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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 (%)

2014-2021

3,34

42,58

2014-2020

3,20

40,80

2014-2019

1,99

25,37

2014-2018

1,08

13,77

2014-2017

0,03

0,38

Mål 2025

7,84

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 (%)

2014-2021

492,00

67,40

2014-2020

413,00

56,58

2014-2019

293,00

40,14

2014-2018

212,00

29,04

2014-2017

78,00

10,68

2014-2016

9,00

1,23

2014-2015
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Mål 2025

730,00

Fokusområde 1C
Namn på målindikator

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

Baserat på godkända
(i relevanta fall)

Period

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2021

14 604,00

10,78

2014-2020

12 114,00

8,94

2014-2019

6 574,00

4,85

2014-2018

3 462,00

2,55

2014-2017

94,00

0,07

Mål 2025

135 500,00

2014-2016
2014-2015

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
(%)

2014-2021

4,29

81,33

3,68

69,76

2014-2020

3,91

74,12

3,30

62,56

2014-2019

3,52

66,73

2,64

50,05

2014-2018

2,83

53,65

1,88

35,64

2014-2017

1,88

35,64

0,77

14,60

2014-2016

1,05

19,91

0,03

0,57

2014-2015

0,03

0,57

Period

Upptag
(%)

Anslagna

Genomförda

Upptag
(%)

Mål 2025

5,28

Planerade 2023

M01

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

13 372 708,00

79,51

6 160 733,00

36,63

16 819 337,00

M02

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

6 050 991,00

124,55

2 212 964,00

45,55

4 858 326,00

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

306 963 808,00

94,65

209 646 568,00

64,64

324 310 697,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

36 555 370,00

75,52

16 798 819,00

34,71

48 402 261,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

362 942 877,00

92,03

234 819 084,00

59,54

394 390 621,00
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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
(%)

2014-2021

0,94

77,88

0,85

70,43

2014-2020

0,79

65,46

0,75

62,14

2014-2019

0,68

56,34

0,61

50,54

2014-2018

0,49

40,60

0,42

34,80

2014-2017

0,31

25,69

0,04

3,31

2014-2016

0,12

9,94

Mål 2025

1,21

2014-2015
Åtgärd

Utfallsindikator

Period

Upptag
(%)

Anslagna

Genomförda

Upptag
(%)

Planerade 2023

M06

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

18 767 358,00

87,47

13 169 172,00

61,38

21 455 150,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

18 767 358,00

87,47

13 169 172,00

61,38

21 455 150,00
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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
(%)

Genomförda

Upptag
(%)

2014-2021

0,34

36,62

0,29

31,24

2014-2020

0,35

37,70

0,35

37,70

2014-2019

0,33

35,55

0,23

24,77

2014-2018

0,28

30,16

0,15

16,16

2014-2017

0,24

25,85

2014-2016

0,02

2,15

2014-2021

16,86

96,84

2014-2020

16,67

95,75

2014-2019

16,80

96,50

2014-2018

16,86

96,84

2014-2017

27,58

158,41

2014-2016

3,10

17,81

Mål 2025

0,93

2014-2015

% of LU covered by M14 measure (%)

17,41

2014-2015
Åtgärd

Utfallsindikator

Period

Upptag
(%)

Anslagna

Genomförda

Upptag
(%)

Planerade 2023

M01

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

14 165 209,00

73,82

9 209 247,00

47,99

19 188 850,00

M02

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

1 321 753,00

57,70

85 401,00

3,73

2 290 601,00

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

10 538 181,00

73,97

6 053 019,00

42,48

14 247 437,00

M14

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

167 347 676,00

100,15

163 351 741,00

97,76

167 101 276,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

20 891 879,00

104,14

9 070 765,00

45,21

20 061 942,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

214 264 698,00

96,13

187 770 173,00

84,24

222 890 106,00
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Prioritering P4
Namn på målindikator

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

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag
(%)

Genomförda

Upptag
(%)

2014-2021

0,04

97,22

2014-2020

0,03

72,92

2014-2019

0,02

48,61

2014-2018

0,01

24,31

2014-2021

9,81

60,28

2014-2020

13,32

81,85

2014-2019

14,16

87,01

2014-2018

10,26

63,05

2014-2017

1,94

11,92

2014-2016

3,53

21,69

2014-2015

6,76

41,54

2014-2021

7,62

52,87

2014-2020

10,36

71,89

2014-2019

11,43

79,31

2014-2018

8,78

60,92

2014-2017

1,16

8,05

2014-2016

2,38

16,51

2014-2015

4,86

33,72

2014-2021

16,71

87,12

2014-2020

19,43

101,31

2014-2019

18,67

97,34

2014-2018

14,55

75,86

Mål 2025

0,04

2014-2017
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)

16,27

14,41

19,18
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Åtgärd

Utfallsindikator

2014-2017

3,47

18,09

2014-2016

4,74

24,71

2014-2015

7,03

36,65

Period

Upptag
(%)

Anslagna

Genomförda

Upptag
(%)

Planerade 2023

M01

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

73 438 235,00

79,43

48 031 097,00

51,95

92 462 270,00

M02

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

32 976 427,00

76,06

20 382 067,00

47,01

43 354 339,00

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

8 158 928,00

89,61

4 889 499,00

53,70

9 104 675,00

M07

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

31 961 979,00

87,85

20 168 068,00

55,44

36 381 448,00

M08

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

15 813 611,00

104,64

8 440 632,00

55,85

15 112 242,00

M10

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

1 131 542 135,00

102,31

996 689 936,00

90,12

1 105 988 193,00

M11

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

564 985 846,00

96,92

528 538 433,00

90,66

582 966 073,00

M13

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

1 103 236 674,00

100,85

1 082 184 931,00

98,92

1 093 984 489,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

6 837 863,00

84,48

3 678 014,00

45,44

8 093 967,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

2 968 951 698,00

99,38

2 713 002 677,00

90,81

2 987 447 696,00

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
(%)

2014-2021

47 703 991,00

75,63

43 200 699,00

68,49

2014-2020

50 815 774,00

80,57

40 803 682,00

64,69

2014-2019

43 662 651,00

69,23

26 371 615,00

41,81

2014-2018

30 158 987,00

47,82

16 251 771,00

25,77

2014-2017

14 548 396,00

23,07

4 112 802,00

6,52

2014-2016

4 677 304,00

7,42

168 721,00

0,27

Mål 2025

63 072 200,00

2014-2015
Åtgärd

Utfallsindikator

Period

Upptag
(%)

Anslagna

Genomförda

Upptag
(%)

Planerade 2023

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

6 832 970,00

80,80

4 701 706,00

55,60

8 456 863,00

M06

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

13 372 318,00

116,00

10 373 147,00

89,98

11 528 034,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

3 313 893,00

118,34

851 082,00

30,39

2 800 251,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

23 519 181,00

103,22

15 925 935,00

69,90

22 785 148,00
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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
(%)

2014-2021

5,85

78,84

2014-2020

5,27

71,02

2014-2019

3,11

41,91

2014-2018

1,87

25,20

2014-2017

0,12

1,62

2014-2021

1,42

65,44

2014-2020

1,16

53,46

2014-2019

1,41

64,98

2014-2018

1,00

46,08

2014-2017

0,21

9,68

Mål 2025

7,42

2014-2016
2014-2015

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

2,17

2014-2016
2014-2015
Åtgärd

Utfallsindikator

Period

Upptag
(%)

Anslagna

Genomförda

Upptag
(%)

Planerade 2023

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

9 859 894,00

78,39

6 845 341,00

54,42

12 578 212,00

M06

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

9 957 311,00

79,24

5 934 083,00

47,22

12 566 361,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

4 046 383,00

111,32

1 543 149,00

42,45

3 635 048,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

23 863 588,00

82,92

14 322 573,00

49,77

28 779 621,00
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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
(%)

2014-2021

691,00

70,87

2014-2020

600,00

61,54

2014-2019

404,00

41,44

2014-2018

261,00

26,77

2014-2017

86,00

8,82

Mål 2025

975,00

2014-2016
2014-2015
Åtgärd

Utfallsindikator

Period

Upptag
(%)

Anslagna

Genomförda

Upptag
(%)

Planerade 2023

M01

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

10 465 442,00

63,94

4 415 237,00

26,98

16 367 719,00

M02

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

4 178 310,00

86,33

736 766,00

15,22

4 839 991,00

M04

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

6 255 557,00

90,94

4 220 743,00

61,36

6 878 711,00

M06

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

41 637 299,00

91,95

27 701 408,00

61,17

45 284 120,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

28 448 652,00

64,13

10 946 426,00

24,68

44 361 847,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

90 985 260,00

77,28

48 020 580,00

40,79

117 732 388,00
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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
(%)

2014-2021

662,00

71,18

2014-2020

529,97

56,99

2014-2019

173,01

18,60

2014-2018

76,87

8,27

2014-2017

3,08

0,33

2014-2021

27,66

77,28

2014-2020

23,52

65,71

2014-2019

15,33

42,83

2014-2018

10,15

28,36

2014-2017

5,20

14,53

2014-2016

0,48

1,34

2014-2021

57,37

100,01

2014-2020

57,37

100,01

2014-2019

57,37

100,01

2014-2018

60,61

105,65

2014-2017

60,61

105,65

2014-2016

60,61

105,65

2014-2015

60,61

105,65

Mål 2025

930,00

2014-2016
2014-2015

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

35,79

2014-2015

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

Åtgärd

Utfallsindikator

Period

M01

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

M02

O1 - Totalt offentliga utgifter

M07

O1 - Totalt offentliga utgifter

M16
M19

Upptag
(%)

Anslagna
4 978 969,00

87,86

2014-2021

2 858 499,00

2014-2021

112 322 605,00

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

Genomförda

Upptag
(%)

57,37

Planerade 2023

2 133 407,00

37,65

207,27

421 520,00

30,56

1 379 128,00

90,30

75 383 715,00

60,61

124 382 602,00

28 761 247,00

111,74

16 634 213,00

64,62

25 739 952,00

167 859 660,00

72,20

112 264 377,00

48,29

232 500 000,00

12

5 667 170,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

316 780 980,00

81,29

206 837 232,00

53,08

389 668 852,00

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
(%)

2014-2021

1,57

32,31

2014-2020

0,84

17,29

2014-2019

0,49

10,08

2014-2018

0,19

3,91

2014-2017

0,02

0,41

Mål 2025

4,86

2014-2016
2014-2015
Åtgärd

Utfallsindikator

Period

Upptag
(%)

Anslagna

Genomförda

Upptag
(%)

