjlig storlek. Stöden i kartläggningen faller uteslutande inom prioritering 3, 4 och 6.
Stöden är riktade mot att utveckla livsmedelskedjan, förbättra djurvälfärden, utveckla den sociala och
ekonomiska utvecklingen på landsbygden samt värna ekosystemen. Även om det huvudsakliga målet med
stöden inte är att reducera klimatgaser kan stöden ändå mer eller mindre påverka växthusgasutsläppen och
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på så sätt påverka måluppfyllelsen i prioritering 5.
Glimskär m.fl. (SJV utvärderingsrapport 2017:4) baseras på data från kvalitetsuppföljningen av betesmarker
samt för vissa analyser på data från NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige). Data
kombinerades med data om miljöersättningar. Analyserna jämförde tillståndsskattningar från två
inventeringsvarv för marker med olika miljöersättningsklasser. Därefter användes Generalized additive
mixed models (GAMMs) och ANOVA för att undersöka utvecklingen. Samband mellan miljöersättning och
eventuell förändring testandes. Rarefactionsanalyser genomfördes för att undersöka skillnader i total
artrikedom av dagfjärilar och humlor mellan marker med och utan miljöersättning.
Naturvårdsverkets (2018, rapport RA6822) undersökning om värdefulla gräsmarker baseras på en
enkätstudie och uppföljande intervjuer i sex län. Svaren sattes i relation till Jordbruksverkets stödstatistik
och Naturvårdsverkets statistik över Natura 2000-områden.
I utvärderingen om vallersättning och kompensationsstöd (Hasund m.fl., SJV utvärderingsrapport 2016:6)
har stödens effekter på den biologiska mångfalden har analyserats separat med hjälp av data från svensk
häckfågeltaxering och litteraturstudier. Statistisk analys av inventeringsdata har genomförts. Det senare
galler undersökningarna av hur vallarealen påverkar den biologiska mångfalden i landskapet (kapitel 2.3.2
och Bilaga 8). För det andra skattar utvärderingen stödens påverkan på den biologiska mångfalden utifrån de
arealförändringar som Swedish Agricultural Sector Model (SASM) kommer fram till. Utvärderingen
använder data från svensk häckfågeltaxering, där en statistisk modell utvecklas som relaterar fågelförekomst
till markanvändning så som den är beskriven i blockdatabasen.
Kartläggningen av ersättningar för ekologisk produktion (Nilsson & Karlsson 2018) har undersökt den
geografiska fördelningen av ersättningarna för ekologisk produktion under perioden 2007-2017, fördelat på
olika produktionsslag och storlekar på areal. De har tillämpat spatial analys och klusteranalys med Getis Ord
Gi-metoden för att identifiera statistiskt signifikanta rumsliga samband och spridningseffekter kopplat till
ekologisk produktion. I de fall där det varit möjligt har jämförelser gjorts med konventionellt jordbruk.
Utvärderingen om Farmland Bird Index (Lindström m.fl., SJV utvärderingsrapport 2017:5) använde sig av
litteraturstudier om påverkansfaktorer rörande jordbrukslandskapets fåglar, analyserade data om
förändringar i fågelpopulationer över tiden och vissa odlingsparametrar. Utvärderingen har också modellerat
hur dagens jordbruksfåglar är fördelade i Sverige i förhållande till den rumsliga variationen i ett antal
odlingsvariabler. Fågeldata har hämtats från Svensk Fågeltaxering och jordbruksdata från offentlig statistik
och Jordbruksverkets blockdatabas.
Utvärderingen om våtmarker (Hassel m.fl., SJV utvärderingsrapport 2016:1) inventerade våtmarker enligt
försök till standardiserad metod och resultaten efter viktning presenterades i spindeldiagram. Inventeringen
bestod av två moment: fysiska förutsättningar för biologisk mångfald och uppmätt biologisk mångfald.
Uppföljningarna (Asplund m.fl., SJV utvärderingsrapport 2018:3) har använt statistik om stödansökningar
och status på beslut för att kartlägga ansökningarnas fördelning, både vad gäller antal och budget.
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7.a29) CEQ29-DE - I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till den gemensamma
jordbrukspolitikens mål att uppnå en territoriellt balanserad utveckling av landsbygdsekonomin och
landsbygdssamhällen, inklusive skapande och bibehållande av arbetstillfällen?
7.a29.a) Svar på utvärderingsfråga
Detta har inte utvärderats specifikt i nuvarande landsbygdsprogram och har inte i tidigare varit något
specifikt mål att analysera i utvärderingar av tidigare program. Däremot syftar programmet till att på olika
sätt stärka ekonomierna i landsbygdsområdena. Inom landsbygdsprogrammet finns en egen definition för
de platser som ska prioriteras för stöd. Detta är en landsbygdsdefinition som inte enbart har en geografisk
dimension utan innehåller fyra delar: ( Under vissa omständigheter kan enskilda åtgärder tillämpa en
annan definition.)






Jordbruksföretag
Mindre tätorter
Regionala undantag
Definition för lokalt ledd utveckling

För åtgärder som alltså inte är kopplade till jordbruksverksamheter definieras landsbygd som områden
utanför tätorter med mer än 3 000 invånare. I de fall då stödmottagare är lokaliserad i en tätort med mer än
3 000 invånare ska projektets mervärde och nytta direkt tillfalla landsbygdsområdet. Insatser ska kunna
genomföras även i större tätorter om projektet tillför mervärden till landsbygdsområden. Enligt
landsbygdsprogrammet är ett av skälen till denna generösa landsbygdsdefinition de olika landsbygdernas
karaktär med stora skillnader mellan norr och söder. Enbart 16 procent av tätorterna med mer än 3 000
invånare finns i de sex länen i Norrland. Det finns därmed stora frihetsgrader i de länen med relativt låg
befolkningstäthet (lägre än medelvärdet för riket). (I de fall avsteg från huvudprincipen sker ska den
aktuella stödmyndigheten använda sig av SCB:s befolkningsstatistik för 2010).

I början av 2017 presenterade Sveriges regering slutbetänkandet För Sveriges landsbygder – en
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd med just syftet att skapa underlag för en
sammanhållen och långsiktigt hållbar utveckling av Sveriges landsbygder. Utifrån denna definition
presenteras Tabell 1 utveckling i stads- och landsbygdskommuner. Det är tre större kolumner indelade i
två delar var, en för BRP-tillväxt och en för befolkningstillväxt och detta är alltså gjort för tre tidsperioder.
Vi ser att det är storstadskommuner som har stark tillväxt ur båda perspektiven och att det, i denna
aggregerade form inte är någon annan kommuntyp som har en tillväxt över ett nationellt genomsnitt. Vi
ser också att de grupper av kommuner som har upplevt en negativ befolkningstillväxt under tidsperioder
ändå har haft en relativt stark ekonomiskt tillväxt, även om den är mycket lägre än riksgenomsnittet.

I tabell 1 CEQ 29 ser vi alltså att det fortfarande är stora skillnader i tillväxt mellan stad- och landsbygd
och den senare tidsperioden indikerar inte att det sker någon upphämtning. För många områden är det
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snarare tvärtom.
-----I tabell 2 CEQ 29 ser vi istället tillväxt i omsättning och antalet arbetsställen för samma
kommunkategorier mellan 2010 och 2017. Där ser vi ett liknande mönster där endast
storstadskommunerna har en tillväxt som är över riksgenomsnittet.
-------------------De specifika stöd som syftar till att skapa jobb är Förädlingsstöd för att skapa jobb (6.4) samt
Investeringsstöd för att skapa jobb (4.2) (som beskrevs i fråga 16). Tabellen nedan ser vi antalet bifall och
avslag per kommunkategori och vi ser att stadskommuner (de två översta typerna) har ungefär 48 procent
av alla ansökningar och det tycks vara platser som inte är mitt i storstäderna men med god tillgänglighet
till de täta miljöerna som skickar in ansökningar. Landsbygderna som definieras som ”mycket avlägset
belägna” mäts utifrån den geografiska aspekten på tätare miljöer (exempelvis arbetsmarknad och service)
och de har minst antal ansökningar inom 6A. I följande kolumn ser vi andelen bifall per kommunkategori
och vi ser att landsbygdskommuner mycket avlägset belägna har den högsta andelen bifall och täta
kommuner avlägset belägna har den lägsta andelen bifall. De nästkommande kolumnerna visar
fördelningen av alla bifall respektive avslag över alla kommunkategorierna. Där ser vi utslaget av att
landsbygdskommuner mycket avlägset belägna inte är stora i termer av antalet ansökningar.

