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Tillsammans för miljön i Skåne 

Målet med denna sammanställning av stöd och bidrag är att underlätta för kommuner, föreningar, 
vattenråd, företag, markägare och flertalet andra aktörer som vill arbeta med miljöförbättrande 
åtgärder. Sammanställningen ska ge en övergripande introduktion om de stöd och bidrag som 
finns att söka och var man hittar mer detaljerad information. Främst handlar det om statliga stöd 
och EU-stöd. Sammanställningen har ett begränsat fokus på forsknings- och innovationsstöd. 

För att få den senaste informationen är det viktigt att du alltid går vidare till de länkar vi hänvisar 
till då vi inte har möjlighet att uppdatera denna sammanställning mer än en gång per år. 

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Skåne hjälper gärna till med vilka bidrag som kan vara 
lämpliga att söka för just de åtgärder du planerar. Generellt gäller att EU-medel kan kombineras 
med andra medel, såsom statliga eller kommunala medel, men vanligtvis kan inte olika statliga 
medel kombineras med varandra. Kontakta ansvarig myndighet för besked om vad som gäller för 
just det bidrag du är intresserad av. 

I denna sammanställning lyfts endast de stöd som har en tydlig koppling till miljömålen. Men 
glöm inte bort att många andra stöd har positiva miljöeffekter, till exempel bredbandsutbyggnad 
som minskar behovet av resande och bidrag till nybyggnation som redan från början investerar i 
bra energi- och värmehantering. Låt miljöhänsyn bli ett självklart arbetssätt i alla former av 
investeringar och projekt! 

 

Kom gärna med förslag på förbättringar av denna sammanställning! 

 

Ansvarig för samordning av sammanställningen: 
Dagmara Nawrocka, dagmara.nawrocka@lansstyrelsen.se 
010-224 17 34 

  

http://www.lansstyrelsen.se/skane/
http://www.skogsstyrelsen.se/
http://skane.se/
mailto:dagmara.nawrocka@lansstyrelsen.se
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1. STÖD SOM SÖKS VIA LÄNSSTYRELSEN 

1.1. Investeringsstöd till solcellsanläggningar 

 

Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten 
fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet. Sökanden lämnar in ansökningar till Länsstyrelsen 
via Boverkets portal, men du kan även söka per post. Stödet omfattar installation av alla typer av 
nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. För att kunna få stöd måste projektet 
ha slutförts senast 2019-12-31 och anläggningen måste vara nätansluten. Företag som ansöker om 
stöd måste ansöka innan projektet påbörjas. För övriga sökanden gäller att ansökan om stöd ska ha 
kommit in inom sex månader från att projektet påbörjades.  

Sökande: Företag, offentliga organisationer och privatpersoner som investerar i solceller och 
solel/solvärmehybridsystem. 

Stödet: Stödnivån från och med den 1 januari 2018 är maximalt 30 procent till alla. Stödnivån 
beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per 
solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 
37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. 

Stödet kan inte kombineras med ROT-avdraget. 

Exempel på åtgärd: Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Energimyndigheten 

1.2. Stöd till energilagring av egenproducerad el 

 

Nu kan du som privatperson söka stöd för att lagra egenproducerad förnybar el. För att få bidraget 
ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som 
är ansluten till elnätet. Bidraget ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle 
än produktionstillfället och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att 
tillgodose det egna elbehovet. 

Stödet går att söka från och med den 15 november 2016 och avser installationer som påbörjats 
tidigast den 1 januari 2016 och slutförs senast den 31 december 2019. Du kan få stöd för inköp 
och installation av batteri, kablage, kontrollsystem och smarta energihubbar. Sökanden lämnar in 
ansökningar till Länsstyrelsen.  

Sökande: Privatpersoner 

Stödet: Stödet är högst 60 procent av godkända kostnader för lagringssystemet, dock högst 50 
000 kr. 

Exempel på åtgärd: Du kan få stöd för inköp och installation av system för lagring, till exempel 
kostnader för batteri, kablage, kontrollsystem och smarta energihubbar. 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/bygga-och-bo/stod-till-solceller.html
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-stod-och-intakter-kan-jag-fa/
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Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Energimyndigheten 

1.3. Landsbygdsprogrammet 2014-2020 

         

EU har en gemensam jordbruks-, landsbygds- och fiskepolitik för åren 2014-2020. 
Jordbruksverket ansvarar för det svenska Landsbygdsprogrammet. Landsbygdsprogrammet 
finansieras gemensamt av Sverige och EU och hanterar drygt 32 miljarder kronor under den här 
perioden. Genom stöd och ersättningar ska programmet skapa förutsättningar för en ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Jordbruksverket fördelar medel inom 
flera stöd till länsstyrelserna som i sin tur hanterar ansökningar och fördelar stöd utifrån 
respektive läns regionala handlingsplan. Länsstyrelsens uppgift är att se till att 
landsbygdsprogrammets verktygslåda gör så stor nytta som möjligt i länet. Andra delar av 
Landsbygdsprogrammet handläggs av Jordbruksverket. Samtliga stöd söks via Jordbruksverkets e-
tjänst. 

Landsbygdsprogrammet är mycket omfattande, och här lyfts endast de delar som har en tydlig 
koppling till miljömålen. Men glöm inte bort att många andra stöd har positiva miljöeffekter 
såsom bredbandsutbyggnad som minskar behovet av resande och nybyggnation som redan från 
början investerar i bra energi-och värmehantering. Låt miljöhänsyn bli ett självklart arbetssätt i 
alla former av investeringar och projekt! 

För att hålla dig uppdaterad om vad som gäller är det viktigt att söka information löpande på 
Jordbruksverkets och Länsstyrelsens webbsidor: 

Information hos Länsstyrelsen Skåne om Landsbygdsprogrammet: landsbygder 
Information hos Länsstyrelsen Skåne om Landsbygdsprogrammet: företagare 
Information hos Jordbruksverket om Stöd i Landsbygdsprogrammet 

Investeringar 
Du kan få företagsstöd eller projektstöd för investeringar. Investeringar som kommer företaget till 
nytta räknas som företagsstöd. Investeringar som kommer fler till nytta räknas som projektstöd. 

a. Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring (företagsstöd) 

   

Du kan söka investeringsstöd om du vill utveckla ditt jordbruks-, trädgårdsföretag. Det kan till 
exempel vara investeringar för att bygga nytt djurstall, effektivisera energianvändningen, anlägga 
energiskog eller minska utsläppen av växthusgaser och ammoniak. 

Sökande: Den som har ett jordbruks- eller trädgårdsföretag. Det kan finnas regionala 
begränsningar för vad du kan söka stöd för. Hör med din länsstyrelse vad som gäller för ditt län. 

Stöd: Du får stöd för 40 procent av dina utgifter. Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer 
för att du ska kunna få stöd. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Jordbruksverket 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/bygga-och-bo/lagring-av-egenproducerad-el.html
https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/oppet-att-soka-stod-for-energilagring-i-hemmet/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet.4.465e4964142dbfe44706886.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/jordbruktradgardochrennaring.4.6ae223614dda2c3dbc44ef5.html
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b. Investeringsstöd till förädling (företagsstöd) 

 

Du kan få stöd om du förädlar jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsprodukter till livsmedel på 
en lokal marknad eller om förädlingen leder till fler arbetstillfällen. 

Sökande: Den som driver ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag, eller den som 
driver ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och företagets årsomsättning inte är mer 
än 10 miljoner euro per år. 

Stöd: Upp till 40 procent av dina utgifter. Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att 
du ska kunna få stöd. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne: förädlingen 
Information hos Länsstyrelsen Skåne: nya jobb 
Information hos Jordbruksverket 

c. Investeringsstöd till förnybar energi (företagsstöd) 

 

Företagsstöd för investering i förnybar energi finns till för att öka tillgången samt användningen av 
förnybar energi. Du kan få stöd för att producera förnybar energi för eget bruk eller försäljning, 
samt förädling av energiråvara. Stödet gäller produktion och försäljning av energi från biobränsle, 
biovärme, bio-el och biodrivmedel. Andra företag än jordbruks- och trädgårdsföretag kan inte få 
stöd till att endast producera energi för eget bruk. 

Sökande: Jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag kan få stöd för att producera förnybar 
energi. Även företag som inte är verksamma inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring kan också 
få stöd om företaget omsätter högst 10 miljoner euro och har mindre än 50 anställda. 

Stöd: Du kan få stöd för 40 procent av dina utgifter. De budgeterade utgifterna måste vara 100 
000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Jordbruksverket 

d. Investeringsstöd till biogas (företagsstöd) 

 

Du kan få stöd om du vill bygga en anläggning för produktion och användning av gödselbaserad 
biogas, uppgraderingsanläggning eller bygga en anläggning för rötresthantering. Syftet med stödet 
är att öka tillgången till och användningen av förnybar energi. 

Sökande: Företagare på landsbygden som bedriver annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och företaget omsätter högst 10 miljoner euro och har färre än 50 anställda. Eller företagare som 
vill bredda din jordbruksverksamhet och vill producera gödselbaserad biogas. 