Planerade 2023

M07

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

554 226 280,00

127,33

262 694 061,00

60,35

435 253 172,00

M16

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

1 310 763,00

57,46

1 001 461,00

43,90

2 281 362,00

Totalt

O1 - Totalt offentliga utgifter

2014-2021

555 537 043,00

126,97

263 695 522,00

60,27

437 534 534,00
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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 – 2022 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 cirka
4,7 miljarder euro (cirka 48,1 miljarder kronor) som fördelas mellan de olika åtgärderna. Den största delen,
cirka 62 %, går till området miljö och klimat. Under 2021 beslutades om en programändring som innebar att
programmet förlängdes med två år och medel tillkom för dessa år. Det går därför inte att direkt jämföra
utfallet med årsrapporterna från tidigare år.
Redovisningen utgår från indelningen i sex prioriteringar som EU har bestämt. Beloppen redovisas efter att
s.k. återflöden har räknats av från insatser som slutförts.
Programmets omfattning och genomförande
Till och med december 2021 har stöd beviljats för cirka 4,1 miljarder euro (drygt 41 miljarder kronor),
vilket motsvarar ca 86 % av programmets budget. Under 2021 har stöd beviljats för 460 miljoner euro (cirka
4,6 miljarder kronor). Valutakursen är 10,00 kr per euro och den används generellt i rapporten. Det är den
fastställda programkursen enligt svensk förordning.
Till och med december 2021 har 3,6 miljarder euro (cirka 36 miljarder kronor) betalats ut vilket motsvarar
ca 75 % av programmets budget. I detta belopp ingår även de stöd och miljöersättningar, ersättningar för
ekologisk produktion, djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd som genomförts enligt förra
programmets regelverk. Utbetalningsbeloppet för 2021 uppgår till cirka 522 miljoner euro (cirka 5,3
miljarder kronor). 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 86 % av stöden för investeringar,
kompetensutveckling och liknande bör vara beslutade den sista december 2021. Dessa stöd finns inom
prioriteringarna 1, 2, delar av 3 och 4 samt inom 5 och 6. Även tekniskt stöd ingår i denna grupp. Riktvärdet
för utbetalningar av denna typ av stöd är att 62 % ska vara utbetalt i slutet av 2021 eftersom utbetalningarna
kan göras fram till 2025. Målvärdet beräknas utifrån hur lång tid som har passerat sedan programmets
godkännande i förhållande till programmets slutdatum vilket är december 2022. För utbetalt stöd räknas
riktvärdet fram till och med december 2025.
För areal- och djurbaserade stöd, det vill säga miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion,
kompensationsstöd under prioritering 4 och djurvälfärdsersättningar i prioritering 3, beräknas
programperioden från januari 2014 då utbetalningarna började belasta programbudgeten. För dessa stöd
mäter vi budgetutnyttjandet utifrån utbetalda stöd. Målvärdet som bör vara uppfyllt 2021 blir därmed 88 %
för dessa stöd.
Det är dock viktigt att se dessa riktvärden som en grov indikation, då de baseras på en jämn
förbrukningstakt över åren vilket inte är ett mål i sig. Tidpunkten för starten av en enskild åtgärd eller
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delåtgärd kan också vara en annan än den tidpunkt som riktvärdet utgår ifrån.
Sifforna över beviljat respektive utbetalat stöd som framgår 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.
Detaljerad redovisning
I texten nedan redogörs för måluppfyllelse för prioriteringen totalt sett samt antal beviljade stöd och beviljat
belopp under år 2021 inom respektive fokusområde och per åtgärd eller delåtgärd. Efter varje prioritering
finns en kort sammanfattning av läget.
Mer siffror på utfallet för landsbygdsprogrammet framgår av uppföljningstabellerna i bilaga övervakning.
Prioritering 1. Främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk och på
landsbygden
Till och med år 2021 har 77 % av den sammanlagda budgeten för prioriteringen beviljats, vilket ligger under
riktvärdet (86 %). Av budgeten har 43 % betalats ut, vilket är lågt i förhållande till riktvärdet (62 %).
I prioriteringen ingår åtgärd 1, 2 och 16.
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.
Sammanfattning av läget, prioritering 1
För åtgärd 1 och 2, kompetensutveckling och rådgivning uppgår den totala budgeten för
kompetensutveckling och rådgivning till cirka 2 miljarder kronor (1,5 miljarder kronor respektive
567 miljoner kronor).
Till och med år 2021 har cirka 441 miljoner kronor beviljats stöd inom rådgivning. Det motsvarar 78 % av
budgeten, vilket är under riktvärdet (86 %). Inom kompetensutveckling har cirka 1,24 miljarder kronor
beviljats stöd, vilket motsvarar 83 %.
Det finns ett mål inom kompetensutveckling (delåtgärd 1.1) att 135 500 deltagare genomgår
utbildningsinsatser och kurser. Det förväntade resultatet från beviljade ärenden är cirka 86 500 deltagare.
Den förväntade måluppfyllelsen är därmed 64 %. Det faktiska resultatet för avslutade projekt inom
kompetensutveckling är 11 %, vilket är lågt men beror på att indikatorn redovisas först när ett ärende är
slututbetalt. Endast delåtgärd 1.1 (kompetensutveckling) bidrar till målet. Det genomförs också insatser
inom kompetensutveckling där det saknas indikatormål. Det handlar i dessa fall om kunskapsutvecklingsoch demonstrations- och informationsinsatser. Nedanstående redovisning av deltagare kommer
huvudsakligen från beviljade ansökningar, faktiskt antal kan vi få fram först efter avslutade insatser, vilket
redovisas i bilaga övervakning.
Kompetensutveckling inom prioritering 4 (miljö inom jord- och skogsbruk) står för största andelen av både
mål och budget. Det har uttnyttjats cirka 81 % av budgeten för åtgärd 1.1 och cirka 96 % av budgeten för
åtgärd 1.2 medan antalet deltagare uppgår till 60 % av målet (i målet ingår endast åtgärd 1.1). Deltagarmålet
kan bli svårt att nå med tanke på att budgetutnyttjande är ganska högt. Under 2021 har antalet deltagare varit
8 629 (i detta fall räknat på slututbetalda ärenden) vilket kan jämföras med 2020 då antalet deltagare var
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8 150. Det låga utfallet för dessa år kan förklaras med att det blev få slutututbetalda ärenden. Målet för
skogliga insatser är 24 000 deltagare och enligt hittills beviljade ansökningar beräknas 23 225 ha deltagit i
dessa. Måluppfyllelsen för deltagande är 97 % och budgetutnyttjandet är 74 %.
Målet för programperioden är 45 100 deltagare inom rådgivning. Till och med år 2021 förväntas 33 932 ha
deltagit enligt beviljade ansökningar, det vill säga 75 % av målet. Endast delåtgärd 2.1 (rådgivning) bidrar
till målet. Under 2021 har det registrerats cirka 2 162 deltagare (2 099 för 2020). Prioritering 4 (jordbruketsoch skogens miljö) tillsammans med prioritering 5 (koldioxidsnål och klimattålig ekonomi) står för största
andelen av både mål och budget. Måluppfyllelsen för deltagande är 71 % medan budgetutnyttjandet är
92 %.
Inom prioriteringarna 2 Jordbrukets konkurrenskraft, 3 Djurvälfärd och livsmedelskedja och 6 Utveckling
på landsbygden, förväntas enligt beviljade ansökningar totalt 37 311 personer delta i kompetensutvecklingsoch rådgivningsinsatser under programperioden. Målet för programperioden är 74 400 deltagare och
måluppfyllelsen blir därmed 50 %. Under 2021 förväntas 6 968 deltagare enligt beviljade ansökningar (1
874 för 2020). Med tanke på att 72 % av medlen är intecknade kan det bli svårt att nå målet. Det har varit
svårare att få igång rådgivningsinsatser inom dessa områden än inom miljöområdet där rådgivningsinsatser
och annan kompetensutveckling har varit etablerat sedan lång tid tillbaka, exempelvis inom satsningar
såsom Greppa Näringen.
Inom åtgärd 16, samarbete (inklusive EIP) är det främst organisationer och myndigheter som är
stödmottagare. Budgeten uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor varav merparten, 724 miljoner kronor är
inom prioritering 6 Utveckling av landsbygden. Av den delen är 68 % beviljat i stöd. Här ingår exempelvis
en del satsningar inom ramen för livsmedelsstrategin och ska stötta innovationer inom jordbruks-, trädgårdsoch rennäringen.
Inom innovationsstödet har det beviljats 231 grupper för att utveckla innovationer vilket motsvarar 89 % av
målet. För samarbetsstödet är målet att genomföra 470 insatser under programperioden. Det har beviljats
378 insatser hittills och måluppfyllelsen är därmed 80 %.
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 2021 har 77 % av den sammanlagda budgeten för prioriteringen beviljats, vilket ligger under
riktvärdet (86 %). Utbetalningsnivån ligger nära riktvärdet. Av budgeten har 60 % betalats ut medan det
linjära riktvärdet är 62 %.
Den i särklass största åtgärden är investeringsstöd som syftar till ökad konkurrenskraft i jordbruket. Den står
för cirka 83 % av budgeten inom denna prioritering. Av den åtgärdens budget på cirka 3,5 miljarder kronor
har 79 % beviljats.
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
I fokusområdet ingår:
Åtgärd 1: Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14)
Delåtgärd 1.1 och 1.2.
Åtgärd 2: Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)
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Delåtgärd 2.1 och 2.3.
Åtgärd 4: Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 17)
Delåtgärd 4.1.
Åtgärd 16: Samarbete (artikel 35)
Delåtgärd 16.1, 16.2 och 16.5.
Fokusområde 2B) Underlätta inträdet i jordbrukssektorn för jordbrukare med tillräcklig kompetens och i
synnerhet generationsskiften
I fokusområdet ingår:
Åtgärd 6: Jordbruks- och affärsutveckling (artikel 19)
Delåtgärd 6.1.
Sammanfattning av läget, prioritering 2
Inom delåtgärd 4.1, investeringar i jordbruk, trädgård och rennäring är målet att 3 750
jordbruksföretag ska få stöd till investeringar. Hittills har stöd beviljats till 3 051 företag. Därmed är 81 %
av målet uppfyllt. Den vanligaste investeringen inom åtgärden är ny-, om- och tillbyggnader av djurstallar
till framför allt nöt (mjölk- och köttproduktion), men vanligt är också exempelvis fast inredning/utrustning
till byggnader, växthus, foderhantering, odlingstunnlar, bikupor och anläggningar för dränering.
Inom delåtgärd 6.1, startstöd till jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag, avser den största
andelen nötköttsproduktion, följt av mjölkproduktion och växtodling.
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 2021 har 86 % av budgeten avseende djurrelaterade åtgärder utnyttjats (både del- och
slututbetalningar). Det är strax under riktvärdet som är 88 %. Av budgeten avseende övriga åtgärder har 77
% beviljats (430 miljoner kronor), vilket är under det linjära riktvärdet på 86 %. Det har betalats ut 44 % av
budgeten (244 miljoner kronor), vilket är under riktvärdet på 62 %.
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
producentorganisationer samt branschorganisationer
I fokusområdet ingår:
Åtgärd 1: Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14)
Delåtgärd 1.1 och 1.2.
Åtgärd 2: Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)
Delåtgärd 2.1 och 2.3.
Åtgärd 4: Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 17)
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Delåtgärd 4.2.
Åtgärd 14: Djurens välbefinnande (artikel 33)
Anslagna utgifter (tabell A, M14) för år 2021 var 20 371 781 euro.
Tabellen (B3, M14) visar slututbetalda uppgifter för år 2021. Utbetalningarna kan ha skett under olika
stödår.
 Utfallet för antal jordbruksföretag var 4 509 företag år 2021 (4 464 företag år 2020).
 Utfallet för antal djurenheter var 295 362 enheter för år 2021 (294 025 enheter för år 2020).
 Utfallet för totalt offentliga utgifter var 19 957 197 euro år 2021 (21 384 700 euro år 2020).
Beloppen avser i detta fall ärenden som är slututbetalda under 2020, men även dessa ärendes tidigare
in och utbetalningar.
Åtgärd 16: Samarbete (artikel 35)
Delåtgärd 16.1, 16.2, 16.4 och 16.9.
Sammanfattning av läget, prioritering 3
Inom åtgärd 14, djurens välbefinnande, lämnas ersättning för extra djuromsorg som jordbrukare åtar sig
att utföra för suggor, får eller mjölkkor. Stödet är på samma sätt som de arealbaserade ersättningarna ett
årligt stöd. Budgeten uppgår till nästan 1,7 miljarder kronor. Ersättningar för ökad djurvälfärd har belastat
programbudgeten från och med 2014. Djurvälfärdersättningen har som mål att nå 5 000 lantbrukare och
305 000 djurenheter. Dessa är årliga mål och 2021 var det 4 509 lantbrukare som fick stöd för 295 362
djurenheter (måluppfyllelsen blir därmed 97 %).
Delåtgärd 4.2, förädlingsstöd finns i både prioritering 3 och 6. Delåtgärden inom den här prioriteringen har
som mål om att genomföra 344 investeringsinsatser för en budget om 142 miljoner kronor. Av budgeten har
cirka 87 miljoner kronor utnyttjats och måluppfyllelsen är 61 %. Inom förädlingsstödet är förädling av
mejeri- kött- och charkprodukter vanligast. Försäljning av egenproducerade jordbruksprodukter sker ofta i
egen butik på gården. Många startar upp egna gårdsmejerier för att framställa mjölkprodukter lokalt som
kan säljas på gården eller i närområdets butiker. Andra investerar i förädlingsanläggningar på gården för att
förädla kött från den egna produktionen och oftast också sälja produkterna i sin gårdsbutik. Exempel på
produkter kan vara lufttorkad skinka, korv från vilt, hamburgare gjord på renkött eller lådor med kött.
Inom åtgärd 1, 2, 4 och 16 handlar det främst om stöd som syftar till att korta ledet från primärproducent
till konsument. Budgeten uppgår till cirka 558 miljoner kronor. Av detta går cirka 215 miljoner kronor till
kompetensutveckling och rådgivning, 142 miljoner kronor till förädlingsstöd, cirka 132 miljoner kronor till
innovationsstödet EIP och 69 miljoner kronor till samarbetsprojekt för att korta livsmedelskedjan.
För åtgärd 1, 2 och 16, se även prioritering 1.
Prioritering 4. Återställa, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket
Till och med år 2021 har 87 % av den sammanlagda budgeten för prioriteringens arealbaserade ersättningar
utnyttjats (både del- och slututbetalningar), vilket innebär att målet i princip är uppfyllt (det linjära
riktvärdet är 88 %). Budgeten uppgår till nästan 28 miljarder kronor (58 % av programbudgeten). Av
budgeten för övriga åtgärder har 85 % beviljats (riktvärde 86 %) och 52 % har betalats ut, vilket är något
under riktvärdet (62 %).
För samtliga målindikatorer motsvarar 100 % ett värde på 3 066 320 hektar (dvs. värdet på kontextindikator
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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 2021: 512 297 ha (2020: 595 921 ha)
 Mål: 588 100 ha
4A) T9: %-andel jordbruksmark som omfattas av åtagande som stöder biologisk mångfald och/eller
landskap (fokusområde 4A)
 Utfall 2021: 16,71 % (2020: 19,43 %)
 Mål: 19,18 %
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 2021. De ersättningar som ska
ingå i den redovisade arealen är åtgärderna M10 (Miljö- och klimatvänligt jordbruk) och M11 (Ekologisk
produktion) från programperiod 2014-2022 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 2014-2022 (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 2021: 233 765 ha (2020: 317 713 ha)
 Mål: 441 900 ha
4B) T10: %-andel jordbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra vattenförvaltning (fokusområde
4B)
 Utfall 2021: 7,62 % (2020: 10,36 %)
 Mål: 14,41 %
Målindikatorn för fokusområde 4B visar antal hektar fysisk areal jordbruksmark som omfattas av åtagande
för att förbättra vattenförvaltning och som slututbetalades år 2021. De ersättningar som ska ingå i den
redovisade arealen är åtgärden M10 (Miljö- och klimatvänligt jordbruk) från programperiod 2014-2022,
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 2014-2022 (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)
 Utfall 2021: 300 740 ha (2020: 408 421)
 Mål: 499 000 ha
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4C) T12: %-andel jordbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra markskötsel och/eller förebygga
jorderosion (fokusområde 4C)
 Utfall 2021: 9,81 % (2020: 13,32 %)
 Mål: 16,27 %
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 2021. De
ersättningar som ska ingå i den redovisade arealen är åtgärderna M10 (Miljö- och klimatvänligt jordbruk)
och M11 (Ekologiskt jordbruk) från programperiod 2014-2022 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 2014-2022 (tabell D Realiserade mål).
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 prioritering 4. Utfallet för år 2021 beskrivs under respektive åtgärd.
Åtgärd 10: Miljö- och klimatvänligt jordbruk (artikel 28)
Utfallet för år 2021 visar slututbetalningar för åtaganden. Utbetalningarna avser åtaganden inom
programperiod 2014-2022, 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 2021 var 136 712 610 euro.
Tabellen (B3, M10) visar det årliga utfallet för 2021 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 2020 men ärendena kan vara från olika stödår.
 Det totala utfallet sammanlagd areal för alla kategorier var 702 694 år 2021 (1 227 586 år 2020).
 Utfallet för totalt antal kontrakt var 34 669 år 2021 (40 576 år 2020).
 Utfallet för totalt offentliga utgifter var 133 416 199 euro år 2021 (200 522 795 euro år 2020).
Beloppen avser i detta fall ärenden som blev slututbetalda under 2021, men även dessa ärendens
tidigare utbetalningar.
Åtgärd 11: Ekologiskt jordbruk (artikel 29)
Utfallet för år 2021 visar slututbetalningar för åtaganden. Utbetalningarna avser åtaganden inom
programperiod 2014-2022.
Anslagna utgifter (tabell A) för år 2021 var 65 348 036 euro.
Utfallet (tabell B3, M11) visar slututbetalda uppgifter för år 2021. Utbetalningarna har skett 2021 men
ärendena kan vara från olika stödår.
 Det totala utfallet sammanlagd areal för M 11.2 var 163 065 år 2021 (202 019 för M11.2 år 2020).
 Utfallet för antal jordbruksföretag var 4 434 år 2021 (4 796 år 2020).
 Utfallet för totalt offentliga utgifter var 64 984 141 euro år 2021 (93 162 307 euro år 2020).
Beloppen avser i detta fall ärenden som är slututbetalda under 2021, men även dessa ärendens
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tidigare utbetalningar.
Åtgärd 13: Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar (artikel 31)
Utfallet för år 2021 visar slututbetalda uppgifter.
Anslagna utgifter (tabell A, M13) för år 2021var 130 079 265 euro.
Utfallet (tabell B3, M13) visar slututbetalda uppgifter för år 2021. Utbetalningarna kan ha skett under olika
stödår.
 Utfallet för sammanlagd areal var 1 096 425 år 2021 (1 075 572 år 2020).
 Utfallet för antal jordbruksföretag var 21 352 år 2021 (20 807 år 2020).
 Utfallet för totalt offentliga utgifter var 131 690 163 euro år 2021 (138 913 625 euro år 2020).
Beloppen avser i detta fall ärenden som blev slututbetalda under 2021, men även dessa ärendens
tidigare in- och utbetalningar.
Övriga åtgärder som bidrar till prioritering 4
Jordbruk, fokusområde 4A, 4B och 4C
I prioriteringen ingår:
Åtgärd 1: Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14)
Delåtgärd 1.1 och 1.2
Åtgärd 2: Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)
Delåtgärd 2.1 och 2.3.
Åtgärd 4: Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 17)
Delåtgärd 4.4.
Åtgärd 7: Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (artikel 20)
Delåtgärd 7.6.
Åtgärd 10: Lantrasföreningar (artikel 28)
Delåtgärd 10.2.
Åtgärd 16: Samarbete (artikel 35)
Delåtgärd 16.1, 16.2 och 16.9.
Skogsbruk, fokusområde 4A skog
I prioriteringen ingår:
Åtgärd 1: Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14)
Delåtgärd 1.1 och 1.2.
Åtgärd 2: Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)
Delåtgärd 2.1 och 2.3.
Åtgärd 8: Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av skogars livskraft (artiklarna
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21–26)
Delåtgärd 8.5.
Sammanfattning av läget, prioritering 4
Insatserna inom åtgärd 10 består huvudsakligen av femåriga miljöersättningar som avser 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 ekologisk produktion och 13 kompensationsstöd
till områden med sämre förutsättningar att bedriva jordbruk 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. Budgeten för de arealbaserade ersättningarna uppgår till nästan 28 miljarder
kronor eller 58 % av programbudgeten.
De arealbaserade miljöersättningarna bidrar främst till att nå målen att återställa, bevara och förbättra
ekosystem som är relaterade till jordbruket.
Ersättningen för ekologisk produktion bidrar främst att öka den ekologsika produktionen för att få mer
positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling. Kompensationsstödet ersätter
merkostnader och inkomstbortfall som uppstår av mindre gynnsamt klimat och sämre förutsättningar för
odling. Storleken på stödet beror på var lantbrukaren har sin mark och vilken typ av jordbruk lantbrukaren
har. Stödet söks årligen sedan 2015.
Det finns ett årligt mål per hektar för arealbaserade ersättningar för år 2021. De arealbaserade ersättningarna
utgörs av miljöersättningarna samt ersättningarna för ekologisk produktion och kompensationsstödet.
Resultatet för 2021 är att måluppfyllelsen är god för miljöersättningarna för betesmarker och slåtterängar
samt fäbodar och ersättningen för ekologisk produktion. Dessa ersättningar uppfyller målet med 95-115 %.
För några ersättningar är resultatet sämre. Ersättningen för omställning till ekologisk produktion är den
ersättning med lägst måluppfyllelse för år 2021, 44 %. Anledningen till det kan vara att efterfrågan på
ekologiska livsmedel har minskat och att det därför finns ett minskat intresse för att genomgå en
omställning. Även för miljöersättningen för restaurering av betesmarker och slåtterängar är måluppfyllelsen
låg, 50 %. Detta beror till viss del på att åtaganden inom restaureringar avslutas efter fem år. Övriga
stöd/ersättningar har en måluppfyllelse på 66-88 %. Under förlängningsåren 2021 och 2022 är det inte
möjligt att utöka eller gå in i nya åtaganden för vissa av stöden/ersättningarna och därför kommer arealen
för vissa åtgärder inte att öka framöver. Det gäller bland annat miljöersättningarna för skyddszoner,
vallodling och restaurering för betesmarker och slåtterängar. För kompensationsstödet är målvärdet för högt
satt och avser även områden där ersättningen är noll. Den ansökta arealen motsvarar därför inte målarealen,
vilket gör att måluppfyllelsen blir låg.
Budgeten för övriga stöd inom prioriteringen, inom åtgärderna 1, 2, 4, 7, 8, 10 och 16, uppgår till drygt 2
miljarder kronor. Mer än hälften (1,4 miljarder kronor) går till kompetensutvecklings- och
rådgivningsinsatser. Insatsen Greppa näringen är en stor del av detta. För kompetensutveckling och
rådgivning sammantaget är målet att ha 106 200 deltagare fram till 2023. Till och med år 2021 uppnås målet
till cirka 78 % (83 152 deltagare). Eftersom 90 % av budgeten är beviljad kommer målet inte nås. Andra
delar är stöd till lantrasföreningar samt miljöinvesteringar såsom 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. Det har beviljats cirka 1,8 miljarder kronor (95 % av budget), vilket innebär att målet för
budgetutnyttjandet i princip är uppfyllt (det linjära riktvärdet är 86 %). Det har betalats ut nästan 1,1
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miljarder kronor (52 % av budget), vilket är under riktvärdet (62 %).
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 754 del - och slututbetalda ärenden för stängsel mot rovdjur fram till 2021 hade
449 av lantbrukarna sökt någon typ av miljöersättning för bete år 2021. Detta motsvarar 60 %. För 473
ärenden fanns åtagande i någon typ av miljöersättning (för bete eller något annat), det motsvarar 63 %.
Av 112 del - och slututbetalda ärenden för engångsröjning av betesmark fram till 2021 hade 92 av
lantbrukarna sökt någon typ av miljöersättning för bete år 2021. Detta motsvarar 82 %. Andelen sett över
alla miljöersättningar är också 82 %.
För åtgärd 1, 2 och 16, se även prioritering 1.
Prioritering 5. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig
ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn
Till och med år 2021 har 82 % (cirka 422 miljoner kronor) av den sammanlagda budgeten för prioriteringen
beviljats, vilket är något under det linjära riktvärdet (86 %). Av budgeten har 59 % (cirka 302 miljoner
kronor) betalats ut, vilket är något under riktvärdet (62 %).
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
I fokusområdet ingår:
Åtgärd 1: Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14)
Delåtgärd 1.1 och 1.2.
Åtgärd 2: Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)
Delåtgärd 2.1 och 2.3.
Åtgärd 4: Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 17)
Delåtgärd 4.1.
Åtgärd 6: Jordbruks- och affärsutveckling (artikel 19)
Delåtgärd 6.4.
Åtgärd 16: Samarbete (artikel 35)
Delåtgärd 16.1 och 16.2.
Fokusområde 5D) Minska jordbrukens utsläpp av växthusgaser och ammoniak
I fokusområdet ingår:
Åtgärd 1: Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14)
Delåtgärd 1.1 och 1.2.
Åtgärd 2: Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)
Delåtgärd 2.1 och 2.3.
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Åtgärd 4: Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 17)
Delåtgärd 4.1.
Åtgärd 6: Jordbruks- och affärsutveckling (artikel 19)
Delåtgärd 6.4.
Åtgärd 16: Samarbete (artikel 35)
I fokusområdet ingår delåtgärd 16.1 och 16.2.
Sammanfattning av läget, prioritering 5
Inom åtgärd 4 finns beviljade investeringar inom insatsområde 4.1/5C 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 lågt. Inom insatsområde 4.1/5D handlar de flesta beviljade
stöd om att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak. Stödet delas in i olika insatstyper: rötrestlagring,
teknik för spridning och nedmyllning av stallgödsel, täckning av fastgödsel, ökad lagringskapacitet för
gödsel, övergång från fast- till flytgödsel, samt övriga insatser för att minska utsläpp av metan, lustgas eller
ammoniak.
Inom åtgärd 6 och insatsområde 6.4/5C har till största delen investeringar i bioenergi beviljats och därefter
investeringar i bergvärme eller solenergi. Inom insatsområde 6.4/5D är om- och tillbyggnad av
biogasanläggningar vanligast. Måluppfyllelsen för biogasstödet och andra klimatinsatser mäts i antalet
djurenheter och målet är 168 085 djurenheter. Det förväntade resultatet baserat på beviljade ansökningar är
191 779 djurenheter vilket ger en måluppfyllelse på 114 %. Det finns även mål i antal insatser för
investeringsstöd för gödselhantering (insatsområde 4.1/5D). Målet är att genomföra 330 insatser och målet
är uppfyllt med 78 %.
För energieffektivisering och förnybar energi (4.1/5C och 6.4/5C) finns ett mål att genomföra 560 insatser.
Hittills genomförda insatser från beviljade ansökningar uppgår till 543 stycken, vilket ger en måluppfyllelse
på 97 %.
För åtgärd 1, 2 och 16, se prioritering 1.
Prioritering 6. Främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på
landsbygden
Till och med år 2021 har 87 % (8,2 miljarder kronor) av den sammanlagda budgeten för prioriteringen
beviljats, vilket är något över det linjära riktvärdet (86 %). Av budgeten har 55 % (5,2 miljarder kronor)
betalats ut, vilket är under riktvärdet (62 %).
Fokusområde 6A) Främja diversifiering, skapande och utveckling av småföretag och arbetstillfällen
I fokusområdet ingår:
Åtgärd 1: Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14)
Delåtgärd 1.1 och 1.2.
Åtgärd 2: Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)
Delåtgärd 2.1 och 2.3.
Åtgärd 4: Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 17)
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Delåtgärd 4.2.
Åtgärd 6: Jordbruks- och affärsutveckling (artikel 19)
Delåtgärd 6.4.
Åtgärd 16: Samarbete (artikel 35)
Delåtgärd 16.2 och 16.9.
Fokusområde 6B) Främja lokal utveckling på landsbygden
I fokusområdet ingår:
Åtgärd 1: Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14)
Delåtgärd 1.1 och 1.2.
Åtgärd 2: Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)
Delåtgärd 2.1.
Åtgärd 7: Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (artikel 20)
Delåtgärd 7.2, 7.4, 7.5 och 7.6.
Åtgärd 16: Samarbete (artikel 35)
Delåtgärd 16.2 och 16.5.
Åtgärd 19: Stöd till Leader-program för lokalt ledd utveckling (CLLD) (artikel 35 i förordning
1303/2013)
Delåtgärd 19.1, 19.2, 19.3 och 19.4. Delåtgärd 19.1, förberedande stöd, är avslutad.
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.
Åtgärd 16: Samarbete (artikel 35)
I fokusområdet ingår delåtgärd 16.2.
Sammanfattning av läget, prioritering 6
Bredband och lokalt ledd utveckling står för knappt tre fjärdedelar av budgeten inom prioriteringen. Att
utnyttjandegraden är hög (87 %) beror på stor efterfrågan på bredbandsstödet. Det finns flera mål inom
denna prioritering. Ett av landsbygdsprogrammets mål är att skapa 1 905 nya arbetstillfällen på landsbygden
inom investeringsstöd till nya jobb på landsbygden och stöd till lokalt ledd utveckling. Fram tills nu hade
det skapats 1 353 nya jobb för dessa stöd och måluppfyllelsen är 71 %.
Inom åtgärd 7 är målet för bredbandsstödet, delåtgärd 7.3/6C, att med hjälp av cirka 4,4 miljarder kronor
och 650 projekt ge 361 000 personer möjlighet att ansluta sig till bredband. Hittills har 4,5 miljarder kronor
intecknats i beslut om stöd, vilket innebär att budgeten är övertecknad. Hittills har 2,6 miljarder kronor (60
%) betalats ut i bredbandsstödet. Det är något under riktvärdet på 62 %. Det faktiska resultatet från de
beviljade och avslutade projekten till och med 2021 är 102 996 antal anslutna personer som fått bredband,
vilket ger en måluppfyllelse på 29 % (dock har totalt 116 565 personer fått möjlighet att ansluta sig). Det
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förväntade resultatet från beviljade projekt är dock att nästan 331 040 personer ges möjlighet att ansluta sig
till bredband. Den förväntade måluppfyllelsen är därmed 92 %.
Inom åtgärd 7 finns även ett antal delåtgärder inom området service, infrastruktur och attraktiv
landsbygd. Stöd till service och fritid och till investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar, inom delåtgärd
7.4/6B, ges till investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar såsom iordningställande av fotbollsplaner,
stall, ishallar och multisportanläggningar.
Stöd till investeringar i kommersiell service, också inom delåtgärd 7.4/6B, har främst beviljats till
dagligvarubutiker. Även bensinmackar har fått stöd och en mindre del har gått till upprustning av lokaler
som ska fungera som servicepunkter. Budgeten uppgår till cirka 758 miljoner kronor. Beviljat stöd uppgår
till cirka 612 miljoner kronor, eller 81 % av budgeten. En betydande del av investeringarna handlar om nya
kyl- och frysanläggningar, vilket ger positiva miljöeffekter när gamla köldmedier fasas ut och ersätts med
moderna anläggningar som dessutom är mer energieffektiva.
Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur, inom delåtgärd 7.2/6B, går till största delen till bryggor och
mindre vägar. Stöd infrastruktur för rekreation och turism och turistinformation, inom delåtgärd 7.5/6B,
beviljas bland annat till insatser som leder till ökad tillgänglighet till områden för rekreation och turism,
såsom förbättrad skyltning till olika naturobjekt, iordningsställande av cykelleder, vandringsleder och
turistinformation. Stöd till utveckling av natur och kulturmiljö, inom delåtgärd 7.6/6B, beviljas bland annat
till upprustning av hembygdsgårdar.
Inom åtgärd 4 och 6 ges investeringsstöd till företag på landsbygden för satsningar som skapar nya jobb.
Inom delåtgärd 4.2/6A har stöd framförallt beviljats för förädling av mejeri-, kött- och charkprodukter samt
produktion inom vin, sprit och öl. Inköp av råvaror till förädling av olika produkter, till exempel tillverkning
av ost, glass eller olika charkprodukter är vanligast. Investeringarna handlar till största delen om ny-, om-,
eller utbyggnad av förädlingsanläggningar. Gårdsbryggerier är också vanligt och där avser investeringen
oftast utrustning i anläggningen. Inom delåtgärd 6.4/6A handlar de flesta beviljade stöd om ny-, om- och
tillbyggnad av lokaler och anläggningar. Vanligast är häst inklusive hästturism och inkvartering, men
vanligt är också investeringar inom tillverkning eller tjänst t.ex. träförädling och snickeri, bil- och
maskinverkstad samt diverse tjänster till sällskapsdjur.
När det gäller åtgärd 19, lokalt ledd utveckling (LLU), 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 (EJFLU) både genom integrerade
flerfondsstrategier (dvs. lokala utvecklingsstrategier som omfattar flera fonder samtidigt) och genom
separata enfondsstrategier. Jordbruksverket har godkänt LAG, strategi och geografiskt område 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 sina lokala organisationer.
LLU har en budget om 2,3 miljarder kronor varav cirka 1,7 miljarder kronor (73 %) har beviljats. Av
budgeten går 1,7 miljarder kronor till genomförande av projekt och 72 % har intecknats i beslut om stöd till
och med år 2021. Till det understödjande arbete som lagkontoren gör för att främja lokal utveckling samt
deras administration går 598 miljoner kronor. För att ta fram de lokala utvecklingsstrategierna avsattes cirka
28,5 miljoner kronor i början av programperioden. Det finns inga kvantifierade utfallsmål för lokalt ledd
utveckling, men det har hittills beviljats stöd till cirka 1 990 projekt. Cirka 9 % av dessa, 180
stycken, beviljades under 2021. Detta är ungefär 125 projekt färre än de som beviljades året innan.
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För åtgärd 1, 2 och 16, se även prioritering 1.
Integration av tredjelandsmedborgare
Under 2021 fattades 3 beslut om stöd som helt eller delvis avser integration av tredjelandsmedborgare.
Dessa uppgick till sammanlagt 161 808 euro. Samtliga åtgärder genomförs i delåtgärd 19.2 (Genomförande
av lokala utvecklingsstrategier) inom fokusområde 6B (Lokal utveckling på landsbygden). Exempel på
insatser är kompetensutveckling och nätverkande för att främja anställningsbarhet och integration på
arbetsmarknaden och inkludering genom aktiviteter inom kultur och idrottsverksamheter.
Inom Landsbygdsnätverket är arbetet med integration och nyanlända en av de äldsta verksamheterna och en
arbetsgrupp startade tidigt i förra programperioden. Fram till förra året fanns en arbetsgrupp med namnet
”Nyanländas inkludering” med representanter från kommunerna (ordförande), Samarbetsorganisationen för
etniska föreningar i Sverige (SIOS), Hela Sverige ska Leva, länsstyrelserna, Leader, Lantbrukarnas
riksförbund, Arbetsförmedlingen och Support Group. Gruppens arbete har under 2021 fortsatt under temat
Hållbara gröna näringar. Här finns initiativet Vägar till utbildning och arbete inom de gröna näringarna som
ska vara med och öka intresset hos ungdomar, arbetslösa svenska och nya svenskar. De har under 2021
bland annat arrangerat:
 Möte om hur vi kan ta del av utrikesföddas kunskaper och erfarenheter samt uppmuntra
entreprenörskap och innovation.
 Digital träff om utbildning och projekt för utrikesfödda inom gröna näringar.
 Webbinarium för att informera möjlighter för arbetssökande att utbilda sig och få jobb i gröna
näringar.