Utan vidare analys kan man ändå konstatera att, utifrån tabellerna 1 och 2 krävs en rejäl ökning i tillväxt
för att uppnå en territoriellt balanserad utveckling av landsbygdsekonomin och landsbygdssamhällena. I
Tabell 3 CEQ 29 är det stadskommuner som står för det största söktrycket och detta är möjligtvis att
förvänta då det är tätare miljöer både ur företag, - och befolkningsperspektiv. Det kan möjligtvis dock inte
användas som ett argument för att minska de stora skillnaderna mellan tillväxt stads-, och
landsbygdskommuner.
-----------------Effektindikator I.14
Mätningar av landsbygdens sysselsättningsgrad i åldrarna 15-64 år har sedan 1995 i stor utsträckning följt
utvecklingen av sysselsättningsgraden i riket som helhet. Runt år 2012 vändes den trend som pågått sedan
2007 med en lägre sysselsättningsgrad i landsbygdsområden än i riket som helhet. Sedan dess har svenska
landsbygdsområden i genomsnitt haft en marginellt högre sysselsättningsgrad än riket i helhet. Vid senaste
mätningarna, 2016, är trenden mer eller mindre bruten och sysselsättningsgraden i såväl landsbygden som
i riket ligger runt 76 procent.
------------------Effektindikator I.15
Figur 3 CEQ 29 nedan rapporterar utvecklingen av indikator I.15 - fattigdomsgrad på landsbygden. Sedan
2007 har fattigdomsgraden ökat i riket som helhet och på landsbygden. Skillnaden i utveckling mellan
riket och landsbygden är inte stor utan utvecklingen på landsbygden följer i stor utsträckning utvecklingen
i riket som helhet. Vid de senaste två mätningarna, 2015 och 2016 har det tidigare mönstret med en
landsbygd som ligger marginellt efter riket som helhet vänts och mätningarna tyder på att landsbygderna
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de senare åren har minskat andelen som faller inom EUs fattigdomsgräns.
---------------------Effektindikator I.16
I figuren nedan visas utvecklingen av BNP per capita i riket som helhet och i landsbygdsområden. Värdet
är ett index som kopplar till purchasing power standard som är ger ett index mot vilken det går att mäta
befolkningens köpkraft. Ett värde på 100 motsvarar genomsnittsköpkraften bland de 28 medlemsländerna i
EU. Utvecklingen av BNP per capita har i såväl landsbygdsområden som i riket som helhet legat stabilt
mot index under den senaste 14-årsperioden. Figur 4 CEQ 29 nedan visar att de svenska
landsbygdsområdena ligger något ovan EU-genomsnittet (102). Det är även skillnad i BNP per capita
mellan svenska landsbygdsområden och riket som helhet. Index för riket som helhet ligger vid 124 och är
därmed 22 indexpunkter högre än EU-genomsnittet.
---------------------Slutsatser och rekommendation
Utan vidare analys kan man ändå konstatera att, utifrån tabellerna 1 och 2 krävs en rejäl ökning i tillväxt
för att uppnå en territoriellt balanserad utveckling av landsbygdsekonomin och landsbygdssamhällena. I
Tabell 3 är det stadskommuner som står för det största söktrycket och detta är möjligtvis att förvänta då
det är tätare miljöer både ur företag, - och befolkningsperspektiv. Det kan möjligtvis dock inte användas
som ett argument för att minska de stora skillnaderna mellan tillväxt stads-, och landsbygdskommuner.
Använda metoder
I denna fråga har vi använt oss av statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och har fördelats över
kommuntyper enligt Tillväxtanalys (2014) och SOU (2017:01).

Tabell 1 CEQ 29

184

Tabell 2 CEQ 2

Figur 1 CEQ 29
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Tabell 3 CEQ 29

Figur 2 CEQ 29
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Figur 3 CEQ 29

