
Vad är landsbygdsprogrammet?

Regeringen har beslutat om förslaget till nytt landsbygdsprogram den 5 juni

2014. 

Du hittar programmet på 

Det här är landsbygdsprogrammet 

Det nya landsbygdsprogrammet löper från i år fram till och med 2020. Det består av stöd och 

ersättningar för att utveckla landsbygden. Miljö och hållbar utveckling är också prioriterat.

Landsbygdsprogrammet ska ge

• lönsamma och livskraftiga företag

• aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur

• modern landsbygd.

I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, kompensationsbidrag och 

miljöersättningar. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 

miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.

Programmet styr mot tydliga mål

Det nya landsbygdsprogrammet är målstyrt i större utsträckning än det tidigare. Det finns mål på EU-

nivå samt på nationell och regional nivå. Det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla, finns 

i den gemensamma strategin Europa 2020 .

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 består av 6 stycken så kallade prioriteringar. Till varje prioritering 

finns tillhörande fokusområden, sammanlagt 18 stycken. De stöd och ersättningar som kommer att gå 

att söka ska passa in i minst ett av de 18 fokusområdena.

Till vänster under Struktur kan du läsa mer om hur programmet är uppbyggt.

Till vänster under Stöd i nya landsbygdsprogrammet kan du läsa mer om vilka stöd och ersättningar som

kommer att finnas i landsbygdsprogrammet.

Rangordning av ansökningar med urvalskriterier

Landsbygdsprogrammet har gått från efterfrågestyrning till målstyrning. För att välja ut vilka som ska få 

stöd används urvalskriterier. Det finns nationella urvalskriterier och urvalskriterier på regional nivå som 

länsstyrelserna och Sametinget tar fram genom regionala handlingsplaner. Urvalskriterierna ska göra att 

det blir en bättre måluppfyllelse och innebär att ansökan poängsätts och får en slutpoäng. Arbetet med 

urvalskriterier är inte färdigt.

Beslutsomgångar för bättre urval

EU-kommissionen rekommenderar beslutsomgångar. Det innebär att alla ansökningar inom en viss 

period jämförs med varandra. Det finns en starttid och en sluttid för när den som söker stöd kan skicka 

in sin ansökan och vara med i urvalet. I varje beslutsomgång kommer de med högst poäng efter att ha 

granskats utifrån urvalskriterierna att få stöd. Beslutsomgångar och urvalskriterier ska tillsammans ge 

konkurrens mellan ansökningarna så att de som bäst bidrar till att uppfylla målen får stöd. Hur vi ska 

jobba med beslutsomgångar i Sverige är inte klart än.



Schabloner förenklar redovisningen av utgifter

I det nya landsbygdsprogrammet finns möjlighet att använda schabloner för att förenkla inför utbetalning

av stöd. En schablon ska vara kontrollerbar, rättvis och godkänd på förhand. Jordbruksverket arbetar 

därför med att ta fram färdiga schabloner för att förenkla vardagen för våra kunder och få en mer 

effektiv och rättssäker handläggning. Här kan du läsa mer om schabloner.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om stöd till landsbygden

Håll dig uppdaterad om senaste nytt om stöden och ersättningarna genom att prenumerera på vårt 

nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Du kan anmäla dig som prenumerant under länken uppe till höger.

Landsbygdsnätverket

Det svenska landsbygdsnätverket är kopplat till landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet 

samt programmet för lokalt ledd utveckling i socialfonden och regionalfonden. I landsbygdsnätverket 

samlas de aktörer som arbetar med landsbygds- samt havs- och fiskeriutveckling i Sverige. Målet med 

nätverket är att genomföra programmen på ett bättre och mer effektivt sätt.

Landsbygdsnätverket skapar mötesplatser där olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå kan 

informera varandra och dela erfarenheter. Tillsammans kan aktörerna utveckla metoder som sedan kan 

användas i arbetet med landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för 

lokalt ledd utveckling i socialfonden och regionalfonden.

På landsbygdsnätverkets egen webbplats till höger kan du läsa mer om nätverket och vad det arbetar 

med. Där hittar du också en kalender över olika aktiviteter

http://www.landsbygdsnatverket.se/