1.d) Central information om framstegen vad gäller de delmål som fastställts i resultatramen som
baseras på tabell F
Det här avsnittet gäller bara årlig genomföranderapport 2016, 2017, 2018
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1.e) Andra element som är specifika för landsbygdsprogrammet [frivilligt]

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 samarbetsprojekt i Östersjöregionen. Bland de som har tydligast
koppling till landsbygdsprogrammet kan nämnas en kursserie inom Baltic Leadership program med temat
”Unga för cirkulär ekonomi”. Kursprogrammet avslutades 2019 men har resulterat i ett uppföljningsprojekt
”BeUbio” som pågår fram till mars 2022. Projektet syftar till att skapa en plattform för ungdomsinitiativ i
Östersjöregionen med intresse för cirkulär bioekonomi och FN:s hållbarhetsmål.
Jordbruksverket är också partner i Interregprojektet Waterdrive där SLU är huvudpartner. Projektet startade
2019 och avslutades sista december 2021. Jordbruksverkets roll i projektet är kopplad till utveckling av
resultatbaserade ersättningar för att minska läckage av växtnäring från jordbruk.
Utöver detta har flera Leadergrupper som finansieras genom landsbygdsprogrammet genomfört många
transnationella samarbetsprojekt ofta med samarbetspartners i Östersjöregionen. Projekten kopplar till alla
tre delmålen, Rädda havsmiljön, Länka samman regionen och Öka välståndet. Jordbruksverket och
Landsbygdsnätverket stödjer etablerandet och genomförandet av sådana samarbetsprojekt.
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 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
30



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 
Planerar programmet att investera i EUSBSR i framtiden? Förklara (med en mening)

Indirekt genom att vissa projekt också bidrar till målen i EUSBSR och samarbetet mellan de olika TAfinansierade landsbygdsnätverken i Östersjöregionen bidrar ju också till att koppla ihop regionen.