Figur 4 CEQ 29
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7.a30) CEQ30-IN - I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till att främja innovation?
7.a30.a) Svar på utvärderingsfråga
Tabell 1 CEQ 30 är utgifter och beviljade stöd för de ärenden som har fått något poäng i urvalskriteriet som
styr stödet mot innovation. (För vissa insatsområden är det två kriterier som styr mot innovation men data är
sorterad så dessa ärenden inte blir dubbelräknade.) Det är därmed de fall där insatsen syftar till att skapa
något som är nytt på någon nivå. Det kan vara för företaget men det kan även vara på global nivå, men där
gör vi i detta fall inte någon skillnad. Utifrån tabellen ser vi att den största delen av dessa åtgärder som i
någon form styr mot innovation är inom Jordbruksverksamhet och rennäringen är den minsta.
-----------------Innovation inom lokalt ledd utveckling
I den här programperioden har alla leaderområden redan i strategiskrivningarna fått förklara hur deras
strategier är innovativa och hur de kommer arbeta med att skapa innovationer. Detta gör att innovationer
finns med i tankarna och strategierna från början. Dessutom samlas indikatorer för antal nya
produkter/tjänster/tekniker in både i ansökan om stöd och ansökan om slututbetalning. Detta möjliggör en
kartläggning över hur mycket innovationer projekten inom lokalt ledd utveckling skapar, med reservation för
att det är uppskattningar och att det kan ligga olika tolkningar i begreppet. Här följer vi definitionen från
OECDs så kallade Oslo manual (OECD, 2005) där en innovation är ny för företaget/organisationen. Den
behöver alltså inte vara ny på marknaden för att räknas med i resultatet för projekten. Detta gäller på
motsvarande sätt för tjänster och tekniker, även om det formuleringsmässigt låter rimligare att säga att man
har infört nya tekniker även om man har skapat en produkt eller tjänst.
Fram till årsskiftet 2018-2019 hade 200 projekt slutförts och 76 av dessa projekt angav att det hade skapats
nya produkter, tekniker eller tjänster inom ramen för projektet. Detta motsvarar 38 procent av de slutförda
projekten. I tabell 2 CEQ 30 kan vi se att det vanligaste är att man har skapat en av dessa tre typer av
innovationer och att det vanligaste är att man har skapat en ny produkt. Sammanlagt har 41 projekt skapat 99
nya produkter. De övriga projekten har totalt skapat 46 nya tekniker och 76 nya tjänster. Ett par projekt har
också skapat olika typer av innovationer, till exempel har 14 projekt skapat både nya produkter och nya
tjänster. Fem projekt har angett att de har skapat alla tre typer av innovationer. Sammanlagt har dessa 76
projekt mottagit ca 26,8 miljoner kronor i stöd.
--------------------Slutrapporterna vittnar om att frågan kring nya tjänster i en del fall har misstolkats som en fråga om
sysselsättning. Därför är inte det lite osäkert hur många tjänster i form av upplevelser eller servicetjänster
indikatorn faktiskt omfattar. Många nya tjänster och tekniker som omnämns är starkt kopplade till
digitalisering. Till exempel digitala bokningstjänster, e-handelslösningar, 3D-tekniker, digitala
informationsskyltar. Om man ser till inriktningen av dessa slutförda projekt är den allra vanligaste
besöksnäring och destinationsutveckling, där hela 17 av de 76 projekten ligger. Dessutom har 40 procent av
alla nya produkter skapats i dessa projekt.
Sammanställning av tidigare studier
En svårighet i att utvärdera landsbygdsprogrammets främjande av innovation är den bristande kunskapen
kring utgångsläget. Detta beror i hög grad på att information och kunskap om innovation och
innovationsprocesser grundas på företag utanför jordbrukssektorn och företrädesvis på företag i städer.
Orsaken är främst att det saknas officiell statistik kring innovationer i företag i jordbrukssektorn. Den
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officiella innovationsstatistiken har inte heller särskilt god geografisk täckning för att analysera innovation i
företag som finns i olika typer av landsbygder. Detta innebär dessvärre också att forskningslitteraturen,
svenska likväl som den internationella, är mycket knapp. Denna bristande kunskap är ett problem när man
ska skapa stöd för innovation men även vid utvärdering av dessa.
Eftersom det saknas information om företagen som berörs av innovationsfrämjande åtgärder inom
landsbygdsprogrammet, har det under nuvarande programperiod gjorts ett välgrundat försök att ge en
tydligare bild över innovationsaktiviteten i jordbruksföretag samt för företag på landsbygderna. Det har
samlats in data (se metod) som ger en bild av utgångsläget (baseline) för innovationsaktiviteten.
I Jordbruksverkets innovationsundersökning ställdes ett antal frågor kring huruvida företagen har
introducerat någon innovation. ( Definitionen för innovationen är hämtad från OECD (2005) Tabell 3 CEQ
30 visar en sammanställning av svaret på denna fråga. Av de 2 004 företag som deltagit i Jordbruksverkets
innovationsundersökning är 844 stycken jordbruksföretag, vilket motsvarar omkring 42 procent av
respondenterna. 34 procent av de jordbruksföretag som har svarat på enkäten anser sig ha introducerat en ny
eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process och kategoriseras därför som innovativa. Denna andel är
något lägre än företag i andra typer av näringar där 41 procent av respondenterna svarat att de introducerat
en ny eller väsentligt förbättrad produkt, tjänst eller process. Om respondenterna istället grupperas efter sin
lokalisering i stads- respektive landsbygdskommun ser vi att andelen innovativa företag i stadskommuner är
något högre än andelen innovativa respondenter bland landsbygdsföretag. Naturligtvis överlappar dessa två
grupper varandra på så sätt att jordbruksföretagen i stor utsträckning också är belägna i en
landsbygdskommun. ( Av alla jordbruksföretag som deltog i enkäten är 43 procent belägna i en
landsbygdskommun. )
-------------------------Undersökning som Jordbruksverket har genomfört ger också en fingervisning om vilka hinder företag
upplever som den främsta anledningen till att de inte ägnar sig åt innovation. Men hjälp av de svaren kan
man möjligtvis anta hur stöd på längre sikt kan ha effekt. Studien visar att den största andelen, inom och
utanför jordbrukssektorn anger skälet att behovet av innovation är litet (p.g.a. tidigare innovationer) som
betydande för att inte göra några innovationsansträngningar. Om vi istället vänder oss till deras upplevda
hinder så tycks bristen på kapital ha störst betydelse både bland jordbruksföretag och företag utanför
jordbruket.
Slutsatser och rekommendationer
Jordbruksverkets baseline-studie visar att jordbruksföretag har en lägre innovationsaktivitet än företag
utanför jordbruket. Den visar även att landsbygdsföretag har en lägre innovationsaktivitet än företag i
stadskommuner. Studien visar även att kapital är ett stort hinder för innovation. Givet detta kan man anta att
landsbygdsprogrammet kan bidra till att främja innovation.
Det är dock inte rimligt att förvänta sig några stora synliga effekter av nuvarande program. Detta beroende
på att alla projekt ännu inte är slutförda och att eventuella effekter ändå inte kan förväntas kunna mätas så
tätt inpå projektavslut. Trots detta kan ändå vissa framsteg observeras redan nu inom åtgärden för lokalt ledd
utveckling där ca 100 nya produkter redan har skapats, trots att endast 200 projekt är slutförda. Att tankarna
om innovationer förts in redan i leaderområdenas lokala utvecklingsstrategier i den här programperioden
skulle kunna vara en bidragande orsak till detta.
Om vi fokuserar på EIP så kan vi konstatera att vi nu har information om hur innovationsprocesserna och
innovationsaktiviteterna tedde sig innan möjligheten till stöd infördes. Det kan vara till god hjälp vid
införandet av kommande innovationsstöd men säger ingenting om utfallet av nuvarande. Men givet dessa
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resultat och givet storleken på EIP (totalt 440 miljoner) så är det ändå svårt att förutspå att EIP ger några
innovationseffekter på samhällsnivå. Däremot kan det antas kunna ge innovationsfrämjande effekter och
som kan vara väldigt betydelsefulla för enskilda företag. Det i sig kan på lång sikt ge innovationseffekter på
en mer aggregerad nivå.
Använda metoder (obligatorisk)
Stora delar av tidigare forskning som rör företagens innovationsaktivitet grundar sig på statistik från CIS
(Community Innovation Survey). Denna statistik samlas in genom en postenkät som genomförs vartannat år
över hela EU. ( Och Norge och Island. ) Denna enkät bygger på självskattningar från företagen kring deras
innovationer och faktorer som rör detta. Ur ett europeiskt perspektiv är denna den största och mest
omfattande statistiska undersökningen kring företagens innovationer och den har möjliggjort ny typ av
forskning kring innovationer och innovationssystem.
Precis som alla andra databaser så har även CIS ett antal begränsningar, särskilt i relation till de analyser
som görs i denna rapport, eftersom CIS inte omfattar företag i jordbrukssektorn. Dessutom är CIS en
urvalsundersökning vars geografiska täckning är begränsad, vilket gör det svårt att göra jämförande analyser
mellan företag som är lokaliserade i städer och företag i olika typer av landsbygd. En annan begränsning är
att enkäten enbart skickas till företag med minst tio anställda. Fler än 90 procent av svenska företag har färre
än tio anställda.
Den empiriska analysen i denna rapport tar sitt avstamp i CIS men använder sig istället av statistik från en
enkätundersökning kring innovation i jordbruksföretag och andra landsbygdsföretag som genomförts av
Jordbruksverket. Denna undersökning riktar sig även till företag med färre än tio anställda (minst 1 dock)
och har en god täckning över stadskommuner samt landsbygdskommuner. Frågorna som ställdes i denna
enkät är lika de som ställs i CIS men med den stora skillnaden att den genomförs genom telefonintervjuer
istället för en postenkät.
Den primärdata som samlades in genom Jordbruksverkets innovationsundersökning har sedan kopplats
samman med registerstatistik kring företagens ekonomi från SCB (statistiska centralbyrån). Denna statistik
innehåller detaljerad information om företagen och dess anställda. Denna statistik utgår från SCBs
individregister vilket innebär att registersstatistik enbart kunnat kopplas till de företag som har en i
verksamheten, d.v.s. en anställd eller en ägare i form av en fysisk person. Denna koppling av statistiken har
varit möjlig för 1340 företag.
Problem som påverkar validiteten och hur pålitliga är resultaten?
Att studera effekter av innovationsstöd är, som tidigare nämnt svårt eftersom det saknas kunskap om det
faktiska utgångsläget. Det försök som nu har gjorts med en enkätstudie har sina för- och nackdelar. Det ena
resultatens allmänna representativitet. Det stickprov av företag som intervjuades är slumpmässigt dragna
från ett urval som stratifierats med hänsyn till (i) storlek på företag, (ii) typ av företag (jordbruksföretag och
icke jordbruksföretag) samt (iii) företagets lokalisering (stad och landsbygd). Slutresultatet av
enkätundersökningen är 2004 observationer som samlats in under våren 2017. Dessa observationer innefattar
företag i alla typer av sektorer, företag alla storleksklasser och företag i alla typer av kommuner. Detta
stickprov har emellertid en annan fördelning än den verkliga populationen i den mening att såväl
jordbruksföretag som företag i landsbygdskommuner är överrepresenterade. Detta innebär att de
ekonometriska skattningarna måste viktas för att de skattade koefficienterna ska vara representativa för den
verkliga företagspopulationen.
Ett annat problem är att vi kan se i motiveringarna till innovationsindikatorerna inom lokalt ledd utveckling
att det är lätt att missförstå vad som menas. En del projektägare har tolkat frågan om nya tjänster som att det
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som efterfrågas är nya arbetstillfällen. Sannolikheten att värdena skulle ha överskattats på grund av detta är
dock låg då dessa projekt har mottagit i genomsnitt 350 000 kr i stöd.
Referenser
OECD. (2005). Oslo manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Paris: Committee
for Scientific and Technological Policy, OECD-OCDE.
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7.a31) PSEQ01-FA - Programspecifik utvärderingsfråga kopplad till programspecifika fokusområden
Denna fråga är markerad som ej relevant för den här versionen av den årliga genomföranderapporten
Alla utvärderingar som utförts redovisas under respektive CEQ ovan.
7.a32) PSEQ02-FA - Programspecifik utvärderingsfråga kopplad till programspecifika fokusområden
Denna fråga är markerad som ej relevant för den här versionen av den årliga genomföranderapporten
Alla utvärderingar som utförts redovisas under respektive CEQ ovan.
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7.a33) PSEQ03-FA - Programspecifik utvärderingsfråga kopplad till programspecifika fokusområden
Denna fråga är markerad som ej relevant för den här versionen av den årliga genomföranderapporten
Alla utvärderingar som utförts redovisas under respektive CEQ ovan.
7.a34) PSEQ04-FA - Programspecifik utvärderingsfråga kopplad till programspecifika fokusområden
Denna fråga är markerad som ej relevant för den här versionen av den årliga genomföranderapporten
Alla utvärderingar som utförts redovisas under respektive CEQ ovan.
7.a35) PSEQ05-FA - Programspecifik utvärderingsfråga kopplad till programspecifika fokusområden
Denna fråga är markerad som ej relevant för den här versionen av den årliga genomföranderapporten
Alla utvärderingar som utförts redovisas under respektive CEQ ovan.
7.a36) PSEQ01-TOPIC - Programspecifik utvärderingsfråga kopplad till programspecifikt
utvärderingsämne
Denna fråga är markerad som ej relevant för den här versionen av den årliga genomföranderapporten
Alla utvärderingar som utförts redovisas under respektive CEQ ovan.
7.a37) PSEQ02-TOPIC - Programspecifik utvärderingsfråga kopplad till programspecifikt
utvärderingsämne
Denna fråga är markerad som ej relevant för den här versionen av den årliga genomföranderapporten
Alla utvärderingar som utförts redovisas under respektive CEQ ovan.
7.a38) PSEQ03-TOPIC - Programspecifik utvärderingsfråga kopplad till programspecifikt
utvärderingsämne
Denna fråga är markerad som ej relevant för den här versionen av den årliga genomföranderapporten
Alla utvärderingar som utförts redovisas under respektive CEQ ovan.
7.a39) PSEQ04-TOPIC - Programspecifik utvärderingsfråga kopplad till programspecifikt
utvärderingsämne
Denna fråga är markerad som ej relevant för den här versionen av den årliga genomföranderapporten
Alla utvärderingar som utförts redovisas under respektive CEQ ovan.
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7.a40) PSEQ05-TOPIC - Programspecifik utvärderingsfråga kopplad till programspecifikt
utvärderingsämne
Denna fråga är markerad som ej relevant för den här versionen av den årliga genomföranderapporten
Alla utvärderingar som utförts redovisas under respektive CEQ ovan.
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7.b) Tabell över resultatindikatorer
Resultatindikatorns namn och enhet