Stöd: Du kan få stöd för 40 procent av dina utgifter. De budgeterade utgifterna måste vara 100 
000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd. 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare/foradlingsstod-till-jordbruksforetag.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare/foradlingsstod-for-att-skapa-nya-jobb.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/foradling.4.6ae223614dda2c3dbc44f34.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/foradling.4.6ae223614dda2c3dbc44f34.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag/lantbruk-och-djur/stod-till-jordbruksforetagare/investeringsstod-till-fornybar-energi.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/fornybarenergi.4.6ae223614dda2c3dbc44f7d.html
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Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Jordbruksverket 

e.  Investeringar i rekreation och turism (projektstöd) 

  

Projektstödet för investeringar i rekreation och turism finns till för att allmänheten ska kunna 
erbjudas rekreation, och för att öka möjligheterna till turism på landsbygden. Du kan få stöd till 
investeringar för offentligt bruk, till exempel badplatser, lekplatser och leder för vandring, 
cykling, ridning mm. Du kan även få stöd för att skapa och installera turistinformation på platser 
för reaktion och turism. 

Sökande: Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra 
organisationer. 

Stöd: Du kan få stöd för upp till 90 procent av dina utgifter. Utgifterna måste vara 100 000 
kronor eller mer för att du ska kunna få stöd. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Jordbruksverket 

f.  Utveckling av natur- och kulturmiljöer (projektstöd) 

  

Stöd lämnas till investeringar som bidrar till att förstärka landskapets natur- och kulturvärden. För 
att berättiga till stöd måste investeringen även bidra till att främja utveckling av en attraktiv 
boendemiljö för boende i bygden, främja friluftsliv och rekreation eller ge bättre förutsättningar 
för turism och annat företagande i bygden. Du kan få stöd om du investerar i kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader, inklusive överloppsbyggnader, återskapar park- och trädgårdsmiljöer, 
murar, gärdsgårdar och andra värdefulla kulturmiljöer eller anlägger småbiotoper och andra 
värdefulla naturmiljöer. 

Sökande: Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra 
organisationer. 

Stöd: Du kan få stöd för upp till 90 procent av dina utgifter. Utgifterna måste vara 50 000 kronor 
eller mer för att du ska kunna få stöd. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Jordbruksverket 

g. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader – hembygdsgårdar (projektstöd) 

  

Du kan få stöd för investeringar som bidrar till att utveckla hembygdsgårdar som mötesplatser 
eller besöks- och turistmål. Med hembygdsgård menas en eller flera byggnader som är öppna för 
allmänheten och som har ett historiskt värde och en social funktion för samhället. Det kan 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag/lantbruk-och-djur/stod-till-jordbruksforetagare/investeringsstod-till-biogasproduktion.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/biogas.4.6ae223614dda2c3dbc44f95.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/biogas.4.6ae223614dda2c3dbc44f95.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag/samhalle-och-utveckling/utveckling-av-landsbygder/investeringar-i-rekreation-och-turism.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/rekreationochturism.4.6ae223614dda2c3dbc45449.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/rekreationochturism.4.6ae223614dda2c3dbc45449.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/stod-till-utveckling-av-natur--och-kulturmiljoer.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/naturochkulturmiljoer.4.6ae223614dda2c3dbc45488.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/naturochkulturmiljoer.4.6ae223614dda2c3dbc45488.html
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exempelvis vara gamla kvarnbyggnader, smedjor eller vattenkraftverk. Du kan även få stöd för 
investeringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns på en annan plats än själva 
hembygdsgården, men som ingår i hembygdsgårdens verksamhet. 

Du kan få stöd till restaurering, om- och tillbyggnad av en hembygdsgård eller en annan 
kulturhistorisk byggnad som ingår i hembygdsgårdens verksamhet, investering i faciliteter för 
information till besökare om bygden kopplat till hembygdsgården, uppförande av en ny 
anläggning i anslutning till hembygdsgården för service till besökande eller återskapande 
trädgårds- och gårdsmiljöer kring hembygdsgården. 

Sökande: Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra 
organisationer. 

Stöd: Du kan få stöd för upp till 90 procent av dina utgifter. Utgifterna måste vara 50 000 kronor 
eller mer för att du ska kunna få stöd. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Jordbruksverket 

h. Samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad 

  

Projektstöd för samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad finns till för att 
underlätta samarbeten mellan olika aktörer. Syftet är att genom samarbete korta livsmedelskedjan 
från producent till konsument, och att öka försäljningen av livsmedelsprodukter på den lokala 
marknaden. Stödet ska också främja samarbete för lokal förädling av jordbruksprodukter. 

Sökande: Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra 
organisationer. Du kan bara söka när länsstyrelsen har en utlysning öppen.   

Stöd: Du kan få stöd för 90 procent av dina utgifter. Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller 
mer för att du ska kunna få stöd. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Jordbruksverket 

i. Samarbete för nya jobb på landsbygden 

 

Projektstöd för samarbeten för nya jobb på landsbygden finns till för att underlätta samarbeten 
som utvecklar näringslivet utanför jordbrukssektorn. För jordbruksföretag finns möjlighet att 
genom samarbete bredda sin verksamhet i kombination med att leverera samhällsnytta. Det kan 
till exempel handla om samarbeten för att utveckla nya processer eller projekt för att testa en ny 
teknik. 

Stor del av länets budget kommer att läggas på satsningar som har koppling till den nationella och 
regionala livsmedelsstrategin. 

Sökande: Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra 
organisationer. Du kan bara söka när länsstyrelsen har en utlysning öppen. 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/stod-till-hembygdsgardar.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/kulturhistorisktvardefullabyggnader.4.6ae223614dda2c3dbc4549f.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/samarbeten-for-kortare-livsmedelskedja-och-lokal-marknad.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/samarbeten.4.4dfd5d3a1526082877c82d50.html
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Stöd: Du kan få stöd för 70-100 procent av dina utgifter. Utgifterna måste vara 100 000 kronor 
eller mer för att du ska kunna få stöd. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Jordbruksverket 

Miljöinvesteringar 
Miljöinvesteringar ska förbättra miljön. Det finns sju olika miljöinvesteringar som du kan få stöd 
för. 

j. Anlägga tvåstegsdiken 

   

Syftet med att anlägga tvåstegsdiken är att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar vattendrag och 
hav genom att minska erosion och hålla kvar växtnäringsämnen. Syftet är också att bevara och 
förstärka biologisk mångfald som mår bra av vatten i landskapet. Tvåstegsdikena ska anläggas i 
eller vid åkermark. Det arbete du gör för att förbättra vattenkvaliteten ska gå att koppla till 
påverkan från jordbruk. 

Sökande: Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer, 
företag samt enskilda personer kan söka det här stödet. Den som söker måste vara markägare, 
eller ha markägarens eller markägarnas tillstånd. 

Stöd: Du kan få stöd för utgifter du haft i samband med de tjänster du behöver köpa för att 
genomföra och planera miljöinvesteringen och det material du behöver köpa in för att genomföra 
miljöinvesteringen. 

Du kan få stöd för 50, 90 eller 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd, beroende på 
placering och förväntad effekt av ditt tvåstegsdike. För att få 100 procent måste tvåstegsdiket vara 
placerat inom nitratkänsligt område. 

Utgifterna måste vara 30 000 kronor eller mer för att du ska få stöd och du kan inte få stöd för 
mer än 1 000 kronor per meter tvåstegsdike som du anlägger. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Jordbruksverket 

k. Reglerbar dränering 

 

Du kan få stöd för att installera särskilda dämningsbrunnar för att reglera grundvattennivån på din 
åkermark. Åtgärden förbättrar växternas tillgång till vatten och deras möjlighet att ta upp näring, 
men gör också att mindre vatten rinner ut från marken och därmed minskas läckage av kväve som 
transporteras med vattnet.  

Sökande: Lantbrukare och andra markförvaltare. Den som söker måste vara markägare, eller ha 
markägarens eller markägarnas tillstånd. 

Stöd: Fast ersättning på 8 000 kronor per brunn. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/samarbeten-for-nya-jobb-pa-landsbygden.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/samarbeten.4.4dfd5d3a1526082877c82d50.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare/miljoinvestering---anlagga-tvastegsdiken.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/miljoinvesteringar/anlaggatvastegsdiken.4.1a3130fb152332440fcf2f86.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare/miljoinvestering---reglerbar-dranering.html
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Information hos Jordbruksverket 

l. Anlägga och restaurera våtmarker och dammar 

        

Syftet är att bevara och förstärka biologisk mångfald som gynnas av vatten i landskapet eller att 
förbättra vattenkvalitet i våra sjöar, vattendrag och hav genom att rena vatten från 
växtnäringsämnen. 

Du ska genomföra arbetet på åkermark, betesmark eller annan mark som tar emot vatten från 
jordbruk eller som ligger i anslutning till odlad mark. Det arbete du gör för att förbättra 
vattenkvaliteten ska gå att koppla till påverkan från jordbruk. 

Sökande: Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer, 
företag samt enskilda personer. Du som söker måste vara markägare, eller ha markägarens eller 
markägarnas tillstånd. 