D. Ange de resultat som erhållits i förhållande till EUSBSR (ej tillämpligt för 2016)

Det finns ett transnationellt samarbete mellan leadergrupper i Östersjöregionen om säl och skarv. Resultatet
är en rapport om hur säl och skarv påverkar ekonomin för yrkesfiskare i regionen. Det finns fler samarbeten
mellan leadergrupper där Östersjöländer medverkar. Nätverket för förvaltningsmyndigheter inom EAFRD i
Östersjöregionen är också en typ av resultat.

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

Övergripande: mål 1 delmål a genom minskat näringsläckage och d genom leader och nätverken. Mål 2
delmål c genom TNC i Leader. Mål 3 delmål d genom åtgärder i landsbygdsprogrammet.
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33

34

1.g) Valutakurs som används för omräkning i den årliga genomföranderapporten (för länder utanför
euroområdet)
I rapporten används programkursen som är 10,00 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.
Utvärderingsplanen har inte ändrats under året.

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.
Under 2021 har de huvudsakliga arbetsuppgifterna för utvärderingssekretariatet vid Jordbruksverket varit:
att publicera utvärderings- och uppföljningsrapporter, se 2.e.
att starta utvärderingar om möjligheterna till klimatanpassning genom de operativa programmen;
genomförandeutvärdering om Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden; samarbetsåtgärder.
att göra uppföljningar av stöd inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regionaloch socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.
att utgöra ett metodstöd för leaderområdenas egna utvärderingsprojekt.
avsluta planeringen av slututvärderingen av landsbygdsprogrammet.
påbörja planeringen inför kommande reformer.
att sprida resultat från utvärderingar via seminarier, workshoppar, 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
övervakningskommitténs sammankomster. Förvaltande myndighet kommunicerar dessutom resultaten via
en blogg, Programmet och pengarna, där vanligtvis utvärderarna själva kortfattat lyfter de viktigaste
resultaten från utvärderingar.
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 2021, utgjorts av personer från Lunds universitet, Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet och Blekinge Tekniska
Högskola. Under 2021 har gruppen samlats sju gånger, via Skype.
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EU-gemensamma aktiviteter – expertkommittémöten
Under 2021 har utvärderingssekretariatet också deltagit i EU-gemensamma utvärderingsaktiviteter.
Sekretariatet har, i regel tillsammans med andra deltagare från Jordbruksverket eller 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,
som till exempel arrangeras av Evaluation Helpdesk.

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 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.
Vi har arbetat med tillhandahållande och förvaltning av data i enlighet med utvärderingsplanen (punkt 9.4).
Särskilt kan nämnas de kompletterande datainsamlingarna (enligt rubrik "Kompletterande datakällor" under
9.4). i pågående utvärderingar har exempelvis fältbesök och inventeringar genomförts för att kartlägga
värdefulla ängs- och betesmarker.
Vissa avslutade utvärderingar och uppföljningar har genomfört enkäter och intervjuer bland stödmottagare,
stödhandläggare på länsstyrelser och i LAG, samt experter i branschorganisationer.
Dessutom har avslutade utvärderingar samlat in data genom bland annat innovationsenkäter på landsbygden
och genom 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

Jordbruksverket

Författare

Bengt Johnsson och Marie Törnquist, Jordbruksverket

Namn

Lantbrukares tillämpning av ekologiska fokusarealer inom förgröningsstödet. En
uppföljning baserad av perioden 2016–2019

Sammanfattning

År 2015 införde EU ett förgröningsstöd med syfte att koppla en del av
gårdsstödet till krav på miljöåtgärder inom växtodlingen. Förgröningsstödet
innebär bland annat ett krav på att 5 procent av åkermarken ska användas som
ekologiska fokusarealer. I Sverige kan lantbrukare välja mellan följande insatser
för att uppfylla kraven på ekologiska fokusarealer:
· träda
· blommande träda
· odling av salix
· kvävefixerade grödor
· obrukad fältkant på åkermark
· vallinsådd i en huvudgröda
· mellangröda.
I denna uppföljning analyseras hur lantbrukare i Sverige har tillämpat
ekologiska fokusarealer inom förgröningsstödet 2016–2019. Det görs genom att
presentera resultat för vilka insatser lantbrukarna har valt att utföra under olika
tidsperioder och i olika delar av Sverige.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/upp212.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Göran Hallin, Sirje Pädam, Jenny Wallström, WSP

Namn

Klimatanpassning i EU-programmen 2014–2020

Sammanfattning

Syftet med utvärderingen är att kartlägga och skapa en förståelse för möjligheter
till och förutsättningar för att finansiera klimatanpassningsåtgärder inom
landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för
lokalt ledd utveckling. Rapporten fokuserar på två huvudsakliga frågeställningar
i syfte att belysa i vilken utsträckning programmen bidrar till klimatanpassning
och om programmens struktur och uppbyggnad möjliggör eller hindrar
klimatanpassningsprojekt.
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URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv215.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Ewa Rabinowicz, Sveriges lantbruksuniversitet , Christian Jörgensen, AgriFood
Economics Centre

Namn

Möjliga klimatåtgärder och styrmedel i ett framtida landsbygdsprogram

Sammanfattning

Syftet med utvärderingen är att bidra med kunskap om hur jordbrukets utsläpp
av växthusgaser kan minskas på ett sätt som är lönsamt både för samhället och
för lantbrukarna. Utvärderingen diskuterar de styrmedel som kan användas och
drar slutsatser om hur landsbygdsprogrammets stöd och åtgärder skulle kunna
bidra till minskade utsläpp.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv211.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Ullrika Sahlin, Martin Stjernman, Fabian Roger, Torbjörn Tyler, Ola Olsson,
Lars Pettersson, Åke Lindström, Henrik G. Smith, Lunds universitet

Namn

Utveckling och test av index för biologisk mångfald i ängs- och betesmarker

Sammanfattning

Syftet med rapporten är att undersöka möjligheter för att använda data och index
för biologisk mångfald från generella miljöövervakningsprogram. På så sätt går
det att följa biologisk mångfald i värdefulla ängs- och betesmarker. Rapporten är
ett underlag för framtida utvärderingar och andra studier av stöden till ängs- och
betesmarker.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv204.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Josefin Nilsson, Antonia Liess, Stefan Weisner, Högskolan i Halmstad
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Namn

Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i Kalmar län

Sammanfattning

Syftet med den här rapporten är att utvärdera anlagda våtmarker i Kalmar län
och deras förmåga att avskilja näringsämnena kväve och fosfor i vattnet.
Våtmarkerna som har studerats är anlagda på jordbruksmark och syftar till att
minska
näringsbelastningen
i
Östersjön
där
det
finns
en
övergödningsproblematik.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv214.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Tina Wallin

Namn

Lokala indikatorer inom lokalt ledd utveckling. Leaderområdenas upplevelser av
indikatorerna 2014—2020 och en beskrivning av indikatorbanken för 2023—
2027.

Sammanfattning

Syftet med den här uppföljningen är dels att öka kunskapen om de indikatorer
som har använts under programperioden 2014–2020 och hur de har fungerat,
dels att beskriva den nya indikatorbanken som Jordbruksverket har tagit fram
och hur det gick till. För att uppfylla syftet har bland annat enkäter till
leaderkontor och LAG-ledamöter använts.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/upp218.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Hanna wessling

Namn

Urvalskriterierna som styr vilka projekt som får stöd inom lokalt ledd
utveckling. En uppföljning av leaderområdenas upplevelser av urvalskriterierna
2015—2020 , baserad på uppgifter fram till maj 2021.

Sammanfattning

Idag går det att få ekonomiskt stöd i flera delvis EU-finansierade program för att
genomföra projekt för landsbygdsutveckling enligt den så kallade
leadermetoden. Leadermetoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor
arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling i sitt geografiska område
som kallas för leaderområde. För att få stöd ska projektet bidra till de lokala
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målen i området där projektet genomförs.
Leaderområdena tar själva emot ansökningar och väljer ut vilka projekt som ska
få stöd. För att välja ut de projekt som bäst bidrar till målen använder de
kriterier, så kallade urvalskriterier, som varje leaderområde själva formulerat. I
den här uppföljningen undersöks leaderområdenas upplevelser av att använda
urvalskriterier under programperioden 2014– 2020 och hur användandet kan
förbättras. Uppföljningen bygger på en enkät som skickades till alla
leaderområden i Sverige och en intervju med representanter från fem
leaderkontor.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/upp217.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Håkan Hylén

Namn

Miljöersättning för vallodling i landsbygdsprogrammet. En uppföljning av
miljöersättning för odling av flerårig vall i slättbygd 2015–2020.

Sammanfattning

Odling av fleråriga vallgrödor har flera positiva effekter på miljön. Särskilt i
områden där man odlar mycket spannmål (till exempel vete, havre, korn och
råg) kan vallodling bidra till att minska spannmålsodlingens negativa
miljöeffekter. Det beror på att de fleråriga vallgrödorna inte behöver sås och
plöjas varje säsong, till skillnad från spannmål som är ettåriga. Vallodlingen
innebär därmed att läckage av växtnäring och användning av växtskyddsmedel
minskar och att markens struktur förbättras, vilket är bra för miljön. För att öka
vallen på åkermark kan lantbrukare sedan 2015 få miljöersättning för vallodling
i landsbygdsprogrammet 2014–2020.1 Den här uppföljningen beskriver
genomförandet av miljöersättningen för vallodling i landsbygdsprogrammet
2014–2020. Uppföljningen undersöker i vilken utsträckning målet för
vallodlingens omfattning i Sverige har uppfyllts, i vilken typ av områden som
flerårig vall har odlats och vad som kännetecknar de som sökt ersättningen.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/upp216.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Petri Hiljanen, Jordbruksverket
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Namn

Kompetensutveckling och rådgivning. En uppföljning
kompetensutveckling och rådgivning 2014 – 2020

av

stöden

till

Sammanfattning

I landsbygdsprogrammet 2014–2020 finns fyra stöd till kompetensutveckling
och rådgivning:
· stöd till kompetensutveckling
· stöd till demonstrationer och information
· stöd till rådgivningstjänster
· stöd till fortbildning av rådgivare.
Syftet med stöden är att öka kompetensen hos företagare på
landsbygden. Stöden söks av organisationer eller myndigheter som genomför
projekt för att höja kompetensen hos lantbrukare och andra aktörer på
landsbygden. De fyra stöden till kompetensutveckling och rådgivning i
landsbygdsprogrammet har en samlad budget på drygt 1,4 miljarder kronor.
Uppföljningen tillgängliggör information dels om hur stor del av stöden till
kompetensutveckling och rådgivning som beviljats och betalats ut, dels i vilken
utsträckning respektive stöd bidrar till att uppfylla mål inom programmet.
Uppföljningen belyser även svårigheter som Jordbruksverket har stött på i
handläggningen av stöden. Det handlar främst om kursadministration och att få
tillgång till deltagares personnummer.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/upp213.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Mats
Holmquist,
Högskolan
i
Halmstad,
Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet

Namn

Modell för utvärdering av leadereffekter. Delrapport 3

Sammanfattning

Den här delrapporten ingår i ett projekt som utvärderar hur Leader påverkar
landsbygdsutveckling på lång sikt. I rapporten utformas en modell för
effektutvärdering inom Leader. Modellen skapas utifrån resultaten från de två
första delrapporterna och utgör ett underlag som består av ett antal kriterier och
hållpunkter för hur arbetet med effektmätning kan genomföras.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv212.html
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Jörgen

Johansson,

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Frida Edström, Sara Grigoryan, Jordbruksverket

Namn

Landsbygdsprogrammets stöd och åtgärder för bättre vattenkvalitet 2014–2020

Sammanfattning

Syftet med utvärderingen är att ge kunskap om hur investeringsstöd inom
landsbygdsprogrammet 2014–2020 bidrar till miljömålet Ingen övergödning
genom minskat växtnäringsläckage från jordbruksmark. Utvärderingen visar
effekterna av stöden och belyser de faktorer som bidragit till eller hindrat att
stödens mål uppfylls.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv206.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Katarina Eckerberg, Therese Bjärstig, Matilda Miljand, Umeå universitet

Namn

Genomförande av innovationsstöd i landsbygdsprogrammet 2014–2020.
Slutrapport för en löpande lärande utvärdering av EIP-Agri

Sammanfattning

Utvärderingens syfte är att studera process, genomförande och effekter av EIPAgri 2014–2020 i Sverige. På så sätt ska utvärderingen bidra till att stärka
utvecklingskraften i de insatser som genomförs inom EIP-Agri med stöd från
landsbygdsprogrammet. Rapporten är en slutrapport och utgör den avslutande
delen om en flerårig löpande lärande utvärdering av EIP-Agri som har
genomförts av forskare från utvärderare från Umeå universitet. I rapporten
diskuteras frågor kring genomförandet av EIP-Agri och dess möjliga effekter.
Den innehåller också en kort sammanfattning av rapporten EIP-Agri: lärdomar
från de första åren, som har publicerats tidigare i projektet.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv216.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Hugo Jansohn

Namn

Stöd till de samiska näringarna.
landsbygdsprogrammet 2014—2020.
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En

uppföljning

av

stöd

inom

Sammanfattning

I landsbygdsprogrammet finns flera stöd som företag inom de samiska
näringarna kan söka för att bedriva sin verksamhet. Stöden ska stärka det
samiska näringslivet och bevara samisk kunskap och tradition, och det är
myndigheten Sametinget som har ansvar för att handlägga och betala ut stöden. I
den här uppföljningen ges en översikt av stöd riktade till de samiska näringarna i
landsbygdsprogrammet 2014–2020. Med hjälp av uppgifter från
Jordbruksverkets databaser kartläggs stödens budget, vad de som fått stöden
använt dem till och vad som karaktäriserar de som söker stöden.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/upp215.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Jörgen Johansson, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet

Namn

Leader eller inte Leader — det är frågan. Organisering och genomförande av
projektstöd för landsbygdsutveckling

Sammanfattning

I den här rapporten undersöks hur möjligheterna att uppfylla målet med
projektstöden för landsbygdsutveckling påverkas beroende på om stöden
hanteras inom Leader eller av länsstyrelsen. Författaren kartlägger och
analyserar föreställningar och principer om hur god landsbygdspolitik ska
bedrivas som sammanfattas i tre utgångspunkter. Därefter identifieras vad som
karakteriserar de två olika formerna av projektstöd inom Leader respektive hos
länsstyrelsen. Slutligen görs en analys av de olika stödformernas karaktär i
förhållande till utgångspunkterna om hur landsbygdspolitik bör bedrivas.
Analysen utgår från Jordbruksverkets undersökning av vilka projektstöd till
landsbygdsutveckling i nuvarande landsbygdsprogram som skulle kunna föras
över till Leader.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/upp214.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Ingrid Ottosson och Tina Wallin, Jordbruksverket

Namn

Nya jobb i landsbygdsprogrammet 2014–2020. En uppföljning baserad på
uppgifter om stöd fram till den 30 september 2020
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Sammanfattning

Ett av landsbygdsprogrammets mål är att skapa nya jobb på landsbygden. För att
målet ska kunna nås betalas stöd ut till lantbrukare, företagare och andra
organisationer som gör investeringar eller genomför projekt som kan leda till
fler nya jobb. Vissa av stöden finns för att skapa nya jobb. Andra har främst
andra mål men bidrar ändå till att jobb skapas.
I den här uppföljningen presenteras uppgifter om jobb som skapats med hjälp av
följande stöd inom landsbygdsprogrammet 2014–2020:
· investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring (4.1/2a)
· investeringsstöd för förädling (4.2/3a och 4.2/6a)
· investeringsstöd för nya jobb på landsbygden (6.4/6a)
· stöd till lokalt ledd utveckling (19.2 och 19.3).