Målvärde

Huvudsakligt värde

Sekundärt bidrag

Leader-/LLUbidrag

Totalt regionalt
utvecklingsprogram

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=3+4+5

R1 / T4: Procentandel jordbruksföretag med stöd
från ett landsbygdsprogram för investeringar i
omstrukturering eller modernisering (fokusområde
2A)

4,92

1,88

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

28 674,00

-1 703,00

Ej tillämpligt

0,00

R3 / T5: Procentandel jordbruksföretag med stöd
från ett landsbygdsprogram för
affärsutvecklingsplaner/investeringar för unga
jordbrukare (fokusområde 2B)

0,76

0,42

Ej tillämpligt

0,00

0,42

R4 / T6: Procentandel jordbruksföretag som får stöd
för deltagande i kvalitetssystem, lokala marknader
och korta leveranskedjor, samt
producentgrupper/producentorganisationer
(fokusområde 3A)

0,93

0,15

Ej tillämpligt

0,00

0,15

0,00

Ej tillämpligt

0,00

0,00

R2: Change in Agricultural output on supported
farms/AWU (Annual Work Unit) (focus area 2A)*
(GROSS VALUE)
R2: Change in Agricultural output on supported
farms/AWU (Annual Work Unit) (focus area 2A)*
(NET VALUE)

R5 / T7: Procentandel jordbruksföretag som deltar i
system för riskhantering (fokusområde 3B)

0,00

1,88

26 971,00 Huvudsakligt värde baseras på investeringsstöd
4.1/2a. Sekundärt värde baseras på 4.2/3a och
19.2/6b
Enhet: Tusen kronor
0,00 Ingen signifikant behandlingseffekt kan observeras
troligtvis på grund av kort observationsperiod.

R6 / T8: Procentandel skog eller annan trädbevuxen
areal som omfattas av åtagande som stöder biologisk
mångfald (fokusområde 4A)

0,03

0,01

Ej tillämpligt

0,00

0,01

R7 / T9: Procentandel jordbruksmark som omfattas
av åtagande som stöder biologisk mångfald och/eller
landskap (fokusområde 4A)

18,56

14,55

Ej tillämpligt

0,00

14,55

R8 / T10: Procentandel jordbruksmark som omfattas
av åtagande för att förbättra vattenförvaltning
(fokusområde 4B)

13,84

8,78

Ej tillämpligt

0,00

8,78

0,00

Ej tillämpligt

0,00

0,00

10,26

Ej tillämpligt

0,00

10,26

0,00

Ej tillämpligt

0,00

0,00

R9 / T11: Procentandel skogsbruksmark som
omfattas av åtagande för att förbättra
vattenförvaltning (fokusområde 4B)
R10 / T12: Procentandel jordbruksmark som
omfattas av åtagande för att förbättra markskötsel
och/eller förebygga jorderosion (fokusområde 4C)
R11 / T13: Procentandel skogsbruksmark som
omfattas av åtagande för att förbättra markskötsel
och/eller förebygga jorderosion (fokusområde 4C)

15,73

Kommentar (max 500 tecken)
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R12 / T14: Procentandel bevattnad mark som ställs
om till effektivare bevattningssystem (fokusområde
5A)
R13: Increase in efficiency of water use in
agriculture in RDP supported projects (focus area
5A)*

0,00

Ej tillämpligt

0,00

Ej tillämpligt

5A finns inte i det svenska landsbygdsprogrammet.

Ej tillämpligt

26,33

16,04

42,37 Enhet: procent. Minskningen i energiförbrukning
(TOE) per standard unit of output (SO) för
huvudsakligt värde är 0,00001613532. För sekundärt
bidrag är minskningen 0,00000948098 TOE/SO
(nettoeffekten är 0,00000665434 TOE/SO vilket
motsvarar 10,86%).

