
Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Vad har vi fått för pengarna?

2019-10-17

Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté

Anna Hedberg



Vad är landsbygdsprogrammet?

◼ Landsbygdsprogrammet är ett av EU:s struktur-

och investeringsfondsprogram (ESI). 

◼ Programmet är en del av EU:s strategi för smart 

och hållbar tillväxt.

◼ Det svenska programmets budget är knappt 37 

miljarder kronor, varav ca 40% från EU.

◼ Stockholms län får 2-3% av den totala budgeten.



Programmets mål

◼ Främja jordbrukets konkurrenskraft 

◼ Bidra till miljö- och klimatmål

◼ Bidra till sysselsättning och utveckling på 

landsbygden



Typer av åtgärder

◼ Miljöersättningar och miljöinvesteringar

◼ Kompetensutveckling inkl rådgivning, kurser, 

informationsspridning

◼ Startstöd för unga lantbrukare

◼ Stöd till bredband

◼ Företagsstöd/investeringsstöd

◼ Projektstöd



Stockholms län

◼ Budget för projekt- och företagsstöd: 356 

miljoner kronor

◼ Jordbrukets lönsamhet, öppet odlings-

landskap, närproducerad mat är prioriterade 

områden

◼ Mål för fördelning av stöd mellan kvinnor och 

män

◼ Regional livsmedelsstrategi

◼ Vision: Stockholm – Hela Sveriges matmarknad

◼ Övergripande mål: Ett långsiktigt hållbart livsmedelssystem



Budget för företags- och projektstöd

LB 2007-2013

Investering, förädling
och startstöd inom
jordbruksverksamhet

Miljöinvesteringar

Annan verksamhet,
service, turism,
infrastruktur

Bredband

LB 2014-2020

Investering, föräding
och startsstöd inom
jordbruksverksamhet

Miljöinvesteringar

Annan verksamhet,
service, turism,
infrastruktur

Bredband



Resultat - vad har vi fått för pengarna?

◼ Vad investeras det i?

◼ Var i länet satsas det?

◼ Fördelning av stödbelopp mellan kvinnor och 

män?

◼ Bildexempel från skärgården



Var i länet satsas det?

◼ Jordbruk: Flest investeringar i Norrtälje

◼ ”Nya jobb”: Länets alla landsbygdskommuner

◼ Kommersiell service: Skärgårdskommunerna

◼ Bredband: Skärgårdskommunerna

◼ Kompetensutveckling: Aktiviteter i länets 

landsbygdskommuner



Vad investerar man i?

◼ Jordbruk: Nötköttsproduktion, mjölkproduktion, 
grönsaker, växtodling, får.

◼ ”Nya jobb”: Besöksnäring inkl. boende och 
måltidsturism, hästverksamheter.

◼ Kommersiell service: Lanthandlar, sjömackar.

◼ Kompetensutveckling: Främst miljö/jordbruk, även 
service och besöksnäring.

◼ Regionala mål för jämställdhet: Uppnås för flera 
företagsstöd, men inte alls för jordbruks-
investeringar.



Exempel: Stigar och utegym på Utö/Ålö



Finnhamns gästhamn och vandrarhem



Ny sjömack på Ornö



Arholma handel: Pantsystem, kylrum, frysrum, delidisk, 

luftvärmepump



Våtmark på Muskö, Arbottna: En mosaik av öar och 

blankvatten skapas. Stängsling ska göras och bete med 

nöt kommer införas runtom. Lekande rovfisk som gädda 

kommer gynnas. 



Tack!