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/upp21_1.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Lina Bjerke, Sara Johansson, Sara Grigoryan, Susanne Lindh, Jordbruksverket

Namn

Ersättning för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet. Effekter på miljö,
klimat och landsbygdsutveckling

Sammanfattning

Syftet med utvärderingen är att undersöka hur ersättningen för ekologisk
produktion
i
landsbygdsprogrammet
2014–2020
påverkar
dels
landsbygdsutveckling, dels miljö och klimat. Ersättningens effekter på
landsbygdsutveckling undersöks bland annat utifrån aspekter som
konkurrenskraft, lönsamhet, förädlingskedjor och diversifiering. Inom området
miljö fokuserar utvärderingen på effekter på biologisk mångfald, hantering av
gödsel och användning av växtskyddsmedel.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv213.html

Utgivare/redaktör

Jordbruksverket

Författare

Simon Jakobsson, Lisa Karlsson, Anna Nordberg, Jordbruksverket

Namn

Definitioner av betesmark i landsbygdsprogrammet. Utvärdering av
förutsättningarna för att få stöd och ersättning för betesmark under perioderna
2009–2014 och 2015–2020
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Sammanfattning

Syftet med rapporten är att undersöka om förändringen i definitionen av
betesmark har ändrat förutsättningarna för att få stöd för att sköta och bevara
betesmarker. Utvärderingen tittar därmed på vad som har omfattats av
betesmarksstöden och hur stöden bidrar till att bevara betesmarker och deras
värden.

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv217.html
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2.e) En sammanfattning av genomförda utvärderingar, med fokus på utvärderingsresultat
Please summarize the findings from evaluations completed in 2020, per CAP objective (or RDP priority,
where appropriate).
Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don’t forget to
mention the source of the findings.
Mål 1
Kompetensutveckling och rådgivning. En uppföljning av stöden till kompetensutveckling och
rådgivning 2014 – 2020
Rapportens resultat visar att
 budgeten för stöden till kompetensutveckling och rådgivning är fullt utnyttjad
 målen för antal deltagare inom stöd till kompetensutveckling och stöd till rådgivningstjänster
kommer inte att nås
 administrationen för stöden är tidskrävande och omfattande, och de it-system som har använts för att
administrera aktiviteter och deltagare har inte fungerat så bra.
Genomförande av innovationsstöd i landsbygdsprogrammet 2014–2020. Slutrapport för en löpande
lärande utvärdering av EIP-Agri
Analysen av ansöknings- och beslutsprocessen visar bland annat att
 rollfördelningen mellan handläggare och berörda beslutsfattare på Jordbruksverket samt
innovationssupporten på Landsbygdsnätverket var otydliga i början men har formaliserats
allteftersom
 majoriteten av de som sökt stödet är missnöjda med ansökningsprocessen eftersom
handläggningstiderna varit långa och det funnits många krav på kompletteringar
 möjligheten att söka gruppstöd är en styrka som kan utökas ytterligare, medan kraven på
genomförandestödet bör ses över.
Utvärderingen visar att många av de enskilda innovationsprojekten anser sig ha uppnått sina mål, men de
vidare effekterna i samhället vad gäller ökad konkurrenskraft och nationella miljö- och klimatmål har inte
gått att utvärdera.
Utvärderingen visar att breda kompetenser inom innovationsgruppen är en viktig förutsättning för framgång.
Det saknas idag en strategisk koppling mellan EIP-Agri och relevanta forskningssatsningar. Likaså bör
gruppernas kompetenser längre ut i marknadskedjan stärkas ytterligare. Det är viktigt att en ny innovation
når marknaden för att få effekt i samhället. Ett marknadstillträde kan EIP-Agri-stödet inte finansiera, därför
behövs möjligheter till synergier mellan olika myndigheters innovationsstöd.
Mål 2
Miljöersättning för vallodling i landsbygdsprogrammet. En uppföljning av miljöersättning för odling
av flerårig vall i slättbygd 2015–2020
Resultat visar att målet för vallodlingens omfattning har nåtts till cirka 70 procent, vilket innebär att det är
47

oklart om odling av flerårig vall används som miljöresurs fullt ut. Uppföljningen visar att flerårig vall var
vanligare i områden i slättbygden som passar mindre bra för att odla spannmål, åtminstone år 2018 i fem av
sex av de undersökta områdena. Det innebär alltså att flerårig vall odlades i mindre utsträckning i områden
som domineras av spannmålsodling. Det skulle kunna tolkas som att man inte växlat mellan att odla
spannmål och flerårig vall (tillämpat en varierad växtföljd) i den grad som behövs för att motverka
spannmålsodlingens negativa effekter.
Lantbrukares tillämpning av ekologiska fokusarealer inom förgröningsstödet. En uppföljning
baserad av perioden 2016–2019.
De ekologiska fokusarealerna behöver utgöra 5 procent av åkermarken för att lantbrukaren ska få
förgröningsstöd. Uppföljningen visar att en betydligt större areal har använts för ekologiska fokusarealer.
De senaste uppgifterna (från 2019) visar att ekologiska fokusarealer utgjorde drygt 7 procent av
åkermarken. Tidigare år har marginalen varit större. En orsak till minskningen kan vara att det inte längre är
tillåtet att använda kemiska bekämpningsmedel vid odling av kvävefixerande grödor.
Träda är den vanligaste insatsen för att uppfylla kraven. Under de senaste åren har arealen som används för
träda dock minskat. En orsak till det kan vara att torkan 2018 ledde till ett ökat behov av areal för odling av
livsmedel och foder. Intresset för att lämna fältkanter obrukade har ökat under 2019, vilket också kan knytas
till att träda blev mindre intressant och att fokusarealer med hög viktning blev ett attraktivt alternativ.
Ersättning för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet. Effekter på miljö, klimat och
landsbygdsutveckling
Utvärderingen tyder på att ekologisk produktion har koppling till flera aspekter som kan påverka lantbruks
lönsamhet och konkurrenskraft positivt. Följande aspekter presenteras i utvärderingen:
 Ekologiska lantbrukare är något mer benägna att sälja sina produkter på den lokala marknaden eller i
samverkan med ett lokalt förädlingsföretag.
 Ekologiska lantbrukare är mer benägna att diversifiera sina företag.
 Ekologiska lantbrukare är något mer innovativa.
Utvärderingen tyder på att ekologisk produktion behöver öka mer i slättbygderna för att användningen av
växtskyddsmedel ska minska.
Definitioner av betesmark i landsbygdsprogrammet. Utvärdering av förutsättningarna för att få stöd
och ersättning för betesmark under perioderna 2009–2014 och 2015–2020
Resultaten visar en relativt komplex bild av hur de ändrade definitionerna har påverkat hur betesmarker och
slåtterängar är avgränsade rent administrativt i stödsystemet. Det är därför svårt att dra andra slutsatser än
att definitionerna har bidragit till förenklingar men att det fortfarande är ett komplicerat system. Även om
definitionerna blivit enklare innehåller dock fortfarande uppemot 17 procent av betesmarkerna områden som
utesluts från jordbrukarstöd.
Utvärderingen visar också att omkring 30 procent av den inventerade arealen hävdgynnade
gräsmarksnaturtyper inte omfattas av nuvarande jordbrukarstöd. Utvärderingen tittade därför på ett
begränsat antal gräsmarker i Natura 2000-områden och andra skyddade områden utanför stödsystemet.
Resultaten visar att den vanligaste förklaringen till att hävdgynnade gräsmarksnaturtyper inte omfattas av
stöd är att dessa områden inte brukas.
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Klimatanpassning i EU-programmen 2014–2020
Utvärderingen visar att ungefär 17 procent av det totala beviljade stödet inom landsbygdsprogrammet, havsoch fiskeriprogrammet samt lokalt ledd utveckling använts för att främja projekt som bidrar till
klimatanpassning under perioden 2014–2020. Utvärderarnas bedömningar tyder på att det är vanligare att
projekt inom landsbygdsprogrammet (cirka 18 %) och havs- och fiskeriprogrammet (cirka 13%) bidrar till
klimatanpassning än att projekt inom lokalt ledd utveckling gör det (cirka 2 %).
Projekt som får stöd till samarbete, kompetensutveckling och rådgivning samt projekt som får djur- och
arealbaserade stöd bidrar till klimatanpassning i större utsträckning än projekt som får stöd till fysiska
investeringar och landsbygdsutveckling. I denna analys har bedömningen varit binär och resultatet bör
tolkas med försiktighet.
Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i Kalmar län
Resultat visar att anläggning av våtmarker kan vara ett effektivt sätt att motverka den övergödning som
påverkar bland annat stora delar av Östersjön. För de sex studerade våtmarkerna avskildes varje år i
genomsnitt upp till 14 procent av det kväve som rinner in i våtmarkerna och upp till 70 procent av den årliga
mängd fosfor som rinner in i våtmarkerna. Jämfört med tidigare modellerad kväve- och fosforavskiljning för
våtmarker i Kalmar län var avskiljningen i våtmarkerna i denna studie generellt högre. Våtmarkernas
genomsnittliga kväve- och fosforavskiljning per hektar vattenyta och år skiljde sig mycket åt.
Att avskiljningen av kväve och fosfor fungerade så väl i dessa våtmarker gör att utvärderarna kan konstatera
följande:
 Det går att uppnå hög kväve- och fosforavskiljning i våtmarker som omges av relativt lite åkermark.
 Hög fosforavskiljning kan uppnås i små våtmarker som inte har en djuphåla.
 Även om vattnet som kommer in i våtmarken stannar kortare tid än ett dygn innan det rinner ut går
det att uppnå mycket hög kväve- och fosforavskiljning.
Utveckling och test av index för biologisk mångfald i ängs- och betesmarker
Index för biologisk mångfald är ett verktyg för att kunna följa utvecklingen av biologisk mångfald i ängsoch betesmarker. Utvärderingen visar att det pågår flera övervakningsprogram som kan bidra med data till
index för biologisk mångfald i ängs- och betesmarker. Programmen övervakar arter i specifika miljöer eller
generellt i hela landet.
Index för biologisk mångfald kan grovt delas in i två grupper: index som beskriver variation inom
artsamhällen (så kallad alfadiversitet) och index som beskriver variation mellan dem (så kallad
betadiversitet). Utvärderarna rekommenderar att på nationell nivå använda index som baseras på en
statistisk analys av alfa- och betadiversitet, tillsammans med artabundansindikatorer. För alla index gäller
att det inte bör finnas en alltför stor oförklarad variation i data på arters förekomster och att dessa data bör
täcka ett tillräckligt stort representativt urval av ängs- och betesmarkerna.
Index baserat på växter har god precision. Utvärderarna rekommenderar att man vid utvärderingar använder
index som baseras på växter tillsammans med en annan taxonomisk grupp.
Möjliga klimatåtgärder och styrmedel i ett framtida landsbygdsprogram
Utvärderingen visar att två åtgärder verkar kunna minska utsläppen av växthusgaser i större skala än de
andra: återvätning av organogena jordar och beskogning av marginell eller övergiven åkermark. Återvätning
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innebär dock höga kostnader för lantbrukaren. Slutsatserna liknar resultat från Storbritannien, Frankrike och
Irland. I samtliga fall framstår bättre utnyttjande av kväve, precisionsjordbruk, sparsam körning och
sänkning av proteinhalten i fodret som bra åtgärder.
Flera av åtgärderna är ekonomiskt fördelaktiga för lantbrukaren. Ändå utförs inte dessa åtgärder i tillräckligt
stor utsträckning. Ett sätt att ändå få lantbrukare att utföra de lönsamma klimatåtgärderna är att sprida mer
kunskap och erbjuda rådgivning och demonstrationer.
Alla offentliga och privata aktörer inom jordbrukssektorn kan sägas ingå i ett system där kunskap tas fram,
sprids och används. I dag fokuserar systemet på åtgärder som är lönsamma att utföra och delvis är bra för
klimatet. Däremot fokuserar man mindre på åtgärder som påverkar klimatet mycket men inte är lönsamma.
Om dessa åtgärder bidrar till en tillräckligt hög nytta för samhället kan staten subventionera dem.
Landsbygdsprogrammets stöd och åtgärder för bättre vattenkvalitet 2014–2020
Resultat visar att flest ansökningar har beviljats för stöd för att anlägga och restaurera våtmarker och
dammar. Detta stöd omfattar även störst areal och har det högsta beviljade stödbeloppet. En summering av
effektresultaten av de fem utvärderade stöden visar tydligt att stödet för våtmarker och dammar både har
störst effekt på miljömålet
Minst kostnadseffektivt för syftet att minska läckage av kväve och fosfor från jordbruksmarken verkar
stödet för förbättrad vattenkvalitet genom kalkfilterdiken vara.
Mål 3
Lokala indikatorer inom lokalt ledd utveckling. Leaderområdenas upplevelser av indikatorerna
2014—2020 och en beskrivning av indikatorbanken för 2023—2027
Resultat visar att leaderområdena upplever att det har varit svårt att ta fram indikatorer men att de styr mot
målen. De enkäter som leaderkontoren och LAG-ledamöterna har besvarat visar att över hälften av de som
svarade tycker att det var svårt eller mycket svårt att ta fram de lokala indikatorerna. Trots svårigheterna i
arbetet med att ta fram indikatorerna upplever många att de i stor utsträckning bidrar till att uppnå
respektive strategis mål. Inför nästa programperiod önskas mer stöd.
Under perioden 2020–2021 sammanställde Jordbruksverket en indikatorbank med sammanlagt 55 lokala
indikatorer.
Urvalskriterierna som styr vilka projekt som får stöd inom lokalt ledd utveckling. En uppföljning av
leaderområdenas upplevelser av urvalskriterierna 2015—2020 , baserad på uppgifter fram till maj
2021.
Resultat visar att mer stöd efterfrågas i arbetet med att ta fram urvalskriterierna. Av enkätsvaren och
intervjun framgår att många önskar mer stöd i arbetet med att utforma urvalskriterierna och en mer
samordnad hantering inför kommande programperiod.
Uppföljningen visar att det största problemet med urvalskriterierna anses vara att de är otydligt och generellt
formulerade och ibland inte tillräckligt tydligt kopplade till de lokala målen. Det gör att bedömningarna av
projekt ibland upplevs som godtyckliga, vilket begränsar kriteriernas funktion att bidra till rättvisa och
transparenta beslutsprocesser. Många betonar att de grundläggande villkoren fyller en viktig funktion och
tydliggör vad som krävs för den som söker projektstöd. Syftet med villkoren är att stoppa bristfälliga projekt
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från att gå vidare till poängbedömning.
Stöd till de samiska näringarna. En uppföljning av stöd inom landsbygdsprogrammet 2014—2020.
Uppföljningens resultat visar att budgeten för stöd riktade till de samiska näringarna som handläggs och
betalas ut av Sametinget i landsbygdsprogrammet 2014–2020 var 41,6 miljoner kronor. Av budgeten har
38,4 miljoner (92 procent) beviljats. Totalt har 210 ansökningar inkommit, varav 111 (53 procent) har
beviljats. Det mesta av stöden till de samiska näringarna har beviljats till fysiska personer, det vill säga till
personer som inte är myndigheter eller bolag. Av alla fysiska personer som tagit emot stöd är omkring 76
procent män.
Leader eller inte Leader — det är frågan. Organisering och genomförande av projektstöd för
landsbygdsutveckling.
Resultaten visar att det är motiverat att överföra en del av projektstöden inom delåtgärderna 7.2, 7.4, 7.5 och
7.6 från länsstyrelserna till Leader. De huvudsakliga skälen till det är dels att dagens uppdelade organisering
skapar otydlighet för de som söker projektstöd, dels att leadermetoden innebär att landsbygdspolitiken i
större utsträckning utformas efter de lokala behoven och förutsättningarna.
Att enbart överföra projektstöden från länsstyrelserna till Leader skulle innebära en marginell förbättring av
möjligheten att uppfylla målen med stöden i större utsträckning. Men om en sådan överföring även skulle
förenas med förändrade riktlinjer och villkor kan målen däremot uppfyllas i betydligt större utsträckning.
Villkoren ska leda till att utvecklingsarbete i större utsträckning prioriteras i vissa typer av landsbygder
baserat på territoriella behov, att medvetenheten om hur strukturella förändringar skapas ökar inom Leader
och att samordningen mellan landsbygdspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken ökar.
Nya jobb i landsbygdsprogrammet 2014–2020. En uppföljning baserad på uppgifter om stöd fram till
den 30 september 2020
Resultat visar att totalt har cirka 1 900 nya jobb skapats inom olika verksamheter i landsbygdsprogrammet.
Fördelningen av jobben mellan könen är jämn: 52 procent av jobben har gått till kvinnor och 48 procent till
män. Inom investeringsstöd för nya jobb på landsbygden har flest antal jobb skapats per beviljad ansökan.
Inom detta stöd finns bland annat investeringar inom turism och besöksnäring.
Modell för utvärdering av leadereffekter. Delrapport 3
Utvärderarena har utvecklat en modell som beskriver hur man kan utvärdera effekter av insatser inom
Leader. Modellen går ut på att använda flera sorters data: statistik, en sammanställning av insatser, enkäter
till projektägare och en utvecklingsberättelse. Tillsammans utgör datan underlag som går att använda för att
analysera betydelsen insatserna tillsammans har för den lokala samhällsutvecklingen.
En viktig del av utvärderingsmodellen är att bedöma om det går att se ett orsakssamband mellan insatser och
effekter. Bedömningen grundas dels på den insamlade datan som tagits fram i utvärderingen, dels på den
tolkning av underlaget som görs av personer som är aktiva i arbetet i respektive leaderområde. En viktig del
av utvärderingsmodellen och analysen av den insamlade datan är att bedöma om det går att se ett
orsakssamband mellan insatser och effekter. Bedömningen grundas dels på den insamlade datan som tagits
fram i utvärderingen, dels på den tolkning av underlaget som görs av personer som är aktiva i arbetet i
respektive leaderområde. Ett led i att identifiera orsakssamband i modellen är att undersöka
befolkningsökning, förvärvsarbetande, företagsutveckling, förbättrad service eller välfärd och fler besökare.
Dessa variabler kan användas som mått för att bedöma strukturella förändringar.
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Modellen för utvärdering är ett försök att visa hur det går att göra både kvalificerade analyser och
genomföra utvärderingar som kan användas för att bedöma och utveckla effekter av Leader. Modellen är
användbar för många som är aktiva inom Leader.