Ej tillämpligt

2 593,85

4 652,81

5,65

1,87

Ej tillämpligt

0,00

1,87

0,00

Ej tillämpligt

0,00

0,00

R14: Increase in efficiency of energy use in
agriculture and food-processing in RDP supported
projects (focus area 5B)*
R15: Renewable energy produced from supported
projects (focus area 5C)*
R16 / T17: Procentandel djurenheter som berörs av
investeringar i djurförvaltning som syftar till att
minska utsläppen av växthusgaser och/eller
ammoniak (fokusområde 5D)

0,00

R17 / T18: Procentandel jordbruksmark som
omfattas av åtagande för att minska utsläppen av
växthusgaser och/eller ammoniak (fokusområde 5D)
Ej tillämpligt

1 031,05

Ej tillämpligt

90,03

7 246,66 Värdet för secondary value baseras på endast de fall
där vi har haft data från stödsökande. Enhet: TOE

1 031,05 Värdet motsvarar summan av resultatet från
gödselbaserad biogasproduktion (6.4/5d) och
gödselhantering (4.1/5d). Secondary value har ej
varit möjligt att räkna på. Enhet: Ton CO2e

R18: Reduced emissions of methane and nitrous
oxide (focus area 5D)*

90,03 Värdet motsvarar summan av av resultatet från
gödselhantering (4.1/5d) Secondary value har ej varit
möjligt att räkna på. Enhet: Ton ammoniak.

R19: Reduced ammonia emissions (focus area 5D)*
R20 / T19: Procentandel jordbruks- och
skogsbruksmark som omfattas av åtagande som
bidrar till koldioxidbindning och bevarande av
kolsänkor (fokusområde 5E)

0,00

Ej tillämpligt

R21 / T20: Jobs created in supported projects (focus
area 6A)

Ej tillämpligt

261,00

R22 / T21: Procentandel av landsbygdsbefolkningen
som omfattas av lokala utvecklingsstrategier
(fokusområde 6B)

52,50

60,61

Ej tillämpligt

R23 / T22: Procentandel av landsbygdsbefolkningen
som får ta del av förbättrade tjänster/infrastrukturer
(fokusområde 6B)

35,79

10,15

Ej tillämpligt

R24 / T23: Arbetstillfällen som skapats i projekt som
får stöd (Leader) (fokusområde 6B)

1 700,00

76,87

Ej tillämpligt

R25 / T24: Procentandel av landsbygdsbefolkningen
som får ta del av nya eller förbättrade
tjänster/infrastrukturer (IKT) (fokusområde 6C)

4,86

0,19

Ej tillämpligt

0,00

Ej tillämpligt
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0,00

261,00 Secondary value har ej varit möjligt att räkna på.
60,61

0,01

10,16

76,87
0,00

0,19

7.c) Tabell över ytterligare och programspecifika indikatorer som används till stöd för
utvärderingsresultat
No additional or programme-specific indicators defined
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7.d) Tabell över den gemensamma jordbrukspolitikens effektindikatorer
Den gemensamma
effektindikatorns namn

Enhet

Uppdaterat indikatorvärde

Landsbygdsprogrammets bidrag

Kommentar (max 500 tecken)

1. Jordbrukets företagsinkomst /
Jordbrukarnas levnadsstandard

EURO/ÅAE

22 951,13

Värdet gäller 2017

2. Jordbrukets faktorinkomst /
totalt

EURO/ÅAE

26 729,70

Värdet gäller 2017

3. Total faktorproduktivitet i
jordbruket / totalt (index)

Index 2005 = 100

107,58

Värdet gäller 2016

7. Växthusgasutsläpp från
jordbruket / totalt jordbruk (CH4
och N2O samt
markutsläpp/bortskaffande)

1 000 ton koldioxidekvivalent

10 438,50

Värdet gäller 2016

7. Växthusgasutsläpp från
jordbruket / andel av totala
växthusgasutsläpp

% av totala nettoutsläpp

105,19

Värdet gäller 2016

7. Växthusgasutsläpp från
jordbruket / ammonia emissions
from agriculture

1000 t of NH3

51,71

Värdet gäller 2015

8. Farmland Birds-index (FBI) /
totalt (index)

Index 2000 = 100

71,70

Värdet gäller 2014

9. Jordbruk med högt naturvärde /
totalt

% av total ÅAE

27,00

Värdet gäller från 2012- 72 procent av HNV-arealen hade
mijlöersättning från lansbygdsprogrammet 2012

10. Vattenuttag i jordbruket / totalt 1 000 m3

62 000,00

Värdet gäller 2010

11. Vattenkvalitet / Eventuellt
överskott av kväve i
jordbruksmarken

kg N/ha/år

37,00

Värdet gäller 2016

11. Vattenkvalitet / Eventuellt
överskott av fosfor i
jordbruksmarken

kg P/ha/år

-1,00

Värdet gäller 2013

11. Vattenkvalitet / Nitrater i
dricksvatten – ytvatten: Hög
kvalitet

% av övervakningsplatser

93,16

Värdet gäller 2012

11. Vattenkvalitet / Nitrater i
dricksvatten – ytvatten: Måttlig
kvalitet

% av övervakningsplatser

6,84

Värdet gäller 2012

11. Vattenkvalitet / Nitrater i
dricksvatten – ytvatten: Dålig
kvalitet

% av övervakningsplatser

0,00

Värdet gäller 2012

11. Vattenkvalitet / Nitrater i
dricksvatten – grundvatten: Hög
kvalitet

% av övervakningsplatser

92,23

Värdet gäller 2012

11. Vattenkvalitet / Nitrater i
dricksvatten – grundvatten:

% av övervakningsplatser

5,83

Värdet gäller 2012
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Måttlig kvalitet
11. Vattenkvalitet / Nitrater i
dricksvatten – grundvatten: Dålig
kvalitet

% av övervakningsplatser

12. Organiska ämnen i jorden i
åkermark / Totala uppskattningar
av halten av organiskt kol

megaton

12. Organiska ämnen i jorden i
åkermark / Medelvärde för halten
av organiskt kol

g kg-1

13. Jorderosion av vatten / grad av ton/ha/år
jordförlust till följd av
vattenerosion

1,94

Värdet gäller 2012

550,90

Värdet gäller 2015

48,00

Värdet gäller 2015

0,39

Värdet gäller 2012

13,19

Värdet gäller 2012

0,32

Värdet gäller 2012

13. Jorderosion av vatten / berört
jordbruksområde

1 000 ha

13. Jorderosion av vatten / berört
jordbruksområde

% av jordbruksområde

14. Sysselsättningsnivå / *
landsbygd (glesbygd) (15–64 år)

%

76,45

Värdet gäller 2016

14. Sysselsättningsnivå / * rural
(thinly populated) (20-64 years)

%

82,01

Värdet gäller 2016

15. Fattigdomsnivå / totalt

% av den totala befolkningen

18,30

Värdet gäller 2016

15. Fattigdomsnivå / * landsbygd
(glesbygd)

% av den totala befolkningen

18,00

Värdet gäller 2016

16. BNP per capita / * landsbygd

Index PPS (EU-27 = 100)