Stöd: Du kan få stöd för utgifter du haft i samband med de tjänster du behöver köpa för att 
genomföra och planera miljöinvesteringen och det material du behöver köpa in för att genomföra 
miljöinvesteringen. 

Du kan få stöd för 50, 90 eller 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd, beroende på 
placering och förväntad effekt av din våtmark eller damm. För att få 100 procent måste våtmarken 
eller dammen vara placerad inom nitratkänsligt område. 

Utgifterna måste vara 30 000 kronor eller mer för att du ska få stöd. 

Se även kapitel 1.6 Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och 1.13 Lokala naturvårdsprojekt 
(LONA) för information om annat stödformer. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Jordbruksverket 

m. Förbättrad vattenkvalitet 

     

Du kan få stöd för insatser som syftar till att minska övergödning eller arbete som förbättrar 
livsvillkoren för vattenlevande organismer. 

Du ska genomföra arbetet på åkermark, betesmark eller annan mark som tar emot vatten från 
jordbruk eller som ligger i anslutning till odlad mark. Det arbete du gör för att förbättra 
vattenkvaliteten ska gå att koppla till påverkan från jordbruk. 

Sökande: Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer, 
företag samt enskilda personer. Du som söker måste vara markägare, eller ha markägarens eller 
markägarnas tillstånd. 

Stöd: Du kan få stöd för utgifter du haft i samband med de tjänster du behöver köpa för att 
genomföra och planera miljöinvesteringen och det material du behöver köpa in för att genomföra 
miljöinvesteringen. 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/miljoinvesteringar/reglerbardranering.4.1a3130fb152332440fcf3008.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/miljoinvesteringar/reglerbardranering.4.1a3130fb152332440fcf3008.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare/miljoinvestering-vatmark---vattenkvalitet.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/miljoinvesteringar/vatmarkerochdammar.4.6ae223614dda2c3dbc473c9.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/miljoinvesteringar/vatmarkerochdammar.4.6ae223614dda2c3dbc473c9.html
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Du kan få stöd för 50, 90 eller 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd, beroende på 
placering och vilken förväntad effekt du beräknar att miljöinvesteringen kommer ge. För att få 
100 procent måste du genomföra miljöinvesteringen inom nitratkänsligt område. 

Utgifterna måste vara 30 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd. 

Åtgärder (exempel): 

• installation av kalkfilterbrunnar 

• åtgärder för att minska erosion 

• skapa fria vandringsvägar 

• skapa nya biotoper längs med och i vattnet. 

• meandring eller öppna upp kulvertar 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Jordbruksverket 

n. Stängsel mot rovdjur 

 

För att förebygga rovdjursangrepp på tamdjur kan länsstyrelserna bevilja stöd för att sätta upp 
rovdjursavvisande stängsel. Insatsen stängsel mot rovdjur är viktig för att kunna hålla betande djur 
även i områden med stora rovdjur. 

Sökande: Lantbrukare och andra markförvaltare. Den som söker måste vara markägare, eller ha 
markägarens eller markägarnas tillstånd. 

Stöd: Fast ersättning på 50 kronor per meter stängsel. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Jordbruksverket 

Jordbrukarstöd 

o. Miljöersättningar 

     

När du genomför åtgärder inom jordbruket som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. För 
att få miljöersättning måste du ha ett åtagande. Miljöersättning kan sökas för följande: 

• Skötsel och bevarande av betesmarker, slåtterängar, skogsbete, mosaikbetesmarker eller 
gräsfattiga marker. 

• Restaurering av betesmarker och slåtterängar. 

• Fäbodbete. 

• Svenska utrotningshotade husdjursraser. 

• Minskat näringsläckage genom odling av fånggröda eller vår bearbetning. 

• Skyddszoner för minskad ytavrinning, erosion och läckage av näringsämnen från 
åkermark. 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare/miljoinvestering---forbattrad-vattenkvalitet.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/miljoinvesteringar/forbattradvattenkvalitet.4.6ae223614dda2c3dbc473d7.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare/miljoinvestering---stangsel-mot-rovdjur.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/miljoinvesteringar/stangselmotrovdjur.4.6ae223614dda2c3dbc4785f.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/miljoinvesteringar/stangselmotrovdjur.4.6ae223614dda2c3dbc4785f.html
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• Skötsel av våtmarker och dammar för ökad biologisk mångfald och minskat 
näringsläckage. 

• Vallodling för att stimulera hållbar odling och minska läckage av växtnäring. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Jordbruksverket 

p. Ekologisk produktion 

    

Syftet med ersättningarna är att öka den ekologiska produktionen för att få positiva effekter på 
miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling. 

Du som ställer om till ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för omställning till 
ekologisk produktion. Ett åtagande för omställning till ekologisk produktion är 2-årigt. 

Om du redan har certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning ska du i stället söka ersättning 
för ekologisk produktion. Ett åtagande för ekologisk produktion är 5-årigt. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Jordbruksverket 

q. Kompensationsstöd 

 

Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre 
förutsättningar för att odla. Stödet ska främja fortsatt användning av jordbruksmark, bidra till att 
bevara landsbygden och bevara och främja ett hållbart jordbruk. 

Sökande och stöd: För att kunna få kompensationsstöd måste du ha din mark i ett område där 
du kan få stöd. Det är kompensationsområdet där du har marken och vilken typ av jordbruk som 
du har, som avgör vilken ersättning du kan få per hektar. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Jordbruksverket 

r. Kompetens för landsbygden 

       

Länsstyrelsen erbjuder, med hjälp av upphandlade aktörer, kurser och enskild rådgivning inom 
miljö och klimat till dig som är landsbygdsföretagare. 

Rikt odlingslandskap 

Här kan du få ny kunskap när det gäller: 

• Skötsel av sandmarker 

• Vård och skötsel av kulturmiljöer 

• Hur man kan öka och gynna biologisk mångfald på slätten 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar.4.4b3f0532150f4b827c7e3d87.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar.4.4b3f0532150f4b827c7e3d87.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag/lantbruk-och-djur/stod-till-jordbruksforetagare/jordbrukarstod.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/ersattningarforekologiskproduktion.4.298633071512cad55d4c0532.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare/jordbrukarstod.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/kompensationsstod.4.4b3f0532150f4b827c7e3dbd.html
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Ekologisk produktion 

Här kan du få ny kunskap när det gäller: 

• Underhåll av dränering 

• Minskad markpackning 

• Högre utnyttjande av den växtnäring som finns tillgänglig 

• Uppfödning av slaktsvin, lamm och kyckling 

Greppa Näringen 

Här kan du få ny kunskap när det gäller: 

• Växtnärings- och växtskyddsfrågor 

• Markvård 

• Utfodring 

• Våtmarker och vattenavvattning 

Mer information kommer när aktiviteterna är bestämda med datum och plats. Utnyttja gärna 
möjligheten till fortbildning. 

Information hos Länsstyrelsen 

1.4. Andra stöd inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik 

En del av jordbrukarstöden är inte en del av landsbygdsprogrammet men är en del av EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik. 

a. Gårdsstöd 

 

Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att främja lantbruket. Det ska bidra till 
ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Du måste ha stödrätter för att få 
gårdsstöd. Du som söker gårdsstöd söker alltså automatiskt även förgröningsstöd, se nästa avsnitt. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information om Gårdsstöd hos Jordbruksverket 

b. Förgröningsstöd 

  

Syftet med förgröningsstödet är att minska det europeiska jordbrukets klimatpåverkan och främja 
den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Förgröningsstödet är ett obligatoriskt stöd för 
alla som söker gårdsstöd. Du som söker gårdsstöd söker alltså automatiskt även förgröningsstöd. 
Förgröningsstödet består av gröddiversifiering, ekologiska fokusarealer och permanenta 
gräsmarker. 

Om du har mer än 15 hektar åkermark och har mer än hälften av din jordbruksmark i slättbygd 
och vissa andra områden i Götaland och Svealand behöver du ha ekologiska fokusarealer på minst 
5 procent av åkermarken för att få förgröningsstöd. Ekologiska fokusarealer är områden som kan 
förbättra den biologiska mångfalden. Det betyder inte att de behöver vara ekologiskt odlade. Som 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/kompetensutveckling-och-radgivning.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare/jordbrukarstod.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/gardsstodochstodratter.4.4b3f0532150f4b827c7e37e4.html
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ekologiska fokusarealer räknas träda, blommande träda, salix, obrukade fältkanter på åkermark, 
kvävefixerande grödor (ärter, bönor, sötlupin, vicker, kikärter, lusern, klöver och vallinsådd i en 
huvudgröda, mellangröda). 

Om du har 10 hektar åkermark eller mer kan du behöva odla ett visst antal grödor på 
åkermarken. Villkoren beror på var i landet du har din jordbruksmark och hur många hektar 
åkermark du har. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information om Förgröningsstöd hos Jordbruksverket 
Information om Ekologiska fokusarealer hos Jordbruksverket 

c. Stöd till unga jordbrukare 

 

Det finns ett stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag för 
första gången. Syftet med stödet är att göra det lite lättare för unga personer att starta ett 
jordbruksföretag. 