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

21/05/2021

Namn
på
kommunikationsverksamhet/evenemang
och
ämnesområden
för
utvärderingsresultat
som
diskuterats/spridits

21/05/2021 Utvärderingsdag vår (seminarier och workshops
enligt utvärderingsplanen, avsnitt 6, tabell 7). Pandemin har
gjort det omöjligt att genomföra utvärderingsdagar med fysisk
närvaro på workshopparna och de genomförs istället online.
Det underlättar för flera intressenter att delta.

Övergripande
organisatör
verksamhet/evenemang
Informationskanaler/format
använts

av Utvärderingssekretariatet, Jordbruksverket
som Workshoppar. De viktigaste slutsatserna från diskussionen
sammanfattas i ett protokoll.

Typ av målgrupp

Näringsdepartementet, myndigheter och Landsbygdsnätverket

Ungefärligt antal intressenter som nås
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URL

saknas

Datum/Period

01/01/2021 - 31/12/2021

Namn
på
kommunikationsverksamhet/evenemang
och
ämnesområden
för
utvärderingsresultat
som
diskuterats/spridits

Programmen och pengarna (kommunikation till allmänheten
enligt
utvärderingsplanen,
avsnitt
6,
tabell
7).
Kommunikationskanalen fungerar som avsett för spridning av
information.

Övergripande
organisatör
verksamhet/evenemang
Informationskanaler/format
använts
Typ av målgrupp

av Jordbruksverket
som Blogg
Alla
52

Ungefärligt antal intressenter som nås

3000

URL

https://programmenochpengarna.wordpress.com/

Datum/Period

23/11/2021

Namn
på
kommunikationsverksamhet/evenemang
och
ämnesområden
för
utvärderingsresultat
som
diskuterats/spridits

Utvärderingsdag höst (seminarier och workshops enligt
utvärderingsplanen, avsnitt 6, tabell 7). Pandemin har gjort det
omöjligt att genomföra utvärderingsdagar med fysisk närvaro
på workshopparna och de genomförs istället online. Det
underlättar för flera intressenter att delta.

Övergripande
organisatör
verksamhet/evenemang
Informationskanaler/format
använts

av Utvärderingssekretariatet, Jordbruksverket
som Workshoppar. De viktigaste slutsatserna från diskussionen
sammanfattas i ett protokoll.

Typ av målgrupp

Näringsdepartementet, myndigheter och Landsbygdsnätverket

Ungefärligt antal intressenter som nås

30

URL

saknas

Datum/Period

01/01/2021 - 31/12/2021

Namn
på Rapportserie (utvärderingsrapporter enligt utvärderingsplanen,
kommunikationsverksamhet/evenemang avsnitt 6, tabell 7). Publiceringen av utvärderings- och
och
ämnesområden
för uppföljningsrapporter i rapportserien fungerar som avsett.
utvärderingsresultat
som
diskuterats/spridits
Övergripande
organisatör
verksamhet/evenemang
Informationskanaler/format
använts

av Jordbruksverket
som Rapporter

Typ av målgrupp

Regeringskansli samt andra

Ungefärligt antal intressenter som nås

2000

URL

https://webbutiken.jordbruksverket.se/
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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. För att
sprida resultaten har vi använt följande kanaler anpassade till målgruppen:
personlig kommunikation i workshoppar och möten, digital kommunikation via
Jordbruksverkets webbplats och bloggen Programmen och pengarna,
direktkommunikation
genom
riktade
utskick
av
material
och
masskommunikation via pressmeddelande.

Uppföljning genomförd

Som specificeras i utvärderingsplanens avsnitt 6 är det Jordbruksverkets olika
enheter, länsstyrelserna och näringsdepartementet som främst kan ha nytta av
utvärderingsresultaten
i
utvecklingsoch
förbättringsarbetet.
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. Efterfrågan av utvärderings- och
uppföljningsresultat har ökat genom arbetet med strategiska plan för den
gemensamma jordbrukspolitiken har intensifierats. Att publicerade utvärderingar
och uppföljningar håller rätt kvalitet och är användbara följs upp med enkäter
riktade till våra målgrupper, efter varje utvärderingsdag.

Myndighet
ansvarar
uppföljning

som Förvaltande myndighet
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
Liksom förra året är det som har påverkat de allmänna villkoren allra mest covid-19 pandemin. Pandemin
har inneburit olika regeländringar bland annat på kontrollsidan där det har getts möjlighet att genomföra
kontroller på plats i mindre omfattning och på annat sätt.
Det finns också projekt som påverkats av covid-19, främst inom Leader. På grund av covid-19 har flera
projekt behövt skjuta fram slutdatum, ställa in projektet helt eller ställa om planerade aktiviteter i projekt.
Eftersom pandemin har förhindrat fysiska träffar och samlingar har flera projekt försökt hitta andra
lösningar som exempelvis genomföra digitala träffar och aktiviteter. Vissa aktiviteter kan inte genomföras
digitalt vilket i stället har lett till att projektet har fått planera om och/eller skjutits på i väntan på att
pandemin ska avta.
Programändringar
Under 2021 genomfördes två programändringar, programändring 7 och 8. Den förstnämnda var en följd av
att det gjordes en tvåårig förlängning av landsbygdsprogrammet och den andra gjordes till följd av en
satsning från det europiska återhämtningsinstrumentet (EURI), då även nya svenska budgetmedel tillfördes.
Programmets budget uppgick vid programstarten år 2015 till 36 056 miljoner kronor. De båda
programändringarna under 2021 medförde bland annat att programmet har förstärkts med 11 006 miljoner
kronor för förlängningsåren. Budgeten är nu 48 143 miljoner kronor, varav den EU-finansierade delen är 23
859 miljoner kronor. Valutakursen vid omräkning av unionsbidraget är genom programändring 8 nu 10
kronor/euro.
Programändring 8 innebar att EU tillförde Sverige 151,6 miljoner euro från det så kallade
återhämtningsinstrumentet (EURI) i syfte att hantera konsekvenser med anledning av covid-19-pandemin.
Medlen användes för att minska den svenska finansieringen i motsvarande grad. Därtill gjordes en satsning
på 417 miljoner kronor som finansierades av svenska medel. Några exempel på satsningar är
investeringsstöd till täckdikning, energi- och klimatinvesteringar, investerings- och projektstöd för att
mildra skador från vildsvin samt utveckling av digital dataplattform för jordbruks- och livsmedelssektorn.
Årsrapporten utgår från den programversion som godkändes av EU-kommissionen den 30 september 2021,
det vill säga programändring 8.
Administrativa system
Sedan tidigare finns en elektronisk service för stödmottagare som söker arealbaserade miljöersättningar,
ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion samt stöd till mindre gynnade områden och
djurvälfärdsersättningar. Nu har stöd miljöersättning till hotade husdjursraser utvecklats i samma tjänst
vilket innebär att alla djur- och arealrelaterade åtgärder går att söka stöd för genom SAM-ansökan.
Även för övriga stöd inom landsbygdsprogrammet har IT-lösningar utvecklats. Vi har under 2021
färdigställt arbetet och lanserat den tillgänglighetsanpassade e-tjänsten för alla som har någon form av
funktionsnedsättning. Vi har även utvecklat att tekniskt stöd finns som stödform i e-tjänsten och i FLIT.
Målet är att alla ansökningar ska göras elektroniskt oavsett stöd. Endast ett fåtal ansökningar kommer in på
annat sätt än via e-tjänst och e-ansökan. Utvecklingsarbete fortsätter för att underlätta för stödsökanden och
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handläggning.
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.
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. Nedan
beskrivs de viktigaste iakttagelserna som kommit fram i kommissionens revisioner i ärenden som inte har
avslutats.
Tvärvillkor
Kommissionen gjorde 2020 en uppföljande revision av tvärvillkorsrevisionen från 2017. Den uppföljande
revisionen har nu avslutats utan finansiella korrigeringar.
Miljöersättningar m.m.
I maj 2021 gjordes en uppföljningsrevision för miljöersättningar. Kommissionen har gjort följande
iakttagelser:
 Brister i vår kontroll av stödmottagare som inte söker stöd alla år under sin åtagandeperiod
 Dokumentation vid kontroll på plats av bete är bristfällig
 Vi har anmält kontroll på plats för tidigt vid kontroll av djurvälfärd
I mars 2022 hölls ett bilateralt möte. Revisionen är fortfarande pågående.
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
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Jordbruksverket varje år.
Under 2021 har interkontrollen gjort kontroll rörande svårbedömda marker där det funnits brister som krävt
upprättande av rekommendation och åtgärdsplan. Vi har också genomfört internkontroll av överlåtelser av
ansökningar om stöd vilket inte ledde till några iaktagelser.
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. 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
Felfrekvensen inom EGFJ-IAKS är 1,04 procent för stödår 2020 jämfört med 1,16 procent året innan. Det är
en minskning men den beror på variationer mellan åren. Någon direkt koppling till problemområden går inte
att göra.
För stöd inom Ejflu-IAKS visar kontrollstatistiken en felfrekvens för 2020 på 2,59 procent, vilket är en liten
minskning sedan föregående år. Felfrekvensen är återigen kopplad till ersättningarna för fårersättning,
klöversättning och vall, och det är samma ersättningar från år till år.
Inom miljöersättningarna finns det fler stöd där felfrekvenserna är höga. En stor del av detta fel kan kopplas
till stödet för vallodling och där är det fel i många ansökningar och det är oftast fel gällande grödkod.
Problemet med denna stödform ä romhändertagen i den nya strategiska planen.
Djurvälfärdsersättningarna är den grupp som har högst felfrekvens. Ersättningen för djurvälfärd har
omfattande dokumentationsregler som verkar vara en orsak till den höga felfrekvensen. Vi har fått
information att det är problem med bristfällig dokumentation.
Utbildningar m.m.
Jordbruksverket anordnar vid behov utbildningar inför leverans av ny funktionalitet i IT-systemen Jorden,
Atlas, Falken och Ararat. Jordbruksverket höll en digital stödsamordnarkonferens under 2021. Punkter på
dagordningen var bland annat införande och planering av nya CAP och om ackrediteringen. Under 2021 var
också fältkontrollkursen digital på grund av restriktionerna för covid-19.
Övervakning av landsbygdsutvecklingsstöd av investeringstyp, kompetensutveckling, rådgivning
m.m.
Externa kontroller
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Jordbruksverkets verksamhet när det gäller utbetalning av EU-stöd revideras regelbundet av EUkommissionen, Revisionsrätten, det attesterade organet, Riksrevisionen samt internrevisionen.
Projekt- och företagsstöden
Kommissionen granskade populationen EJFLU ej IAKS i en distansrevision som genomfördes i juni 2020.
Kommissionen har gjort ett antal iakttagelser. Iakttagelserna från kommissionen har tagits med i det arbetet
som ligger till grund för hur handläggningen kommer se ut framåt. Revisionen är ännu inte avslutad.
Hösten 2021 gjorde kommissionen en ny revision av projekt- och företagsstöden. Jordbruksverket väntar på
rapport från besöket.
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 2021 har Jordbruksverket genomfört övervakningar genom internkontroll inom Ejflu ej IAKS. Dessa
internkontroller rörde handläggningen hos länsstyrelserna generellt. Granskningarna pågår fortfarande.
Iakttagelserna har medfört rekommendationer till Projekt- och företagsstödssektionen samt till de
delegerade myndigheterna och åtgärdsplaner har upprättats.
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. Kontrollrapport görs
tillgänglig för beslutande myndigheter i elektronisk form för bland annat handläggande enhet på
Jordbruksverket. Kontroll på plats ska omfatta minst fem procent av det stöd som betalas ut årligen.
Jordbruksverket genomför även besiktningar (besök på plats) för ansökningar som handläggs på
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myndigheten enligt artikel 48 i förordning (EU) nr 809/2014.
Under år 2021 har covid-19-pandemin påverkat vårt arbete med kontroller. Covid-undantagsförordning från
kommission gav medlemsstater möjlighet till sänkt kontrollfrekvens från 5 till 3 % och möjligheter till
distanskontroller. Undantagsförordningen gav även möjlighet att skjuta upp kontroller till efter utbetalning.
Under året gällde även ett reseförbud, vilket inneburit att kontroller kommer att behöva genomföras i
efterhand. Det har resulterat i att antal kontroller på plats under år 2021 är mindre jämfört med tidigare år.
Under 2021 gjordes 133 kontroller på plats.
Under 2021 gjordes 32 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. Jordbruksverket
har dock utnyttjat covid-undantagsförordningen från kommissionen som gav medlemsstater möjlighet till
sänkt kontrollfrekvens för kontroller i efterhand inom Landsbygdsfonden från 1 till 0,6 %.
Under 2021 gjordes 21 kontroller i efterhand som avser stöd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.
Identifierade feltyper och motåtgärder
I populationen för Ejflu ej-IAKS är felfrekvensen 3,61 procent vilket är en ökning sedan föregående år. I
underlaget ingår 68 ärenden vilket är relativt få och en minskning sedan föregående år vilken medför att
stora avdrag i få ärenden kan få oproportionerlig påverkan på felfrekvensen. Vilket i sin tur medför att
felfrekvensen kan variera mycket från år till år. Under året har det varit avdrag i 14 av de 68 ärenden som
har granskats vilket är färre än tidigare. Av ärendena med avdrag har mer merparten hittats i den
administrativa kontrollen. Felfrekvensen är lägre för alla åtgärder utom en, och i den åtgärden är det ett
ärende som står för hela felet och påverkar den totala felfrekvensen. Det går alltså inte att dra några
generella slutsatser av detta ärende.
De avdragsorsaker som identifierats som mest förekommande i kontrollstatistiken är:
 ingår inte i projektet/investeringen
 villkor som inte uppfylls
Jordbruksverket har tidigare gjort förändringar vilka enligt vår bedömning leder till färre fel. Vi tror att de
tidigare genomförda åtgärderna med tydligare information till stödmottagare har effekt men att den inte syns
i felfrekvensen. Anledningen till detta är att det är få ärenden med stora belopp som får stor effekt på
felfrekvensen. Däremot är vår uppfattning att den syns i antalet ärende med fel vilket är färre än tidigare år.
Utbildningar m.m.
Under året har vi haft utbildningstillfällen för personal från Jordbruksverket, länsstyrelserna,
Skogsstyrelsen, Sametinget, Tillväxtverket och handläggare på leaderkontor för att demonstrera den
tillgänglighetsanpassade e-tjänsten. Vi har även spelat in och publicerat två instruktionsfilmer till
stödsökande om hur de ansöker om stöd i e-tjänsten. Under året har vi även genomfört utbildning i
bedrägeribekämpning för personal på och utanför Jordbruksverket och haft flertalet utbildningar för LAGgrupperna inför starten av nya leaderområden. Flera rutiner för handläggning har även uppdaterats och
förtydligats.
Under 2021 genomfördes projektägarkonferensen inom mat, måltid och turism som ställdes in under 2020.
Konferensen genomfördes digitalt. Under året har Jordbruksverket infört informationsträffar som riktar sig
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till de som är intresserade av att söka projektstöd inom EIP och tillfälliga utlysningar. Målet med träffarna är
att ge sökanden en tydligare bild av processen, vilket underlättar arbetet för både sökande och
Jordbruksverket. Vidare genomfördes en upphandlingsutbildning för organisationer som har visat intresse
för Jordbruksverkets upphandlingar inom Landsbygdsprogrammet.
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.
Utveckling och driftsättning av IT-system
Ett ständigt 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. Se även avsnittet Administrativa system
ovan.
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 % av ansökningarna och för
ansökan om utbetalning ska handläggningstiden vara längst 4 månader för 90 % av ansökningarna.
För ansökan om stöd hanterades 46 % av ansökningarna inom sex månader. För ansökan om utbetalning
hanterades 77 % av ansökningarna inom fyra månader. Statistiken avser alla handläggande myndigheters
ärenden som har kommit in och har hanterats under 2021 inklusive LLU, exklusive tekniskt stöd. Målen har
alltså inte nåtts under 2021.
En förklaring till den låga måluppfyllelsen är att vi behövt ta bort tidigare införda förenklingar i
handläggningen som ett resultat av revisionskritik. En annan förklaring är att resurser har behövt omfördelas
till andra arbetsuppgifter, exempelvis arbete kopplat till CAP-reformen. Jordbruksverket har nyanställt ett
20-tal personer vilket tagit resurser i anspråk, men det kommer förhoppningsvis leda till minskade
ärendebalanser på sikt. På handläggningssidan har Jordbruksverket även tagit hjälp av bemanningsföretag
med cirka 10 konsulter från november 2021 som en åtgärd för att korta ner handläggningstiderna och nå
målen.
När det gäller de areal- och djurrelaterade ersättningarna finns ett prognosticerat utbetalningsmål för
stödåret. För år 2021 var det 95 % av det möjliga utbetalningsbeloppet för året. De faktiska utbetalningarna
av stöd och ersättningar motsvarade 95 % av utbetalningsmålet före årsskiftet och målet är därmed uppfyllt.