102,39

Värdet är från 2014
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8. GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER FÖR ATT TA HÄNSYN TILL PRINCIPERNA I ARTIKLARNA
5, 7 OCH 8 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013
8.a) Främjande av jämlikhet mellan kvinnor och män och icke-diskriminering (artikel 7 i förordning
(EU) nr 1303/2013).
Utgångspunkten är att alla operativa program för ESI-fonderna ska genomsyras av jämställdhet, ickediskriminering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Det ESI-gemensamma arbetet bedrivs främst inom ramen för fondsamordningsgruppen för horisontella
principer. I fondsamordningen strävar myndigheterna efter samordning kring principerna där det är
lämpligt utifrån fondernas olika syften och målgrupper. Under 2018 gjordes en kartläggning av de olika
myndigheternas handläggningsprocesser för att synliggöra och jämföra hur principerna tillämpas på
respektive myndighet. Kartläggningen visar på att de olika fondernas mål och riktning i stor utsträckning
styr hur och till vilken grad de förvaltande myndigheterna tillämpar horisontella principer. Arbetsgruppen
rekommenderar att man på respektive myndighet tar med sig kartläggningsunderlaget för fortsatt
erfarenhetsutbyte kring processerna och att delge varandra goda exempel kring tillämpning av principerna.
I arbetet med de horisontella principerna jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet, har
Jordbruksverket beslutat viljeinriktning och avsiktsförklaring. Jämställdhet, lika möjligheter och ickediskriminering ska integreras i planering, genomförande och uppföljning av projekt inom
landsbygdsprogrammet. Varje åtgärd i programmet ska vara tillgänglig för alla sökande. Det finns även
möjlighet att inom vissa stöd i landsbygdsprogrammet rikta pengar till projekt som främjar tillgänglighet,
jämställdhet och integration. De nationella och regionala handlingsplanerna är jämställdhetsintegrerade för
landsbygdsprogrammet. På motsvarande sätt ska informationsmaterial om stöden jämställdhetsintegreras.
Inom verksamheten för lokalt ledd utveckling är horisontella mål övergripande och konkretiseras i
strategierna.
Jordbruksverket har under 2018 genomfört en översikt av indikatorer och könsuppdelad statistik, för att få
en bild av fördelningen mellan män och kvinnor som driver jordbruksföretag. Jordbruksverket genomför
också en utvärdering av hur horisontella principer tillämpas inom ramen för landsbygdsprogrammet.
Rapporten förväntas vara klar under våren 2019. Under 2018 genomfördes en utlysning med fokus på att
främja jordbruksföretags diversifiering och samtidigt skapa möjligheter till integration.

8.b) Hållbar utveckling (artikel 8 i förordning (EU) nr 1303/2013).
Jordbruksverket arbetar genomgående med miljö- och klimatfrågor och har tagit fram en
genomförandeplan med åtgärder för att öka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen. Åtgärderna berör
klimat, växtskydd, växtnäring, biologisk mångfald, kulturmiljöer, landskap, vattenförvaltning och
resurshushållning. Inom landsbygdsprogrammet läggs stora resurser på olika miljöersättningar och
ekologisk produktion och integrering av det övergripande målet görs genom att de flesta åtgärder har
urvalskriterier kopplade till miljö.
Av de horisontella principerna förväntas miljö få ett tydligare genomslag i projektportföljen än jämställdhet
och icke-diskriminering. Att miljö får ett tydligare genomslag är en naturlig följd av det ökade klimatfokuset
i programmet.
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8.c) Rollen för de partner som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 1303/2013, när det gäller
genomförandet av programmet
Genomförandeorganisationen för ESI-fonderna bygger på principen om flernivåstyre med ett aktivt
deltagande från aktörer på olika nivåer. Förutom förvaltningsmyndighet, utbetalande organ och
övervakningskommitté, har länsstyrelser, Skogsstyrelsen, Sametinget och Tillväxtverket samt
landsbygdsnätverket en aktiv roll i genomförandet.
Övervakningskommittén ska träffas minst en gång per år, men sammanträder oftast två gånger årligen.
Övervakningskommitténs uppdrag är framför allt att granska programmets verksamhet och måluppfyllelse.
Jordbruksverket samordnar stödprocesserna i dialog med övriga ansvariga myndigheter och organ.
Landsbygdsnätverket har en viktig roll att utveckla dialogen och samverka med en bredare grupp
intressenter.
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9. FRAMSTEG NÄR DET GÄLLER ATT INFÖRA ETT INTEGRERAT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
ATT ANVÄNDA EJFLU OCH ANDRA EU-FINANSIERINGSINSTRUMENT
Integrerat tillvägagångssätt tillämpas inte för detta program.
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FÖR

10. RAPPORT OM GENOMFÖRANDE
FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

AV FINANSIERINGSINSTRUMENT

30A. Har förhandsbedömningen påbörjats?

Nej

30B. Har förhandsbedömningen slutförts?

Nej

30. Datum för slutförande av förhandsbedömningen

-

31.1. Har urval- eller utnämningsprocessen redan inletts?

Nej

13A. Har finansieringsavtalet signerats?

Nej

13. Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet med det organ
som genomför finansieringsinstrumentet

-
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(ARTIKEL 46

I

11. INMATNINGSTABELLER

FÖR ALLMÄNNA OCH PROGRAMSPECIFIKA INDIKATORER OCH
KVANTIFIERADE MÅLVÄRDEN

Se Bilaga övervakning
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Bilaga II
Detaljtabell som visar genomförandenivån för fokusområdena, inklusive utfallsindikatorer
Fokusområde 1A
FA/M

1A

Baserat på godkända
(i relevanta fall)

Namn på målindikator

Period

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

T1: Procentandel utgifter inom
ramen för artiklarna 14, 15 och
35 i förordning (EU)
nr 1305/2013 i förhållande till
de sammanlagda utgifterna för
landsbygdsprogrammet
(fokusområde 1A)

2014-2018

1,08

13,24

2014-2017

0,03

0,37

Mål 2023

8,16

2014-2016
2014-2015

Fokusområde 1B
FA/M

1B

Baserat på godkända
(i relevanta fall)

Namn på målindikator

Period

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

T2: Sammanlagt antal
samarbetsprojekt som fått stöd
inom ramen för
samarbetsåtgärden (artikel 35 i
förordning (EU) nr 1305/2013)
(grupper, nätverk/kluster,
pilotprojekt…) (fokusområde
1B)

2014-2018

212,00

33,13

2014-2017

78,00

12,19

2014-2016

9,00

1,41

Mål 2023

640,00

2014-2015

Fokusområde 1C
FA/M

1C

Namn på målindikator

T3: Totalt antal deltagare som
utbildats enligt artikel 14 i
förordning (EU) nr 1305/2013
(fokusområde 1C)

Period

Baserat på godkända
(i relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2018

3 462,00

2,56

2014-2017

94,00

0,07

2014-2016
2014-2015
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Mål 2023

135 400,00

Fokusområde 2A
FA/M

2A

FA/M

Baserat på godkända
(i relevanta fall)

Namn på målindikator

Period

T4: Procentandel
jordbruksföretag med stöd från
ett landsbygdsprogram för
investeringar i omstrukturering
eller modernisering
(fokusområde 2A)

2014-2018

2,83

57,48

1,88

38,19

2014-2017

1,88

38,19

0,77

15,64

2014-2016

1,05

21,33

0,03

0,61

2014-2015

0,03

0,61

Utfallsindikator

Period

Anslagna

Upptag (%)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

Mål 2023

4,92

Planerade 2023

2A

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

228 700 436,00

68,28

121 495 952,00

36,27

334 931 623,00

M01

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

8 835 884,00

59,53

3 647 025,00

24,57

14 842 705,00

M01.1 O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

274 652,00

4,72

5 814 123,00

0,00

0,00

16 100,00

43 155,00

0,57

7 587 490,00

0,00

0,00

4 700,00

114 740 953,00

41,60

275 819 224,00

M01.1

O12 - Antal deltagare i
utbildningar

2014-2018

M02

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

M02.1

O13 - Antal stödmottagare som
fått rådgivning

2014-2018

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

M04

O2 - Totalt investeringar

2014-2018

451 039 153,00

38,43

1 173 549 702,00

M04.1 O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

114 740 953,00

41,60

275 819 224,00

O4 - Antal
M04.1 jordbruksföretag/stödmottagare
som fått stöd

2014-2018

1 338,00

38,23

3 500,00

M16

2014-2018

3 064 819,00

8,36

36 682 204,00

O1 - Totalt offentliga utgifter

4 667 817,00

61,52

196 637 454,00

71,29

18 559 281,00

50,59

Fokusområde 2B
FA/M

2B

FA/M

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Namn på målindikator

Period

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

T5: Procentandel jordbruksföretag
med stöd från ett landsbygdsprogram
för
affärsutvecklingsplaner/investeringar
för unga jordbrukare (fokusområde
2B)