Du kan få stöd till unga jordbrukare om du: 

• är 40 år eller yngre det första året som du söker stödet. 

• är nystartare och har startat ditt jordbruksföretag inom de närmaste 5 åren. 

• har stödrätter och får gårdsstöd samma år som du söker stöd. 

• söker om stödet varje år som du har rätt att få det under femårsperioden. 

• uppfyller ytterligare villkor om du är en juridisk person. 

Information om stödet hos Jordbruksverket 

d. Nötkreatursstöd 

 

Nötkreatursstödet ska stödja och påverka intresset för mjölk- och köttproduktionen. Stödet ska ge 
företag inom näringen möjlighet att behålla en lönsam produktion och dämpa en nedåtgående 
trend inom branschen. 

Information om stödet hos Jordbruksverket 

1.5. Bidrag till kalkning 

    

Målet med kalkningen är att försurade sjöar och vattendrag ska få tillbaka väl fungerande 
ekosystem med en naturlig flora och fauna. Länsstyrelsen fördelar årligen bidrag till kalkning som 
vanligtvis sker i kommunal regi. I Skåne fördelas cirka 1,9 miljoner kronor årligen som bidrag. 
Huvudmannen (mottagaren av bidraget) beställer och utför kontroll av kalkspridningen. 

Sökande: Kommuner. 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare/jordbrukarstod.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/forgroningsstod.4.4b3f0532150f4b827c7e3801.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/forgroningsstod/villkor/ekologiskafokusarealer.4.2587b71d1525a28283862174.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/stodochersattningar/stodtillungajordbrukare.4.4b3f0532150f4b827c7e3d7a.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/stodochersattningar/notkreatursstod.4.4b3f0532150f4b827c7e38a5.html
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Stöd: Endast inom åtgärdsområden för försurning, 85 eller 100 procent bidrag. 100 procent 
bidrag ges till särskilt värdefulla områden medan övriga åtgärdsområden delfinansieras av 
huvudmannen med resterande 15 procent. 

Exempel på åtgärder: Kalkning av försurade vatten. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Havs- och vattenmyndigheten 

1.6. Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) 

   

Målet är att minska övergödning i sjöar och vattendrag genom att genomföra kostnadseffektiva 
åtgärder som minskar transporten av kväve och fosfor till havet, och att även minimera spridning 
av miljöfarliga ämnen till haven.   

Sökande: Kommuner och ideella organisationer. 

Stöd: Till åtgärder som minskar övergödning av vattenmiljö, återcirkulerar näringsämnen, 
minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön, även till 
omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn). Högst 90 procent. Medfinansiering krävs. 
Ett- eller flerårigt. 

Exempel på åtgärder: 

• Anläggande av båtbottentvättar och skrovdukar i hamnar 

• Strukturkalkning 

• Framtagande av planeringsunderlag 

• Vattenplaner 

• Uppsökande verksamhet för åtgärder 

• Anläggande av våtmarker 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Havs- och vattenmyndigheten 

1.7. Kommunal planering i havet i statlig samverkan – KOMPIS 

   

Bidraget ska stödja och förstärka kommunernas arbete med översiktsplanering i havet under 
pågående arbete med den statliga Västerhavsplanen (både förberedande arbete och genomförande 
av PBL-planering). Målet är att skapa en så bra samverkan som möjligt mellan kommuner, och 
mellan stat och kommuner. Länsstyrelsen är ansvarig för utlysning och prövning av ansökningar 
från kommunerna. Under 2018 kommer KOMPIS-bidraget i första hand att riktas till pågående 
KOMPIS-projekt som med stöd av ytterligare pengar kan förlängas under 2018. 

Sökande: Kustkommuner. 

Stöd: 50 procent av projektkostnaden, eller upp till 75 procent vid särskilda skäl. 

Information hos Länsstyrelsen 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun/miljo/vatten/kalkning-av-forsurade-vatten.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun/miljo/vatten/kalkning-av-forsurade-vatten.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/forsurning-av-sjoar-och-vattendrag/kalkning---vem-gor-vad.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/forening/natur-och-miljo/stod-till-naturvard/lokala-vattenvardsprojekt---lova.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/plan--och-bygg---pbl/havsplanering.html
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Information hos Havs- och vattenmyndigheten 

1.8. Havs- och fiskeriprogrammet 

   

EU har en gemensam fiskeripolitik för åren 2014–2020. Jordbruksverket är ansvarig myndighet 
för att utveckla och genomföra det svenska Havs- och fiskeriprogrammet. Havs- och 
fiskeriprogrammet 2014–2020 består av stöd dels för att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt 
och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige, och dels för att genomföra en del av den 
integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.  

Havs- och fiskeriprogrammet är mycket omfattande, och här lyfts endast de investeringsstöd som 
har en direkt koppling till miljöåtgärder. Men glöm inte bort att många andra stöd har positiva 
miljöeffekter. Låt miljöhänsyn bli ett självklart arbetssätt i alla former av investeringar och 
projekt! 

Följande stöd med miljöinriktning söks via Jordbruksverkets e-tjänster men 

handläggs av Länsstyrelsen: 

Företagsstöd - Investeringar inom fiske 

För dig som vill begränsa fiskets inverkan på havsmiljön. Exempelvis selektiva redskap, utrustning 
för att avskaffa utkast genom att man undviker och minskar oönskade fångster, utrustning som 
bidrar till att minska fiskets inverkan på havsmiljön och investeringar i utrustning för att skydda 
redskap och fångster från däggdjur och fåglar och för förebyggande åtgärder mot dessa skador. 

Företagsstöd - Miljöinvesteringar i vattenbruk 

För dig som vill göra investeringar som motverkar negativ miljöpåverkan eller ökar positiv 
miljöpåverkan av vattenbruk. Exempelvis genom att resurseffektiviteten ökar, bättre rening eller 
investeringar i slutna recirkulerande vattenbrukssystem som minimerar vattenanvändningen. Det 
finns även ett startstöd även för den som vill starta ett hållbart vattenbruksföretag.  

Stöden söks via Jordbruksverkets e-tjänst ”Mina sidor”. 

Observera att pengarna till flera av stödområden för tillfället är slut men senare under 
programperioden kan det komma att tillföras ytterligare pengar. Det är därför viktigt att löpande 
hålla sig underrättad om läget. Information om detta hittar du på Jordbruksverkets hemsida:  
http://www.jordbruksverket.se/fiskeristod.  Programperioden sträcker sig fram till och med 
2020.  

Flertalet stöd ur Havs- och fiskeriprogrammet handläggs istället av Jordbruksverket och finns 
sammanställda under det kapitlet.  

Information hos Jordbruksverket 

1.9. Fiskeavgiftsmedel 

 

När tillstånd för en vattenverksamhet meddelas beslutas det oftast om villkor som 
verksamhetsutövaren ska följa. Villkorens syfte är att minska de verkningar som verksamheten har 

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplanering-i-sverige/kompis-bidraget.html
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/minasidor.4.35974d0d12179bec28580001361.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet.4.465e4964142dbfe44705c92.html
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på miljön. Vid prövning i miljödomstolen av vattenverksamheter enligt miljöbalken kan 
domstolen i vattendom föreskriva fiskeavgifter som kompensation för fiskeskada. Dessa så kallade 
särskilda fiskeavgifter kan användas för fiskevårdsåtgärder i det berörda vattenområdet eller i 
angränsande vattendrag om inte annat anges i domen. Bestämmelser om fiskeavgiftsmedel finns i 
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och förordningen (1998:928) 
om bygde- och fiskeavgifter. Länsstyrelsen administrerar och beslutar om utbetalning av medel. 

Sökande: I vattendomen eller föreläggandet anges vad pengarna får användas till och i vilket 
vattenområde medlen får nyttjas. Ansökan görs till Länsstyrelsen, och alla kan ansöka. 

Stöd: Stödet varierar beroende på villkoren i domen eller föreläggandet. 

Exempel på åtgärder: I vattendomen eller föreläggandet anges vad pengarna får användas till 
och i vilket vattenområde medlen får nyttjas. Exempelvis används medlen till fiskvägar och 
biotopvård. 

Det finns fiskeavgiftsmedel i flertalet av länets avrinningsområden. Information om var det finns 
fiskeavgiftsmedel, villkoren som står i domarna samt hur du söker får du hos fiskevårdsansvariga 
på Länsstyrelsen (skrolla ner på sidan till kontakter). 

1.10. Fiskevårdsbidrag 

   

Bidraget för att göra insatser som gynnar vår fiskfauna. Det är Länsstyrelsen som ger stöd till 
prioriterade fiskevårdsprojekt. Bidrag lämnas till insatser för att bevara och/eller återintroducera 
hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat som gynnar den biologiska mångfalden, 
fiskevårdsplaner, fiskvägar. 

Sökande: Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka om medel till fiskevårdsprojekt. 

Stöd: Bidraget är normalfallet 50 procent, men om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli 
högre. 