3.b) Kvalitet och effektiva genomförandemekanismer
Förenklade kostnadsalternativ 1, proxyindikatorn beräknas automatiskt
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Total RDP financial allocation
[EAFRD + EURI]

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

[%] planerad andel av det
sammanlagda anslaget till
landsbygdsprogrammet som täcks
av förenklade kostnadsalternativ2

2 385 869 991,00

[%] utgifter som realiserats genom
ett förenklat kostnadsalternativ av
det totala anslaget till
landsbygdsprogrammet
(kumulativt)3

63,04

53,38

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

E-förvaltning för stödmottagarna [frivillig uppgift]
[%] EAFRD + EURI funding

[%] 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
120

[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 77 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.
Styrgruppen har under 2021 arbetat med aktivitetsplanen för 2021-2022 och tematiska arbetsgrupper för
AKIS (inklusive innovationssupport) och ARAKIS, Gröna kluster, Hållbara gröna näringar, Miljö och
Klimat, Fiske- och vattenbruk, Kompetensråd, Offentlig konsumtion, Smarta landsbygder, Leader, Ungas
inkludering och samordningsgrupp för delnätverket landsbygdskommunikatörer. Nätverkskansliet har
samma struktur som tidigare. Särskild avstämning sker med förträdare för lokalt ledd utveckling, som även
har representanter i flera tematiska grupper. De tematiska grupperna genomför aktiviteter i enlighet med
arbetsplaner som utgår från den av styrgruppen fastställda aktivitetsplanen.

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 i Landsbygdsnätverkets kanaler. Det är de olika
tematiska arbetsgrupperna som samlar in lärande exempel och ger dem spridning inom sina respektive
områden. Medlemsorganisationerna är också aktiva vad gäller insamlandet och ökar på så sätt bredden på de
exempel som lyfts fram. Ett av nätverkets nyhetsbrev skickas ut varje vecka och når nästan 1 600
prenumeranter. Det andra nyhetsbrevet om aktuellt inom EIP-Agri kommer ut en gång per månad och når ca
640 prenumeranter. I båda dessa nyhetsbrev sprids artiklar om projektexempel. Podden Landet är,
tillsammans med Landsbygdsnätverkets webbplats, den största kanalen för att nå ut till medlemmar,
beslutsfattare och en bredare målgrupp med i genomsnitt 8-900 lyssningar per avsnitt 2021.
I webbinarieserien Landet lär genomfördes 11 webbinarier under 2021. Upplägget är i de flesta fall att en
inbjuden föreläsare håller en presentation i 20 minuter. Därefter följer en lika lång frågestund där tittarna får
ställa frågor i en chattruta. I varje webbinarium deltog i genomsnitt 45 personer live och inspelningarna har
visats i efterhand nästan 1 200 gånger.
De olika tematiska arbetsgrupperna samlar in lärande exempel och ger dem spridning inom sina resp.
områden, exempelvis genom artiklar, podcasten Landet, webbinariet Landet lär eller digitala lunchkaféer.
Exempel på artiklar som getts spridning är kunskap om hållbart vattenbruk, lokalproducerat kött,
framgångsfaaktorer för innovationsfrämjande i landsbygder, ekosystemtjänster, svenska råvaror i privata
restauranger, ull, utveckling av allaktivitetshus samt framgångsrika leaderprojekt.
En viktig kanal på sociala medier är Facebook där antalet följare under 2021 ökat till 7052 följare.
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Landsbygdsnätverkets kansli delar och publicerar runt två till fyra inlägg per vecka. Facebook är den kanal
där betalda kampanjer genomförs och även om algoritmerna påverkat räckvidden negativt under senaste året
är det här många får del av nätverkets flöde.
Underlättande av tematiska och analytiska utbyten (54.3 b ii enligt 1305/2013)
Landsbygdsnätverket består av ungefär 120 organisationer och myndigheter som har anmält ett
medlemskap. Drygt hälften av dessa bidrar aktivt till tematiska och analytiska utbyten på något sätt,
exempelvis genom att ingå i arbetsgrupper. De flesta av nätverkets aktiviteter är inte begränsade för
medlemmar utan är öppna för alla. Utöver medlemmarna finns därför ytterligare 11 organisationer och
myndigheter som är aktiva i Landsbygdsnätverket. Under hösten genomförde nätverket en träff för att visa
medlemmar hur de kan använda nätverkets gemensamma resurser.
Utbyten sker även vid träffar och workshops. Under 2021 har det genomförts drygt 170 workshops och
träffar. På grund av pandemin har de flesta träffar och workshops varit helt digitala. Ett exempel är den
årliga projektledarträffen inom EIP Agri. Andra exempel på tema för möten är gröna kluster, svenska
råvaror i privata restauranger, miljöåtgärder i nya CAP, agroekologi, flernivåsamverkan i Smarta
landsbygder, innovationsfrämjande i landsbygder, miljö och klimat i Leader, utbildning för utrikesfödda i
gröna näringar, kompetensförsörjning i livsmedelssektorn och fiskets potential i salt och sött. Ytterligare
exempel är ett nätverk för kommunikatörer och kommunikationsansvariga.
Den 11 november genomförde Landsbygdsnätverket även en digital nationell leaderträff. Tema för träffen
var Med framtiden i fokus. 174 unika besökare registrerades under dagarna med som mest 136 deltagare
inloggade samtidigt. 45 prioriterade leaderområden var representerade + två oprioriterade områden.
Ett särskilt projekt, MATtanken, som syftar till att stärka kvalitén inom offentlig mat, genomförs av
Landsbygdsnätverket. Projektet leds av en styrgrupp med representanter från tre medlemsorganisationer. En
projektledare och kommunikatör är anställda vid kansliet. Inom MATtanken har det även organiserats ett
vildsvinsnätverk. MatTanken har bland annat arrangerat Offentliga måltidens dag, där 162 kommuner och 9
reginoner medverkade med olika arrangemang.
Under året har Landsbygdsnätverket lanserat det nya arbetssättet Ta dig an en utmaning. Här kan
Landsbygdsnätverkets medlemmar i samverkan lösa gemensamma utmaningar kopplade till
landsbygdsutveckling. Arbetssättet ska ge medlemmarna möjlighet att lyfta avgränsade frågor eller
tidsbegränsade utmaningar som inte behöver ha koppling till det som sker i nätverkets arbetsgrupper.
Tillhandahållande av utbildning och nätverk för LAG (54.3 b iii enligt 1305/2013)
En digital nationell Leaderträff har anordnats. Två av podcasten Landet har haft tema Lokalt Ledd
Utveckling. Dessutom har det genomförts 15 digitala utbildningar och workshops i strategiskrivande, flera
av dem i samverkan med förvaltningsmyndigheten.
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. Hjälpmaterial för den som vill söka
innovationsstöd finns med intruktionsfilmer, checklistor och exempelansökan. I slutet av året anställde
Landsbygdsnätverket en innovationscoach som ska arbeta bland annat med kunskaps- och
innovationsfrämjande i gröna näringar.
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Delning och spridning av uppföljnings- och utvärderingsresultat (54.3 b v enligt 1305/2013)
Landsbygdsnätverket har bistått utvärderingssekretariatet med att sprida utvärderingsresultat. Bland annat
sprids resultaten från uppföljningar och utvärderingar regelbundet i det veckovisa nyhetsbrevet.
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 Assembly-möten och möten med permanenta undergrupper till
Assemblyn. Därutöver har nätverket deltagit vid flera träffar mellan de nationella nätverken. Det svenska
Landsbygdsnätverket har haft svenska deltagare i såväl tematiska arbetsgrupper, som seminarier och
workshoppar. Representanter från medlemsorganisationer har vid flera tillfällen medverkat med
presentationer av lösningar som tillämpas i Sverige.
Landsbygdsnätverket deltog även på Rural vision week, dels som arrangör av seminarium tillsammans med
finska landsbygdsnätverket, dels genom att en medlemsorganisation var utvald som landsbygdsrepresentant
i en plenumpresentation.

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 2021 pågick mellan den 11 februari och den 15 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 9 000 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
landsbygdsprogrammets kommunikationsstrategi, bland annat att kommunikationen ska planeras utifrån
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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 2021 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
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 olika träffar och workshops, podcast Landet och webbinarieserie Landet lär
Till interna medarbetare och samarbetspartner:
 nyheter på det externa intranätet Ladan som når ut till samarbetspartners, exempelvis Sveriges
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länsstyrelser och andra myndigheter som handlägger stöd i programmet
 nyhetsbrev till medarbetare
 lunchseminarier och föreläsningar
 information på Jordbruksverkets intranät Magasinet.
Fondgemensam kommunikation
Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, 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 2021 har den fondgemensamma kommunikationsgruppen arbetat med:
 Webbplatsen eufonder.se - Målet är att alla förvaltande myndigheter ska sprida resultat via artiklar
och nyheter 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 Europa i min region – 2021 genomfördes den europeiska kampanjen EU
in my Region (Europa i min region) helt digitalt. Kampanjen genomfördes mellan den 20-26
september. EU-finansierade projekt från hela Sverige visade då upp sin verksamhet digitalt via
filmer, digitala träffar och andra digitala evenemang. Kampanjen i Sverige samordnades av
Tillväxtverket, Landsbygdsnätverket, ESF-rådet, Jordbruksverket, Migrationsverket och
Polismyndigheten. Webbplatsen eufonder.se fungerade som gemensam kanal för kampanjen och
löpande information om de deltagande projekten spreds på Facebook-sidan Europa i min region.
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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
Det här avsnittet gäller bara årlig genomföranderapport 2016, 2018
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7. BEDÖMNING

AV UPPGIFTER
PROGRAMMETS MÅL

OCH

FRAMSTEG

NÄR

Det här avsnittet gäller bara årlig genomföranderapport 2016, 2018
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DET

GÄLLER

ATT

UPPNÅ

8. GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER FÖR ATT TA HÄNSYN TILL PRINCIPERNA I ARTIKLARNA
5, 7 OCH 8 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013
Det här avsnittet gäller bara årlig genomföranderapport 2016, 2018
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9. FRAMSTEG

NÄR DET GÄLLER ATT INFÖRA ETT INTEGRERAT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR
ATT ANVÄNDA EJFLU OCH ANDRA EU-FINANSIERINGSINSTRUMENT

Det här avsnittet gäller bara årlig genomföranderapport 2018
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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

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
landsbygdsprogra
mmet
(fokusområde 1A)

1A

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2021

3,34

42,58

2014-2020

3,20

40,80

2014-2019

1,99

25,37

2014-2018

1,08

13,77

2014-2017

0,03

0,38

Mål 2025

7,84

2014-2016
2014-2015

Fokusområde 1B
FA/M

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)

1B

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2021

492,00

67,40

2014-2020

413,00

56,58

2014-2019

293,00

40,14

2014-2018

212,00

29,04

2014-2017

78,00

10,68

2014-2016

9,00

1,23

Mål 2025

730,00

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 (%)

2014-2021

14 604,00

10,78

2014-2020

12 114,00

8,94

2014-2019

6 574,00

4,85

2014-2018

3 462,00

2,55

2014-2017

94,00

0,07

2014-2016
2014-2015
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Mål 2025

135 500,00

Fokusområde 2A
FA/M

Namn på
målindikator

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

2A

FA/M

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2021

4,29

81,33

3,68

69,76

2014-2020

3,91

74,12

3,30

62,56

2014-2019

3,52

66,73

2,64

50,05

2014-2018

2,83

53,65

1,88

35,64

2014-2017

1,88

35,64

0,77

14,60

2014-2016

1,05

19,91

0,03

0,57

2014-2015

0,03

0,57

Anslagna

Upptag (%)

Period

2A

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

362 942 877,00

92,03

234 819 084,00

59,54

394 390 621,00

M01

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

13 372 708,00

79,51

6 160 733,00

36,63

16 819 337,00

M01.1

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

705 315,00

21,59

3 266 572,00

M01.1

O12 - Antal
deltagare i
utbildningar

2014-2021

0,00

0,00

16 100,00

M02

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

2 212 964,00

45,55

4 858 326,00

M02.1

O13 - Antal
stödmottagare
som fått
rådgivning

2014-2021

1 890,00

40,21

4 700,00

M04

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

209 646 568,00

64,64

324 310 697,00

M04

O2 - Totalt
investeringar

2014-2021

810 822 439,00

68,28

1 187 441 312,00

M04.1

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

209 646 568,00

64,64

324 310 697,00

M04.1

O4 - Antal
jordbruksföretag/s
tödmottagare som
fått stöd

2014-2021

2 614,00

69,71

3 750,00

M16

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

16 798 819,00

34,71

48 402 261,00

124,55

306 963 808,00

94,65

36 555 370,00

75,52

76

Upptag (%)