2014-2018

0,49

64,27

0,42

55,09

2014-2017

0,31

40,66

0,04

5,25

2014-2016

0,12

15,74

Utfallsindikator

Period

Mål 2023

0,76

2014-2015
Anslagna

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

Planerade 2023

2B

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

10 160 906,00

62,92

6 466 031,00

40,04

16 150 179,00

M06

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

10 160 906,00

62,92

6 466 031,00

40,04

16 150 179,00

M06

O2 - Totalt investeringar

2014-2018

8 969 011,00

55,54

16 150 179,00

M06.1 O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

6 466 031,00

40,04

16 150 179,00

O4 - Antal
M06.1 jordbruksföretag/stödmottagare som
fått stöd

2014-2018

301,00

55,54

542,00
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Fokusområde 3A
FA/M

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Namn på målindikator

Period

T6: Procentandel jordbruksföretag som får
stöd för deltagande i kvalitetssystem,
lokala marknader och korta
leveranskedjor, samt
producentgrupper/producentorganisationer
(fokusområde 3A)

2014-2018

0,28

30,16

2014-2017

0,24

25,85

2014-2016

0,02

2,15

3A

% of LU covered by M14 measure (%)

Upptag (%)

Genomförda
0,15

Upptag (%)

Mål 2023

16,16
0,93

2014-2015
2014-2018

16,86

131,31

2014-2017

27,58

214,80

2014-2016

3,10

24,14

12,84

2014-2015
FA/M

Utfallsindikator

Period

Anslagna

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

Planerade 2023

3A

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

128 417 681,00

70,83

110 035 731,00

60,69

181 311 189,00

M01

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

10 052 860,00

58,71

4 881 071,00

28,51

17 121 628,00

M01.1 O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

2 144 147,00

24,87

8 619 738,00

M01.1 O12 - Antal deltagare i utbildningar

2014-2018

269,00

1,13

23 900,00

M02

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

0,00

0,00

2 191 659,00

M02.1

O13 - Antal stödmottagare som fått
rådgivning

2014-2018

0,00

0,00

1 200,00

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

3 250 288,00

37,10

8 761 623,00

M04

O2 - Totalt investeringar

2014-2018

13 406 232,00

38,90

34 462 763,00

O3 - Antal åtgärder/insatser som får stöd

2014-2018

73,00

47,10

155,00

M14

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

99 932 262,00

78,93

126 615 290,00

M14

O4 - Antal jordbruksföretag/stödmottagare
som fått stöd

2014-2018

4 557,00

123,16

3 700,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

1 972 110,00

7,41

26 620 989,00

M16.4

O9 - Antal företag som har deltagit i de
system som fått stöd

2014-2018

104,00

15,76

660,00

M04.1
M04.2

0,00

6 475 215,00

102 873 955,00

9 015 651,00
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0,00

73,90

81,25

33,87

Prioritering P4
FA/M

Namn på målindikator

T8: Procentandel skog eller
annan trädbevuxen areal som
omfattas av åtagande som
stöder biologisk mångfald
(fokusområde 4A)

T12: Procentandel
jordbruksmark som omfattas
av åtagande för att förbättra
markskötsel och/eller
förebygga jorderosion
(fokusområde 4C)
P4
T10: Procentandel
jordbruksmark som omfattas
av åtagande för att förbättra
vattenförvaltning
(fokusområde 4B)

T9: Procentandel
jordbruksmark som omfattas
av åtagande som stöder
biologisk mångfald och/eller
landskap (fokusområde 4A)
FA/M

Utfallsindikator

Period

Baserat på godkända
(i relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

2014-2018

Upptag (%)
0,01

Mål 2023

33,29

2014-2017

0,03

2014-2016
2014-2015
2014-2018

10,26

65,22

2014-2017

1,94

12,33

2014-2016

3,53

22,44

2014-2015

6,76

42,97

2014-2018

8,78

63,44

2014-2017

1,16

8,38

2014-2016

2,38

17,20

2014-2015

4,86

35,11

2014-2018

14,55

78,41

2014-2017

3,47

18,70

2014-2016

4,74

25,54

2014-2015

7,03

37,88

Period

Anslagna

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

15,73

13,84

18,56
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P4

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

1 880 959 076,00

70,34

1 348 910 898,00

50,44

2 674 275 999,00

M01

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

42 669 890,00

53,11

18 649 969,00

23,21

80 346 389,00

M01.1 O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

1 689 216,00

6,87

24 605 728,00

2 753,00

3,53

77 900,00

5 637 216,00

13,17

42 814 763,00

1 730,00

6,11

28 300,00

2 557 757,00

30,31

8 439 401,00

M01.1

O12 - Antal deltagare i
utbildningar

2014-2018

M02

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

M02.1

O13 - Antal stödmottagare som
fått rådgivning

2014-2018

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

M04

O2 - Totalt investeringar

2014-2018

2 673 500,00

31,68

8 439 401,00

M04.4

O3 - Antal åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2018

359,00

11,77

3 050,00

M07

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

17 268 401,00

38,32

7 464 442,00

16,57

45 058 399,00

M08

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

7 631 463,00

64,19

2 610 573,00

21,96

11 888 760,00

M08.4 O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

0,00

0,00

118 888,00

M08.5 O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

2 610 573,00

22,18

11 769 872,00

O3 - Antal åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2018

357,00

19,83

1 800,00

M08.5 O5 - Sammanlagd areal (ha)

2014-2018

2 767,00

30,08

9 200,00

M10

2014-2018

400 242 872,00

40,43

989 957 053,00

777 322,00

94,73

820 600,00

M08.5

O1 - Totalt offentliga utgifter

M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha)

24 223 054,00

56,58

4 061 300,00

48,12

727 738 988,00

73,51

2014-2018
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M11

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

358 729 501,00

70,12

240 364 906,00

46,98

511 614 274,00

M11.1 O5 - Sammanlagd areal (ha)

2014-2018

23 467,00

55,87

42 000,00

M11.2 O5 - Sammanlagd areal (ha)

2014-2018

263 795,00

149,88

176 000,00

M13

2014-2018

670 783 776,00

68,82

974 759 405,00

O1 - Totalt offentliga utgifter

694 486 654,00

71,25

M13.1 O5 - Sammanlagd areal (ha)

2014-2018

292 678,00

92,33

317 000,00

M13.2 O5 - Sammanlagd areal (ha)

2014-2018

1 163 447,00

104,35

1 115 000,00

M13.3 O5 - Sammanlagd areal (ha)

2014-2018

30 369,00

86,77

35 000,00

M16

2014-2018

599 387,00

6,38

9 397 555,00

O1 - Totalt offentliga utgifter

4 149 825,00

44,16

Fokusområde 5C
FA/M

5C

Namn på målindikator

T16: Sammanlagda
investeringar i produktion av
förnybar energi (euro)
(fokusområde 5C)

Period

Baserat på godkända
(i relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2018

30 158 987,00

40,12

16 251 771,00

21,62

2014-2017

14 548 396,00

19,35

4 112 802,00

5,47

2014-2016

39 242 641,00

52,20

168 721,00

0,22

Mål 2023

75 175 447,00

2014-2015
FA/M

Utfallsindikator

Period

Anslagna

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)
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5C