Information hos Länsstyrelsen  

1.11. Efterbehandling av förorenade områden 

   

Naturvårdsverket ansvarar för bidraget för efterbehandling av förorenande områden och beviljar 
bidragsansökningar för utredningar och efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden. 
Naturvårdsverket avsätter 383 miljoner kronor till åtgärder, 75 miljoner för sedimentsåtgärder 
och 193 miljoner för bostadsåtgärder inom efterbehandling av förorenade områden år 2018. 

Föroreningarna kan finnas i både mark och sediment, och föroreningar kan komma att sprida sig 
till vattenmiljön. Att minska och förebygga den kemiska påverkan på vattnet är därför ett viktigt 
skäl för arbetet med efterbehandling av förorenade områden. 

Sökande: Kommunerna söker bidrag hos länsstyrelserna. Länsstyrelserna i sin tur ansöker om 
bidrag hos Naturvårdsverket. 

Exempel på åtgärder: 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/djur-och-natur/vatten/restaurering-av-vatten.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/djur-och-natur/vatten/restaurering-av-vatten.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun/natur/stod-till-naturvard/fiskevardsbidrag.html
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• Behandling av lämningar från till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och 
pappersindustri, varv, glasbruk, gruvhantering och kemtvättar. 

• Föroreningar i både mark och sediment. Behandlingsmetoderna varierar. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Naturvårdsverket 

1.12. Efterbehandling av förorenade områden inför att bygga bostäder 

   

Naturvårdsverket administrerar och beviljar löpande stöd för den nya satsningen som regeringen 
gör på sanering av mark i anslutning till bostadsbyggande. Det finns ett behov av fler bostäder 
samtidigt som det finns förorenade områden där efterbehandlingskostnaderna är så stora att det är 
för dyrt att bygga bostäder. Syftet är att skapa förutsättningar för fler bostäder samtidigt som 
riskerna med föroreningarna som påverkar människors hälsa och miljön reduceras. Regeringen 
avsatte 300 miljoner kronor för 2016 och 2017 och kommer att avsätta 200 miljoner kronor 
årligen från och med 2018.  

För att kunna söka bostadsbidraget krävs det att vissa krav är uppfyllda, bl.a. att fastigheten måste 
vara konstaterad förorenad genom miljötekniska markundersökningar, att exploateringen inte är 
lönsam utan statligt stöd och att fastigheten ska vara detaljplanelagd för bostäder alternativt att 
detaljplanearbetet ska vara beslutat, påbörjat på kommunfullmäktigenivå eller motsvarande. Den 
nya satsningen kommer att löpa parallellt med det nuvarande statsstödet för efterbehandling av 
förorenade områden och en separat bidragsförordning reglerar hur det nya anslaget får användas. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Naturvårdsverket 

1.13. Lokala naturvårdsprojekt (LONA) 

       

Syftet med stödet är att stimulera det lokala engagemanget för naturvård och friluftsliv. 
Nyckelord för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, samverkan och 
partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna. 

Under 2018–2020 finns även en satsning på våtmarker, som ska uppmuntra till anläggande av nya 
våtmarker och restaurering av befintliga. Syftet är att öka tillskottet till grundvattnet eller stärka 
landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden. 

Sökande: Kommunen är alltid den som formellt skickar in ansökan men projekt kan drivas av 
kommunen, föreningar och/eller enskilda personer. Många projekt drivs i samarbete mellan flera 
parter. Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag. 

Kommunen ansöker hos länsstyrelsen i det län projektet i huvudsak ska bedrivas. Sista 
ansökningsdatum är 1 december varje år. 

Stöd: Bidrag för åtgärder uppgår normalt till högst 50 procent av bidragsberättigat belopp. Bidrag 
för våtmarksåtgärder uppgår dock till högst 90 procent av bidragsberättigat belopp. 

Typ av åtgärder: 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag/mark-och-bebyggelse/fororenade-omraden.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag/mark-och-bebyggelse/fororenade-omraden.html
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Fororenade-omraden/Finansiering-av-efterbehandling/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag/mark-och-bebyggelse/fororenade-omraden.html
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Efterbehandling-infor-bostadsbebyggelse/
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• Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar. 

• Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till 
bildade av kommunala natur- och kulturreservat. 

• Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, 
förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan. 

• Vård och förvaltning - skötsel av natur och/eller åtgärder för att främja friluftslivet till 
exempel spänger, stigar eller fågeltorn. 

• Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter. 

• Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och 
broschyrer. 

• Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande 
av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken. 

• Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Naturvårdsverket 

1.14. Bygdemedel (bygdeavgiftsmedel/bygdeavgift) 

   

Bygdemedel är en ersättning som vattenkraftsföretagen är ålagda att betala in i samband med 
regleringen av de stora älvarna, för att minska eller gottgöra skador som regleringen orsakat den 
berörda bygden. Närmare bestämmelser om detta finns i miljöbalken (1998:808) samt lagen med 
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812). Sedan medel har avsatts för reglering av 
oförutsedda skador kan den årliga bidragssumman i övrigt användas för ändamål som främjar 
näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. Miljödomstolarna beslutar i 
ärenden som gäller skadeersättning och länsstyrelserna om användningen i övrigt. 

Sökande: Det är den bygd som berörs av vattenföretaget eller anläggningar för detta som kan 
söka bidrag. Medel för investeringar kan sökas av ideella föreningar med verksamhet i den 
kommun som gränsar till vattendragen och sjöarna (se nedan). 

Östra Göinge och Osby kommuner disponerar medel för bland annat fiskevårdande åtgärder. 

Stöd: Stödsatserna är varierande från år till år och brukar handla om ganska små summor. 

Exempel på åtgärder: Reparationer/investeringar i byggnader, förbättringar av 
idrottsanläggningar, och inköp av fast utrustning. 

Kontakt angående bygdeavgiftsmedel på Länsstyrelsen Skåne: 

Anna-Britt D. Adell 010-224 12 03 (9.00-12.00) på Förvaltningsavdelningen. 

1.15. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och anläggningar 

 

Att vårda kulturmiljöer är en viktig del av flera miljökvalitetsmål. Hos Länsstyrelsen kan ni söka 
ett mindre bidrag för att bevara värdefulla miljöer och anläggningar. För att bebyggelse ska behålla 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/lona
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lona
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/
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sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att vård och underhåll samt ombyggnader sker utifrån de 
enskilda husens förutsättningar. Det är också viktigt att använda kulturhistoriskt riktiga material 
och metoder för att ta tillvara på byggnadernas karaktär och utseende samtidigt som man värnar 
om de traditionella hantverken. 

Sökande: Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansöka hos Länsstyrelsen om 
ett statligt bidrag för att vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ett så kallat 
byggnadsvårdsbidrag. 

Stöd: Upprustning som blir dyrare än normalt kan delvis finansieras genom bidraget. Man kan få 
50–90 procent av den överkostnad som är kulturhistoriskt motiverad. I första hand utgår bidrag 
till den skyddade bebyggelsen och för ett långsiktigt bevarande. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 

1.16. Nya Komet - skydd av skog 

   

Nya Komet, Kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull skog, ger skogsägare möjlighet 
att få ekonomisk ersättning när de frivilligt avsätter skog med höga naturvärden. Länsstyrelserna 
och Skogsstyrelsen runt om i landet satsar tillsammans på att inspirera markägare att själva ta 
initiativ till att anmäla värdefull skog för skydd. Detta är en fortsättning och vidareutveckling av 
vad som tidigare kallades Komet. 

Markägare ska nu lättare kunna få hjälp med att bedöma värdefull natur på sin mark som kan 
skyddas formellt. Med formellt skydd menas att ett område skyddas som naturreservat, 
biotopskydd eller naturvårdsavtal. Som skogsägare känner du din skog och dess värden. Din 
kännedom är ett värdefullt komplement till Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens kunskap. Detta är 
en möjlighet för dig som vill vara säker på att din skog finns kvar så att kommande generationer 
får njuta av den och samtidigt bidrar du till att bevara en värdefull miljö. I Skåne är vi särskilt 
intresserade av att skydda mer ädellövskog, klibbalskog, alsumpskogar och trädbärande 
hagmarker. 

Sökande: Markägare som har skog med höga naturvärden. 

Stöd: Det anmälda området ska ha höga naturvärden (värdekärna) och vara minst 1 ha stort. 
området ska ligga i en värdetrakt eller i ett kluster av andra värdekärnor. I dialog med markägaren 
bedömer och prioriterar Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen vilka områden som kan skyddas med 
naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal, där ersättning utgår till markägaren. 
Intresseanmälan ska göras skriftligt till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. Anmälningsblanketten 
hittar du på http://korta.nu/Gyd. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Skogsstyrelsen 
Information hos Naturvårdsverket 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/bygga-och-bo/kulturmiljoer/har-du-kulturhistoriska-miljoer.html
http://korta.nu/Gyd
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/djur-och-natur/skyddad-natur/sa-bildas-naturreservat.html
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/foresla-skydd-av-din-skog/
http://www.naturvardsverket.se/bevara-naturvarden
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1.17. Stöd för hyresbostäder och studentbostäder 

   

Stödet omfattar hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stödet gäller 
också bostäder av viss typ som det finns brist på i en kommun. Stöd till studentbostäder lämnas till 
bostäder i eller i anslutning till kommuner där det finns universitet, högskola eller annan 
eftergymnasial utbildning eller folkhögskola. 

