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DOKUMENTATION 

– beslut 

Beslutsdatum 2023-02-02 

Ärendemening Generella och valbara urvalsmoduler samt 
poängsättning för startstöd, projektstöd och 
investeringsstöd som ska gälla under år 2023, 
med revidering i de delar som avser 
investeringsstödet för bevattningsdammar. 

Diarienummer 3.1.17-23347/2022 Beslutets innehåll 

☐ Utfärdande av föreskrift nr:  

Att gälla fr.o.m.   
  

☒ Beslutades att: godkänna revidering i de delar som avser 
investeringsstödet för bevattningsdammar 
(Id nr 181) gällande sakinnehållet i och 
poängsättningen för de urvalsmoduler som 
ska gälla under år 2023 för startstöd, 
projektstöd och investeringsstöd inom 
Sveriges strategiska plan för EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik, enligt  
bilagorna 1 och 2. 

Beslutsfattare Generaldirektören Christina Nordin 

Föredragande Håkan Hylén 

Övriga som varit med om den 
slutliga handläggningen 

Chefsjuristen Ida Lindblad Hammar, 
Sara Sundelius, Olof Johansson, 
Andreas Mattisson, Jonas Fjertorp och 
Tomas Johansson 

Christina Nordin Håkan Hylén 

 

Beslutsfattare Föredragande 

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Moduler Urvalsförfarande 2023, version 2023-02-02 

Bilaga 2. Poäng Urvalsförfarande 2023, version 2023-02-02 
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