5,28

Utfallsindikator

6 050 991,00

Genomförda

Mål 2025
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Fokusområde 2B
FA/M

Namn på
målindikator

T5: Procentandel
jordbruksföretag
med stöd från ett
landsbygdsprogra
m för
affärsutvecklingsp
laner/investeringa
r för unga
jordbrukare
(fokusområde 2B)

2B

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2021

0,94

77,88

0,85

70,43

2014-2020

0,79

65,46

0,75

62,14

2014-2019

0,68

56,34

0,61

50,54

2014-2018

0,49

40,60

0,42

34,80

2014-2017

0,31

25,69

0,04

3,31

2014-2016

0,12

9,94

Mål 2025

1,21

2014-2015
FA/M

Utfallsindikator

Period

Anslagna

Upptag (%)

2B

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

18 767 358,00

87,47

13 169 172,00

61,38

21 455 150,00

M06

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

18 767 358,00

87,47

13 169 172,00

61,38

21 455 150,00

M06

O2 - Totalt
investeringar

2014-2021

15 150 000,00

70,61

21 455 150,00

M06.1

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

13 169 172,00

61,38

21 455 150,00

M06.1

O4 - Antal
jordbruksföretag/s
tödmottagare som
fått stöd

2014-2021

606,00

70,63

858,00

77

Genomförda

Upptag (%)
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Fokusområde 3A
FA/M

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

3A

% of LU covered
by M14 measure
(%)

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2021

0,34

36,62

0,29

31,24

2014-2020

0,35

37,70

0,35

37,70

2014-2019

0,33

35,55

0,23

24,77

2014-2018

0,28

30,16

0,15

16,16

2014-2017

0,24

25,85

2014-2016

0,02

2,15

2014-2021

16,86

96,84

2014-2020

16,67

95,75

2014-2019

16,80

96,50

2014-2018

16,86

96,84

2014-2017

27,58

158,41

2014-2016

3,10

17,81

Mål 2025

0,93

2014-2015

17,41

2014-2015
FA/M

Utfallsindikator

Period

3A

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

214 264 698,00

96,13

187 770 173,00

84,24

222 890 106,00

M01

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

14 165 209,00

73,82

9 209 247,00

47,99

19 188 850,00

M01.1

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

4 641 447,00

59,09

7 854 481,00

M01.1

O12 - Antal
deltagare i
utbildningar

2014-2021

4 207,00

17,60

23 900,00

M02

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

85 401,00

3,73

2 290 601,00

M02.1

O13 - Antal
stödmottagare
som fått
rådgivning

2014-2021

118,00

9,83

1 200,00

M04

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

6 053 019,00

42,48

14 247 437,00

M04

O2 - Totalt
investeringar

2014-2021

21 925 168,00

50,93

43 051 826,00

O3 - Antal
åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2021

178,00

51,74

344,00

M14

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

163 351 741,00

97,76

167 101 276,00

M14

O4 - Antal
jordbruksföretag/s
tödmottagare som
fått stöd

2014-2021

4 509,00

90,18

5 000,00

M16

O1 - Totalt

2014-2021

9 070 765,00

45,21

20 061 942,00

M04.1
M04.2

Anslagna

Upptag (%)

1 321 753,00

57,70

10 538 181,00

73,97

167 347 676,00

100,15

20 891 879,00

104,14
78

Genomförda

Upptag (%)
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offentliga utgifter

M16.4

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

2014-2021

209,00

79

31,67

660,00

Prioritering P4
FA/M

Namn på
målindikator

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

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2021

0,04

97,22

2014-2020

0,03

72,92

2014-2019

0,02

48,61

2014-2018

0,01

24,31

2014-2021

9,81

60,28

2014-2020

13,32

81,85

2014-2019

14,16

87,01

2014-2018

10,26

63,05

2014-2017

1,94

11,92

2014-2016

3,53

21,69

2014-2015

6,76

41,54

2014-2021

7,62

52,87

2014-2020

10,36

71,89

2014-2019

11,43

79,31

2014-2018

8,78

60,92

2014-2017

1,16

8,05

2014-2016

2,38

16,51

2014-2015

4,86

33,72

2014-2021

16,71

87,12

2014-2020

19,43

101,31

2014-2019

18,67

97,34

2014-2018

14,55

75,86

2014-2017

3,47

18,09

2014-2016

4,74

24,71

2014-2015

7,03

36,65

Mål 2025

0,04

2014-2017
2014-2016
2014-2015

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

Upptag (%)

Upptag (%)

14,41

19,18

Utfallsindikator

Period

Anslagna

P4

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

2 968 951 698,00

99,38

2 713 002 677,00

90,81

2 987 447 696,00

M01

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

73 438 235,00

79,43

48 031 097,00

51,95

92 462 270,00

M01.1

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

8 148 575,00

30,17

27 004 517,00

M01.1

O12 - Antal
deltagare i
utbildningar

2014-2021

8 629,00

11,08

77 900,00

80

Genomförda

16,27
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M02

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

M02.1

O13 - Antal
stödmottagare
som fått
rådgivning

2014-2021

M04

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

M04

O2 - Totalt
investeringar

M04.4

32 976 427,00

76,06

20 382 067,00

47,01

43 354 339,00

2 777,00

9,81

28 300,00

4 889 499,00

53,70

9 104 675,00

2014-2021

5 125 210,00

56,29

9 104 675,00

O3 - Antal
åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2021

869,00

28,49

3 050,00

M07

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

31 961 979,00

87,85

20 168 068,00

55,44

36 381 448,00

M08

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

15 813 611,00

104,64

8 440 632,00

55,85

15 112 242,00

M08.4

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

0,00

0,00

1,00

M08.5

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

8 440 632,00

55,85

15 112 241,00

M08.5

O3 - Antal
åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2021

1 799,00

59,97

3 000,00

M08.5

O5 - Sammanlagd
areal (ha)

2014-2021

10 932,00

86,76

12 600,00

M10

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

996 689 936,00

90,12

1 105 988 193,00

M10.1

O5 - Sammanlagd
areal (ha)

2014-2021

702 694,00

85,37

823 100,00

M11

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

528 538 433,00

90,66

582 966 073,00

M11.1

O5 - Sammanlagd
areal (ha)

2014-2021

9 159,00

36,64

25 000,00

M11.2

O5 - Sammanlagd
areal (ha)

2014-2021

163 065,00

92,65

176 000,00

M13

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

1 082 184 931,00

98,92

1 093 984 489,00

M13.1

O5 - Sammanlagd
areal (ha)

2014-2021

269 534,00

85,03

317 000,00

M13.2

O5 - Sammanlagd
areal (ha)

2014-2021

807 666,00

72,44

1 115 000,00

M13.3

O5 - Sammanlagd
areal (ha)

2014-2021

19 225,00

54,93

35 000,00

M16

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

3 678 014,00

45,44

8 093 967,00

8 158 928,00

89,61

1 131 542 135,00

102,31

564 985 846,00

96,92

1 103 236 674,00

100,85

6 837 863,00

84,48
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Fokusområde 5C
FA/M

Namn på
målindikator

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

5C

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2021

47 703 991,00

75,63

43 200 699,00

68,49

2014-2020

50 815 774,00

80,57

40 803 682,00

64,69

2014-2019

43 662 651,00

69,23

26 371 615,00

41,81

2014-2018

30 158 987,00

47,82

16 251 771,00

25,77

2014-2017

14 548 396,00

23,07

4 112 802,00

6,52

2014-2016

4 677 304,00

7,42

168 721,00

0,27

Mål 2025

63 072 200,00

2014-2015
FA/M

Utfallsindikator

Period

5C

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

23 519 181,00

103,22

15 925 935,00

69,90

22 785 148,00

M04

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

6 832 970,00

80,80

4 701 706,00

55,60

8 456 863,00

M04

O2 - Totalt
investeringar

2014-2021

13 445 006,00

68,27

19 693 216,00

O3 - Antal
åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2021

176,00

55,00

320,00

M06

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

10 373 147,00

89,98

11 528 034,00

M06

O2 - Totalt
investeringar

2014-2021

29 755 693,00

68,57

43 393 900,00

M06

O3 - Antal
åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2021

327,00

136,25

240,00

O4 - Antal
jordbruksföretag/s
tödmottagare som
fått stöd

2014-2021

327,00

136,25

240,00

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

851 082,00

30,39

2 800 251,00

M04.1
M04.3

M06.2
M06.4

M16

Anslagna

Upptag (%)

13 372 318,00

116,00

3 313 893,00

118,34

82

Genomförda

Upptag (%)
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Fokusområde 5D
FA/M

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

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2021

5,85

78,84

2014-2020

5,27

71,02

2014-2019

3,11

41,91

2014-2018

1,87

25,20

2014-2017

0,12

1,62

2014-2021

1,42

65,44

2014-2020

1,16

53,46

2014-2019

1,41

64,98

2014-2018

1,00

46,08

2014-2017

0,21

9,68

Mål 2025

7,42

2014-2016
2014-2015

2,17

2014-2016
2014-2015

FA/M

Utfallsindikator

Period

5D

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

23 863 588,00

82,92

14 322 573,00

49,77

28 779 621,00

M04

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

9 859 894,00

78,39

6 845 341,00

54,42

12 578 212,00

M04

O2 - Totalt
investeringar

2014-2021

18 524 555,00

68,10

27 201 588,00

O3 - Antal
åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2021

212,00

64,24

330,00

O8 - Antal
djurenheter som
får stöd

2014-2021

102 506,00

78,85

130 000,00

M06

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

5 934 083,00

47,22

12 566 361,00

M06

O2 - Totalt
investeringar

2014-2021

16 510 383,00

51,87

31 832 269,00

M16

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

1 543 149,00

42,45

3 635 048,00

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

Anslagna

Upptag (%)

9 957 311,00

79,24

4 046 383,00

111,32

83

Genomförda

Upptag (%)
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Fokusområde 6A
FA/M

Namn på
målindikator

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

6A

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2021

691,00

70,87

2014-2020

600,00

61,54

2014-2019

404,00

41,44

2014-2018

261,00

26,77

2014-2017

86,00

8,82

Mål 2025

975,00

2014-2016
2014-2015
FA/M

Utfallsindikator

Period

6A

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

90 985 260,00

77,28

48 020 580,00

40,79

117 732 388,00

M01

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

10 465 442,00

63,94

4 415 237,00

26,98

16 367 719,00

M01.1

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

1 333 576,00

28,71

4 644 952,00

M01.1

O12 - Antal
deltagare i
utbildningar

2014-2021

836,00

8,20

10 200,00

M02

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

736 766,00

15,22

4 839 991,00

M02.1

O13 - Antal
stödmottagare
som fått
rådgivning

2014-2021

193,00

2,14

9 000,00

M04

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

4 220 743,00

61,36

6 878 711,00

M04

O2 - Totalt
investeringar

2014-2021

15 485 624,00

70,07

22 101 152,00

M04

O4 - Antal
jordbruksföretag/s
tödmottagare som
fått stöd

2014-2021

M06

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

M06

O2 - Totalt
investeringar

M06.2
M06.4

M16

Anslagna

Upptag (%)

4 178 310,00

86,33

6 255 557,00

90,94

Genomförda

Upptag (%)

Planerade 2023

128,00

41 637 299,00

91,95

27 701 408,00

61,17

45 284 120,00

2014-2021

101 483 772,00

67,30

150 791 967,00

O4 - Antal
jordbruksföretag/s
tödmottagare som
fått stöd

2014-2021

544,00

68,00

800,00

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

10 946 426,00

24,68

44 361 847,00

28 448 652,00

64,13

84

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 (%)

2014-2021

662,00

71,18

2014-2020

529,97

56,99

2014-2019

173,01

18,60

2014-2018

76,87

8,27

2014-2017

3,08

0,33

2014-2021

27,66

77,28

2014-2020

23,52

65,71

2014-2019

15,33

42,83

2014-2018

10,15

28,36

2014-2017

5,20

14,53

2014-2016

0,48

1,34

2014-2021

57,37

100,01

2014-2020

57,37

100,01

2014-2019

57,37

100,01

2014-2018

60,61

105,65

2014-2017

60,61

105,65

2014-2016

60,61

105,65

2014-2015

60,61

105,65

Mål 2025

930,00

2014-2016
2014-2015

T22: Procentandel
av
landsbygdsbefolk
ningen som får ta
del av förbättrade
tjänster/infrastrukt
urer (fokusområde
6B)

6B

35,79

2014-2015

T21: Procentandel
av
landsbygdsbefolk
ningen som
omfattas av lokala
utvecklingsstrateg
ier (fokusområde
6B)

FA/M

Utfallsindikator

Period

6B

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

316 780 980,00

81,29

206 837 232,00

53,08

389 668 852,00

M01

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

4 978 969,00

87,86

2 133 407,00

37,65

5 667 170,00

M01.1

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

950 966,00

37,33

2 547 761,00

M01.1

O12 - Antal
deltagare i
utbildningar

2014-2021

932,00

12,59

7 400,00

M02

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

421 520,00

30,56

1 379 128,00

M02.1

O13 - Antal
stödmottagare
som fått
rådgivning

2014-2021

12,00

0,63

1 900,00

M07

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

75 383 715,00

60,61

124 382 602,00

O15 - Befolkning
som drar nytta av
förbättrade

2014-2021

2 215 023,00

83,30

2 659 000,00

M07.1
M07.2

Anslagna

Upptag (%)

2 858 499,00

207,27

112 322 605,00

90,30
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Genomförda

Upptag (%)

57,37
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M07.4
M07.5
M07.6

tjänster/infrastrukt
urer (itinfrastrukturer
eller andra)

M07.7
M07.8
M07.2

O3 - Antal
åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2021

41,00

45,56

90,00

M07.4

O3 - Antal
åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2021

1 083,00

43,67

2 480,00

M07.5

O3 - Antal
åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2021

126,00

48,46

260,00

M07.6

O3 - Antal
åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2021

340,00

38,64

880,00

M16

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

28 761 247,00

111,74

16 634 213,00

64,62

25 739 952,00

M19

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

167 859 660,00

72,20

112 264 377,00

48,29

232 500 000,00

M19

O18 - Befolkning
som omfattas av
lokala
aktionsgrupper

2014-2021

4 261 701,00

100,00

4 261 701,00

M19

O19 - Antal valda
lokala
aktionsgrupper

2014-2021

44,00

100,00

44,00

M19.1

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

4 594 213,00

62,52

7 347 953,00

M19.2

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

72 931 197,00

46,61

156 458 741,00

M19.3

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

3 746 473,00

42,05

8 908 898,00

M19.4

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

30 992 494,00

51,84

59 784 408,00
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Fokusområde 6C
FA/M

Namn på
målindikator

T24: Procentandel
av
landsbygdsbefolk
ningen som får ta
del av nya eller
förbättrade
tjänster/infrastrukt
urer (IKT)
(fokusområde 6C)

6C

Period

Baserat på
godkända (i
relevanta fall)

Upptag (%)

Genomförda

Upptag (%)

2014-2021

1,57

32,31

2014-2020

0,84

17,29

2014-2019

0,49

10,08

2014-2018

0,19

3,91

2014-2017

0,02

0,41

Mål 2025

4,86

2014-2016
2014-2015

FA/M

Utfallsindikator

Period

Anslagna

Upptag (%)

6C

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

555 537 043,00

126,97

263 695 522,00

60,27

437 534 534,00

M07

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

554 226 280,00

127,33

262 694 061,00

60,35

435 253 172,00

M07.3

O15 - Befolkning
som drar nytta av
förbättrade
tjänster/infrastrukt
urer (itinfrastrukturer
eller andra)

2014-2021

116 565,00

32,29

361 000,00

M07.3

O3 - Antal
åtgärder/insatser
som får stöd

2014-2021

503,00

77,38

650,00

M16

O1 - Totalt
offentliga utgifter

2014-2021

1 001 461,00

43,90

2 281 362,00

1 310 763,00

57,46
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