Stöden kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och 
småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. För ombyggnad krävs att byggnaden inte har 
använts till bostäder under de senaste åtta åren. Lägenheter med ytor upp till och med 35 
kvadratmeter får högsta stödbeloppet. För ytor över 70 kvadratmeter boarea lämnas inget stöd. 
För en energianvändning motsvarande högst 56 procent av Boverkets byggregler (som 
byggreglerna var utformade den 29 september 2016, BFS 2015:3) får stödbeloppet höjas med 75 
procent av grundstödet. 

Sökande: Fastighetsägare, tomträttshavare eller någon som anordnar bostäder på ofri grund. 

Exempel på åtgärder: Bostäder som anordnas genom nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad 
av byggnader som inte använts som bostäder de senaste åtta åren. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Boverket 

1.18. Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden 

   

Syftet med stödet är att stimulera renovering och energieffektivisering av hyresbostäder i områden 
med socioekonomiska utmaningar. Att området har socioekonomiska utmaningar innebär att mer 
än 50 procent av hushållen har låg köpkraft. För energieffektiviseringsdelen måste 
energianvändningen minska med 20 procent för att man ska kunna få stöd. Det finns ett tak på 
max 500 kr/m² (Atemp) och stödet får max vara 5 procent av totalkostnaden för renoveringen. 

Sökande: Fastighetsägare samt även tomträttshavare och ägare av byggnader som tillhör någon 
annan än fastighetsägaren söka stödet. Stödet kan sökas av både fysiska personer, privata 
bostadsföretag, kommuner, kommunala bostadsföretag, stiftelser, ekonomiska föreningar och 
andra som uppfyller kraven. Fastighetsägare söker stödet hos Länsstyrelsen i det län byggnaden är 
belägen. 

Stöd: För renoveringsdelen kan man få 20 procent av kostnaderna i stöd. Det finns dock ett tak 
på max 1 000 kr/m² (Atemp). Stödet för energieffektivisering får högst uppgå till 500 kr / 
m²(Atemp) för byggnaden och motsvara högst 5 procent av kostnaderna Hela renoveringsstödet ska 
användas till hyresrabatt för hyresgästerna i de renoverade lägenheterna. 

Exempel på åtgärder är: Byte av tak, byte av stammar, byte av badrums- och köksinredning, 
byte av fönster/dörrar, tilläggsisolering, installation av värmeåtervinning m.m. 

Information hos Länsstyrelsen 
Information hos Boverket 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag/mark-och-bebyggelse/stod-till-bostader.html
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-hyresbostader-och-bostader-for-studerande/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag/mark-och-bebyggelse/stod-till-bostader.html
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-renovering-och-energieffektivisering-i-vissa-bostadsomraden
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1.19. Radonsanering 

   

Från och med 1 juli 2018 kan du som småhusägare ansöka om bidrag för radonsanering. 
Regeringen har avsatt totalt 31,5 miljoner kronor för 2018 och 72 miljoner årligen för 2019-
2021. Bidraget kan sökas av den som äger och själv stadigvarande bor i ett en- eller tvåbostadshus, 
där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel. Det krävs även att olägenheten inte är 
ringa eller helt tillfällig. För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i 
det hus som ska radonsaneras. 

Sökande: Småhusägare. 

Stödet: 50 procent av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna, högst 25 000 kronor. 
Arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har kommit in till Länsstyrelsen. 

Information hos Länsstyrelsen 
Information hos Boverket 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/bygga-och-bo/bidrag-till-radonsanering.html
https://boverket.se/sv/bidrag--garantier/radonbidrag/
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2. STÖD SOM SÖKS VIA REGION SKÅNE 

 

Region Skåne arbetar strategiskt för att driva Skånes miljöveckling i en positiv riktning. Det 
miljöstrategiska arbetet har som utgångspunkt att bidra till ett långsiktigt attraktivt och välmående 
Skåne genom att möta miljöutmaningarna och samtidigt skapa nya innovationer och 
arbetstillfällen. 

Olika typer av bidrag och stöd finns tillgängliga för att finansiera miljöförbättrande 
utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser. 

Ingångssida för de stöd som administreras av Region Skåne 

2.1. Föreningsbidrag inom miljö 

Föreningsbidraget kan sökas av ideella miljö- och naturvårdsföreningar i Skåne med ett regionalt 
verksamhets- och upptagningsområde och med en aktiv verksamhet. 

Sökande: Bidrag ges till ideella, opolitiska föreningar och organisationer med säte i Skåne vilka 
har till syfte att: 

• främja miljö-, natur- och kulturmiljövård 

• bidra till en ekologiskt hållbar utveckling 

Stöd: Bidragets storlek är totalt 900 000 kronor per år och relateras till medlemsantal, 
verksamhetens omfattning, inriktning och innehåll. 

Region Skånes föreningsbidrag 

2.2. Miljövårdsfonden 

Region Skåne delar varje år ut pengar ur miljövårdsfonden. Pengarna går till projekt av pilot- och 
utvecklingskaraktär, gärna Skåneövergripande, som ska vara väl avgränsade i tiden (inte längre än 
två år), och falla inom någon av nedanstående kategorier: 

• konkreta åtgärder (till exempel konferenser, filmer, böcker) 

• information (till exempel utbildningar, nätverk) 

• kartläggning (till exempel förstudier, inventeringar) 

• tillämpad forskning (till exempel steget efter grundforskning) 

Sökande: Organisationer, kommuner, högskola, universitet, enskild person eller företagare. 

Stöd: Fonden ger bidrag med maximalt 50 procent av totalkostnaden. För egeninsats gäller 181 
kronor/timme för ideellt arbete och 300–825 kronor/timme enligt Energimyndighetens praxis. 

Region Skånes miljövårdsfond 
  

http://utveckling.skane.se/utlysningar-och-finansiering/bidrag-att-soka/
http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/miljo-och-klimat/region-skanes-foreningsbidrag/
http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/miljo-och-klimat/region-skanes-miljovardsfond/
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2.3. Skånska utvecklingsmedel för biogas 

 

Region Skånes utvecklingsmedel för biogas ska bidra till att nå målet att Skåne ska vara Europas 
ledande biogasregion 2030. Ledstjärnan för arbetet är Skånes färdplan för biogas. Skånes färdplan 
för biogas är en gemensam kraftsamling mellan biogasaktörer och organisationer i Skåne för att 
driva fram utvecklingen av biogas. 

Sökande: Organisationer, kommuner, högskola, universitet, enskild person eller företagare som 
har eller ämnar skriva på Skånes färdplan för biogas kan söka. 

Stöd: Ansökningarna behandlas löpande. Projektet ska finansieras till minst 50 procent med 
medel från andra källor. 

Information hos Region Skåne 
  

http://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/skanes-fardplan-for-biogas/
http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/miljo-och-klimat/skanes-fardplan-for-biogas/skanska-utvecklingsmedel-for-biogas/
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3. STÖD SOM SÖKS VIA SKOGSSTYRELSEN 

3.1. Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (NOKÅS) 

     

Stödets syfte är natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen för att berika skogsmiljöer av 
allmänt intresse. Målet är att bevara naturvärden och spara kulturmiljöer. Bidrag kan lämnas till 
åtgärder som gynnar växter och djur samt äldre kulturmiljöer, men också till landskapsbild och 
friluftsliv. 

Sökande: Skogsägare eller den som ska utföra åtgärderna. Ta kontakt med din skogskonsulent i 
distriktet där du bor eller har din skog för att få hjälp med att göra en ansökan. 

Stöd: Ofta 70 procent av godkänd kostnad. 

Exempel på åtgärder: Åtgärder som gynnar biologisk mångfald, biologiskt kulturarv, 
vattenmiljöer eller äldre kulturmiljöer. 

Information hos Skogsstyrelsen 

3.2. Stöd för ädellövskogsbruk 

    

Stödets syfte är att kompensera markägare för de högre kostnader som uppstår vid föryngring av 
ädellövskog. Ädellövskog är ett bestånd som till minst 70 procent utgörs av lövträd och till minst 
50 procent av ädla lövträd samt vars areal är minst ett halvt hektar. Med ädla träd avses alm, ask, 
avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn. Stödet prioriteras i första hand till föryngring av 
befintliga ädellövskogar, annan vård än röjning av plantskog eller ungskog i ädellövskog eller 
bestånd som anlagts med syfte att skapa ädellövskog och åtgärder för att skapa ädellövskog på ett 
annat ställe inom en brukningsenhet enligt 25§ i skogsvårdslagen. 

Sökande: Skogsägare eller ombud. 

Stöd: Varierar med åtgärd. 