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

12 994 958,00

45,59

6 013 071,00

21,09

28 506 623,00

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

2 952 300,00

35,56

1 506 049,00

18,14

8 303 021,00

M04

O2 - Totalt investeringar

2014-2018

4 511 811,00

19,24

23 454 470,00

M04.1 O3 - Antal åtgärder/insatser
M04.3 som får stöd

2014-2018

52,00

16,25

320,00

M06

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

4 142 772,00

25,00

16 574 209,00

M06

O2 - Totalt investeringar

2014-2018

11 739 960,00

22,70

51 720 977,00

M06

O3 - Antal åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2018

117,00

48,75

240,00

M06.2 O4 - Antal
jordbruksföretag/stödmottagare
M06.4 som fått stöd

2014-2018

117,00

48,75

240,00

M16

2014-2018

364 250,00

10,04

3 629 393,00

O1 - Totalt offentliga utgifter

8 560 442,00

51,65

1 482 216,00

40,84
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Fokusområde 5D
FA/M

Period

T17: Procentandel djurenheter
som berörs av investeringar i
djurförvaltning som syftar till
att minska utsläppen av
växthusgaser och/eller
ammoniak (fokusområde 5D)

2014-2018

1,87

33,09

2014-2017

0,12

2,12

2014-2018

1,00

48,78

2014-2017

0,21

10,24

5D
% of LU concerned by
investmensts (6.4) in livestock
management in view of
reducing GHG and/or
ammonia emissions (%)
FA/M

Baserat på godkända
(i relevanta fall)

Namn på målindikator

Utfallsindikator

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2016

Mål 2023

5,65

2014-2015

2014-2016

2,05

2014-2015
Period

Anslagna

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)
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5D

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

9 314 143,00

23,42

4 039 403,00

10,16

39 775 225,00

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

4 505 017,00

47,55

1 892 100,00

19,97

9 473 646,00

M04

O2 - Totalt investeringar

2014-2018

5 168 194,00

20,82

24 819 547,00

O3 - Antal åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2018

64,00

22,86

280,00

O8 - Antal djurenheter som får
stöd

2014-2018

32 843,00

33,17

99 000,00

M06

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

1 966 040,00

7,57

25 960 068,00

M06

O2 - Totalt investeringar

2014-2018

5 388 363,00

8,30

64 900 167,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

181 263,00

4,18

4 341 511,00

M04.1
M04.3
M04.4
M04.1
M04.3
M04.4

3 055 291,00

11,77

1 753 835,00

40,40
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Fokusområde 6A
FA/M

6A

Namn på målindikator

T20: Arbetstillfällen som
skapats i projekt som får stöd
(fokusområde 6A)

Period

Baserat på godkända
(i relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2018

261,00

27,47

2014-2017

86,00

9,05

2014-2016

Mål 2023

950,00

2014-2015
FA/M

Utfallsindikator

Period

Anslagna

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)
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6A

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

53 069 707,00

53,28

18 747 272,00

18,82

99 599 179,00

M01

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

6 679 461,00

65,25

1 526 466,00

14,91

10 237 416,00

M01.1 O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

401 763,00

10,94

3 671 473,00

320,00

3,14

10 200,00

126 555,00

1,80

7 013 335,00

33,00

0,67

4 900,00

2 078 081,00

34,61

6 003 975,00

7 470 182,00

28,71

26 019 118,00

M01.1

O12 - Antal deltagare i
utbildningar

2014-2018

M02

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

M02.1

O13 - Antal stödmottagare som
fått rådgivning

2014-2018

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

M04

O2 - Totalt investeringar

2014-2018

M04

O4 - Antal
jordbruksföretag/stödmottagare
som fått stöd

2014-2018

M06

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

M06

O2 - Totalt investeringar

3 612 993,00

51,52

3 468 416,00

57,77

80,00
14 306 623,00

32,66

43 808 100,00

2014-2018

55 881 174,00

38,79

144 078 093,00

M06.2 O4 - Antal
jordbruksföretag/stödmottagare
M06.4 som fått stöd

2014-2018

257,00

28,56

900,00

M16

2014-2018

709 547,00

2,18

32 536 353,00

O1 - Totalt offentliga utgifter

27 958 448,00

63,82

11 350 389,00

34,89
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Fokusområde 6B
FA/M

Namn på målindikator

T23: Arbetstillfällen som
skapats i projekt som får stöd
(Leader) (fokusområde 6B)

Period

Baserat på godkända
(i relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2018

76,87

4,52

2014-2017

3,08

0,18

2014-2018

10,15

28,36

2014-2017

5,20

14,53

2014-2016

0,48

1,34

2014-2018

60,61

115,45

2014-2017

60,61

115,45

2014-2016

60,61

115,45

2014-2015

60,61

115,45

2014-2016

Mål 2023

1 700,00

2014-2015

6B

T22: Procentandel av
landsbygdsbefolkningen som
får ta del av förbättrade
tjänster/infrastrukturer
(fokusområde 6B)

T21: Procentandel av
landsbygdsbefolkningen som
omfattas av lokala
utvecklingsstrategier
(fokusområde 6B)
FA/M

Utfallsindikator

35,79

2014-2015

Period

Anslagna

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

52,50
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6B

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

196 618 087,00

55,65

60 516 701,00

17,13

353 323 263,00

M01

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

2 590 641,00

43,56

697 424,00

11,73

5 947 557,00

M01.1 O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

191 614,00

7,15

2 681 764,00

120,00

1,62

7 400,00

0,00

0,00

4 350 417,00

0,00

0,00

3 000,00

26 207 494,00

25,06

104 574 799,00

2014-2018

701 428,00

26,38

2 659 000,00

M01.1

O12 - Antal deltagare i
utbildningar

2014-2018

M02

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

M02.1

O13 - Antal stödmottagare som
fått rådgivning

2014-2018

M07

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

1 606 541,00

36,93

59 783 718,00

57,17

M07.1
M07.2
M07.4 O15 - Befolkning som drar
nytta av förbättrade
M07.5
tjänster/infrastrukturer (itM07.6 infrastrukturer eller andra)
M07.7
M07.8
M07.2

O3 - Antal åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2018

15,00

16,67

90,00

M07.4

O3 - Antal åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2018

466,00

18,79

2 480,00

M07.5

O3 - Antal åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2018

33,00

12,69

260,00

M07.6

O3 - Antal åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2018

103,00

11,70

880,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

22 388 715,00

58,59

3 542 625,00

9,27

38 212 110,00

M19

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

110 248 472,00

55,06

30 069 158,00

15,02

200 238 380,00

M19

O18 - Befolkning som omfattas
av lokala aktionsgrupper

2014-2018

4 502 687,00

115,45

3 900 000,00
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M19

O19 - Antal valda lokala
aktionsgrupper

2014-2018

44,00

88,00

50,00

M19.1 O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

3 394 461,00

100,00

3 394 461,00

M19.2 O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

15 818 146,00

12,29

128 655 543,00

M19.3 O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

676 799,00

5,92

11 441 722,00

M19.4 O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

10 179 752,00

17,94

56 746 654,00

Fokusområde 6C
FA/M

6C

FA/M

Namn på målindikator
T24: Procentandel av
landsbygdsbefolkningen som
får ta del av nya eller
förbättrade
tjänster/infrastrukturer (IKT)
(fokusområde 6C)
Utfallsindikator

Period

Baserat på godkända
(i relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2018

0,19

3,91

2014-2017

0,02

0,41

2014-2016

Mål 2023

4,86

2014-2015
Period

Anslagna

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)
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6C

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

442 353 514,00

87,02

72 156 538,00

14,19

508 343 266,00

M07

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

441 042 751,00

87,07

72 156 538,00

14,24

506 555 423,00

2014-2018

14 448,00

4,00

361 000,00

178,00

27,38

650,00

0,00

0,00

1 787 843,00

O15 - Befolkning som drar
nytta av förbättrade
M07.3
tjänster/infrastrukturer (itinfrastrukturer eller andra)
M07.3

O3 - Antal åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2018

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2018

1 310 763,00

73,32
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