Exempel på åtgärder: 

• Markberedning 

• Stängselmaterial och stängsling 

• Plantkostnad och plantering 

• Hjälpplantering 

• Gräsrensning 

• Röjning 

• Nedtagning av stängsel 

Information hos Skogsstyrelsen 

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/nokas/
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/adellovsstod/
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3.3. Stöd för kompetensutveckling 

       

Stödet är en del av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och öppnades för ansökningar i januari 
2016. Det stödjer insatser inom kunskapsöverföring och information som bidrar till ett hållbart 
skogsbruk. Prioriterade ämnesområden: 

• Minskad försurning 

• Förebygga effekter av klimatpåverkan (utlyst 20180404 - 20180612) 

• Ökad biologisk mångfald i skogen (utlyst 20180404 - 20180612) 

• Skogsskötsel med hänsyn till miljö- och sociala värden samt kulturmiljön (utlyst 
20170829 - 20171030) 

• Motverka markskador inom skogsbruk (utlyst 20160201 - 20160401) 

• En viltstam i balans (utlyst 20160919 - 20161118) 

• Skogens påverkan på vatten (utlyst 20170213 - 20170410) 

Sökande: Företag eller organisationer som anordnar kompetensutveckling.  

Exempel på åtgärder:  

Varje utlysning har ett visst tema som annonseras på Skogsstyrelsens webbplats. Vid tiden för 
denna sammanställning fanns ingen utlysning av pengar inom stödet kompetensutveckling. Varje 
utlysning har ett visst tema som annonseras på Skogsstyrelsens webbplats. 

Information hos Skogsstyrelsen 

3.4. Stöd för skogens miljövärden 

   

Stödet är en del av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och öppnades för ansökningar 2016. Den 
som är intresserad av att söka stödet kommer att erbjudas rådgivning av Skogsstyrelsen. 

Sökande: Stödet riktar sig till dig som vill utveckla natur- och kulturvärden i skogen. Du som 
äger skogsmark eller har markägarens tillstånd kan söka det här stödet. 

Stöd: Stödet betalas ut i form av fasta ersättningar för åtgärder som förbättrar skogsekosystemens 
återhämtningsförmåga och miljövärde. 

Exempel på åtgärder: 

• Naturvårdsbränning 

• Gallra fram ädellöv eller lövrik skog 

• Rensa kulturmiljöer 

• Skapa våtmark i skog 

• Sköta natur- och kulturmiljöer 

• Röja och rensa stenmur 

Information hos Skogsstyrelsen 

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/kompetensutveckling/
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/skogens-miljovarden/
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3.5. Stöd för samarbete inom miljö 

    

Stödet ges till projekten som ska ha ett landskapsperspektiv och bidra till ökad konkurrenskraft i 
skogen. 

Prioriterade områden är: 

• Samarbete kring adaptiv skogsskötsel 

• Planering och projektering av skogsbilvägar 

• Viltförvaltning 

• Vattenförvaltning 

Sökande: Minst två aktörer ska ingå i samarbetet. Aktörerna kan vara myndigheter, kommuner, 
landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag. 

Stöd: Skogsstyrelsen utlyser 36 miljoner kronor till projekt för samarbeten inom miljö. 
Utlysningen är öppen för ansökan till 31 december 2018 men handläggning och beslut kommer 
att ske löpande så länge det finns pengar kvar. Skogsstyrelsen kommer vid behov att begränsa 
ansökt stödbelopp för att undvika att några få projekt söker hela det tillgängliga beloppet. 

Samarbetsstödet söks via utlysningar. En utlysning innebär att man talar om inom vilket 
ämnesområde och när du kan söka stödet. 

Information hos Skogsstyrelsen 

3.6. Nya Komet - skydd av skog 

   

Nya Komet, Kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull skog, ger skogsägare möjlighet 
att få ekonomisk ersättning när de frivilligt avsätter skog med höga naturvärden. Länsstyrelserna 
och Skogsstyrelsen runt om i landet satsar tillsammans på att inspirera markägare att själva ta 
initiativ till att anmäla värdefull skog för skydd. Detta är en fortsättning och vidareutveckling av 
vad som tidigare kallades Komet. 

Markägare ska nu lättare kunna få hjälp med att bedöma värdefull natur på sin mark som kan 
skyddas formellt. Med formellt skydd menas att ett område skyddas som naturreservat, 
biotopskydd eller naturvårdsavtal. Som skogsägare känner du din skog och dess värden. Din 
kännedom är ett värdefullt komplement till Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens kunskap. Detta är 
en möjlighet för dig som vill vara säker på att din skog finns kvar så att kommande generationer 
får njuta av den och samtidigt bidrar du till att bevara en värdefull miljö. I Skåne är vi särskilt 
intresserade av att skydda mer ädellövskog, klibbalskog, alsumpskogar och trädbärande 
hagmarker. 

Sökande: Markägare som har skog med höga naturvärden. 

Stöd: Det anmälda området ska ha höga naturvärden (värdekärna) och vara minst 1 ha stort. 
Området ska ligga i en värdetrakt eller i ett kluster av andra värdekärnor. I dialog med 
markägaren bedömer och prioriterar Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen vilka områden som kan 
skyddas med naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal, där ersättning utgår till 
markägaren. Intresseanmälan ska göras skriftligt till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. 

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/utlysning-samarbetsstod/
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Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Skogsstyrelsen 
Information hos Naturvårdsverket 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/djur-och-natur/skyddad-natur/sa-bildas-naturreservat.html
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/foresla-skydd-av-din-skog/
http://www.naturvardsverket.se/bevara-naturvarden
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4. STÖD SOM SÖKS VIA BOVERKET 

4.1. Bidrag till kulturlokaler 

    

Bidrag kan lämnas till nybyggnad och ombyggnad av samt till standardhöjande reparationer, 
tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder i ickestatliga kulturlokaler. 

Sökande: Bidraget ges för åtgärder i kulturlokaler som ägs och drivs av någon annan än staten. 
Exempelvis museer, teater- och konsertlokaler, konsthallar. Lokaler för länsmuseer är 
prioriterade.  

Stöd: Bidraget kan ges med högst 30 procent av den godkända kostnaden för nybyggnad. För 
övriga projekt kan bidrag ges med högst 50 procent av den godkända kostnaden. Ansök senast den 
30 september varje år.  

Exempel på miljö- och energiåtgärder: Vissa åtgärder för energieffektivisering eller för 
miljöförbättring, till exempel uppvärmningssystem eller avloppshantering. 

Information hos Boverket 

4.2. Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler 

   

Bidrag kan lämnas till nybyggnad, ombyggnad och inköp av samt till standardhöjande 
reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder i allmänna samlingslokaler. 

Sökande: Bidraget ges för åtgärder i samlingslokaler som ägs eller drivs av ideella föreningar 
samt stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som har en allsidig verksamhet. 
Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT-NTOs lokaler, Folkets hus och andra 
föreningsdrivna lokaler. Organisationen måste vara fristående från kommunen. 

Stöd: Bidrag kan lämnas upp till högst 50 procent av den godkända kostnaden. Det krävs att 
kommunen medverkar i finansieringen av projektet med minst 30 procent av kostnaden. För 
tillgänglighetsskapande åtgärder kan bidrag lämnas för hela kostnaden, dock högst 200 000 
kronor. 

Exempel på åtgärder: Vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till 
exempel uppvärmningssystem eller avloppshantering. 

Information hos Boverket 

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/kulturlokaler---icke-statliga/
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/allmanna-samlingslokaler---investeringsbidrag/
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4.3. Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden 

 

Bidrag kan lämnas till förbättring av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden för att 
stimulera till aktivitet och social gemenskap. Samtidigt ska bostadsområdets gestaltning bevaras 
eller utvecklas. Åtgärderna ska på ett varaktigt sätt bidra till attraktiva, funktionella, jämställda 
och trygga utemiljöer. Det vill säga stödet inte kan sökas för tillfälliga åtgärder, till exempel en 
tillfällig scen eller kostnader för att genomföra ett evenemang. 

Sökande: Fastighetsägare och tomträttshavare, såsom kommuner, kommunala bostadsföretag, 
privata fastighetsägare och föreningar, i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. 

Stöd: Bidrag kan lämnas upp till högst 50 procent av den godkända kostnaden. Totalkostnaden 
för åtgärden måste överskrida 100 000 kr. 

Ansökningsomgång 1 pågick till och med den 16 april och där har 49 ansökningar beviljats på 
sammanlagt 102 miljoner kronor. Du hittar de beviljade stöden i "Relaterad information". 
Ansökningsomgång 2 avslutades 31 juli 2018 och handläggning av dessa ärenden pågår nu. 

Exempel på åtgärder: Anläggning eller renovering av grönområden, parker och lekplatser, 
upprustning av bostadsgårdar. 

Information hos Boverket 

4.4. Bidrag för grönare städer  

 

Regeringens satsning ska främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Syftet är att 
utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö. Stadsgrönska ger ekosystemtjänster, ökar hälsa och välbefinnande, bidrar till 
klimatanpassning och ökar stadens resiliens. Bidraget omfattar totalt 100 miljoner kronor under 
2018. 

Sökande: Kommuner. 

Exempel på åtgärder: Åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i 
urbana miljöer. Exempel på stadsgrönska är naturmark, parker, planteringar, stränder, våtmarker 
och dagvattenanläggningar. 

Information hos Boverket 

4.5. Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande  

 

Stödet lämnas för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad 
klimat- och miljöpåverkan. Det kan lämnas till projekt som bedrivs av organisationer som 
introducerar ny teknik inom områden som: 

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-till-utemiljoer/
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-gronare-stader/
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• Bostadens utformning och gestaltning: innovativa och smarta lösningar med yteffektiva 
bostadsutformningar kan leda till minskad miljöpåverkan och kan även främja sociala 
relationer och umgänge. 

• Livscykelanalyser, LCA: det behövs incitament för att tillämpa livscykel-beräkningar. 
Stödet skulle kunna användas till att bekosta verktyg, LCA-expertis, inhämtning av data, 
dokumentation och spridning av resultat. I LCA ingår material- och avfallshantering som i 
sig har stor potential för effektivisering och miljövinster. 

• Inomhusmiljö: exempelvis kan nya lösningar för ventilation i byggnader förbättra 
luftkvalitén och därmed hälsan för de boende. 

• Digitalisering: kopplat till boendet kan effektivisera processerna. 

• Industriellt byggande: har potential att minska förbrukning av material och kostnaden för 
byggande. 

Sökande: Juridiska personer som till exempel landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, 
organisationer, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser. 

Stöd: Mellan 15 procent och 100 procent. Stödet omfattar totalt 275 miljoner kronor under åren 
2018-2020. Under 2018 kommer det att vara en ansökningsomgång som pågår från den 1 augusti 
till och med den 8 oktober. 

Information hos Boverket 

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-innovativt-och-hallbart-bostadsbyggande/
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5. STÖD SOM SÖKS VIA ENERGIMYNDIGHETEN 

5.1. Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag 

 

Energimyndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att 
genomföra en energikartläggning. En energikartläggning visar hur mycket energi som årligen 
tillförs och används för att driva företagets verksamhet. Den visar hur energin är fördelad i verk-
samheten och kostnader. Energikartläggning innehåller förslag på hur företaget kan 
energieffektivisera processer och hjälputrustning så att de använder mindre energi. De regionala 
energikontoren stöttar och vägleder företag i arbetet med att minska energianvändningen. 

Sökande: Små och medelstora företag med en energiförbrukning på 300 MWh per år eller 
lantbruk med minst 100 djurenheter. Även ekonomiska föreningar kan söka stödet som 
exempelvis bostadsrättsföreningar. 

Stödet: Stödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och 
tillhörande energiplan. Du kan maximalt få 50 000 kronor i stöd. Stödet ska sökas innan 
energikartläggningen påbörjas. Man kan inte söka stödet om företaget har fått 
energikartläggningsstöd under föregående stödperiod 2010-2014. 

Information om stödet hos Energimyndigheten 
Information hos Energikontor Skåne 
Energimyndighetens utlysningar 

5.2. Stöd till studier inför energieffektiva investeringar 

 

Små och medelstora företag kan söka ett bidrag för att göra olika typer av studier inför en 
energieffektivisering. Stödet ska göra att företag kan arbeta mer fokuserat med energifrågorna, 
och att de får någon form av start för att planera upplägg, ansvarsfrågor och rapporteringssystem. 

Sökande: Små och medelstora företag som har genomfört en energikartläggning som motsvarar 
kraven i Energimyndighetens energikartläggningsstöd. 

Stödet: Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala 
projektkostnaden. Medelstora företag med 50-250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av 
den totala projektkostnaden. Mer information finns hos Energimyndigheten. 

Exempel på insatser: Bidraget får användas till att göra en djupare analys eller studie och 
därigenom förbereda en investering, antingen genom att finansiera internt arbete eller att köpa in 
till exempel extern konsult eller utrustning. Energimyndigheten har identifierat följande områden 
som man kan söka stöd inom: 

• Studier inom systematiskt och strukturerat energiarbete 

• Studier inom mätning och synliggörande av energianvändningen 

• Studier inom teknikutveckling och optimering av energianvändningen. 

https://www.energimyndigheten.se/nrp/stod-for-energikartlaggning-i-sma-och-medelstora-foretag/
https://kfsk.se/energikontoretskane/2018/01/16/fortsatt-stod-till-foretag-som-vill-energieffektivisera/
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/
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Information om stödet hos Energimyndigheten 
Information hos Energikontor Skåne  
Energimyndighetens utlysningar 

5.3. Stöd för att utveckla energi- och klimatarbetet hos offentliga aktörer 

 

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att under perioden 2016-2019 fördela 12,5 
miljoner kronor per år till lokala och regionala aktörer för att bidra till energi- och 
klimatomställning. Fokus är att utveckla aktörernas kapacitet att arbeta systematiskt och 
strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor i olika områden, exempelvis inom fysisk 
planering, offentlig upphandling samt att främja mer hållbara transporter.  

Sökande: Regionalt utvecklingsansvariga, länsstyrelser, kommuner och landsting. 

Stödet: För att implementera och utveckla metoder, verktyg, arbetssätt och processer, men 
också till att underlätta samverkan och informations- och erfarenhetsutbyten mellan olika aktörer. 
Utlysningarna med olika tematiska inriktningar kommer att stängas den 30 augusti.  

Information hos Energimyndigheten 

5.4. Planeringsbidrag 

 

Energimyndigheten kan ge stöd till själva arbetet med projektansökan till ett EU-program med 
energirelevans, i form av ett planeringsbidrag. Det kan gälla exempelvis Horisont 2020, LIFE 
samt fonder som EU:s kol- och stålforskningsfond, RFCS. Beslutet gäller ansökningar till 2018-
2019 års utlysningar. 

Sökande: Ansökan kan göras av alla aktörer inom energiområdet som är behöriga att ansöka om 
projekt inom EU:s program med energirelevans. Det kan exempelvis vara universitet, högskola, 
institut, små och medelstora företag, kommuner och icke vinstdrivande organisationer. 

Stödet: Bidraget kan utgöra högst 50 procent av den totala projektkostnaden, så kallade 
stödberättigade kostnader. Det är alltså kostnader för att planera, skriva och lämna in ansökan till 
EU-program med energirelevans. Om den sökande är partner i ett projekt kan bidraget uppgå till 
högst 75 000 kronor. Om den sökande är koordinator i ett projekt kan bidraget uppgå till högst 
150 000 kronor. I de fall då projektet endast består av en part kan bidraget uppgå till högst 50 000 
kronor. 

Information hos Energimyndigheten 

http://www.energimyndigheten.se/nrp/stod-till-studier-infor-energieffektiva-investeringar/
https://kfsk.se/energikontoretskane/2018/01/16/fortsatt-stod-till-foretag-som-vill-energieffektivisera/
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/offentlig-sektor/lokal-och-regional-kapacitetsutveckling-for-energiomstallning-och-minskad-klimatpaverkan/
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/internationella-insatser/eu-program-for-energi/planeringsbidrag/
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5.5. Elcertifikat 

 

Elcertifikat är ett frivilligt stödsystem till all förnybar elproduktion. Elcertifikaten får du av staten, 
själva intäkten får du när du säljer dina elcertifikat. Elcertifikatsystemet är marknadsbaserat, vilket 
innebär att tillgången och efterfrågan sätter priset på elcertifikaten som därmed varierar över tid. 
För att tilldelas elcertifikat måste du skicka en komplett ansökan till Energimyndigheten samt ha 
timvis mätning på din anläggning. 

Energikällor som får tilldelas elcertifikat: 

• Vindkraft 

• Vattenkraft 

• Biobränsle 

• Solenergi 

• Geotermisk energi 

• Vågenergi 

• Torv i kraftvärmeverk 

Sökande: Alla som är producenter av förnybar el. 

Stödet: Elcertifikaten får du av staten, själva intäkten får du när du säljer dina elcertifikat. 
Elcertifikatsystemet är marknadsbaserat, vilket innebär att tillgången och efterfrågan sätter priset 
på elcertifikaten som därmed varierar över tid.  

Information hos Energimyndigheten. 

5.6. Elbusspremie 

 

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att betala ut en ny premie för elbussar. 
Satsningen omfattar 100 miljoner kronor per år fram till 2023.  

Syftet med elbusspremien är att främja introduktionen av elbussar på marknaden och på så sätt 
bidra till bland annat ett bättre klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller. Premien kan 
betalas ut till elbussar, laddhybrider och trådbussar med en transportkapacitet på mer än 30 
passagerare. En elbusspremie kan betalas ut till bussar som beställts efter den 31 december 2015, 
för att användas i kollektivtrafik enligt avtal om allmän trafik. 

Sökande: Regionala kollektivtrafikmyndigheter, eller de kommuner som de regionala 
kollektivtrafikmyndighetera har överlämnat befogenhet åt att ingå avtal om allmän trafik. 
Trafikföretag som bedriver kollektivtrafik med buss kan även söka elbusspremien. Trafiken kan 
antingen bedrivas i avtalsupphandlad trafik, i kommersiell busstrafik eller i beställningstrafik. 

Stödet: Exakta beloppsgränser för premien finns att läsa i förordningen 2016:836 om 
elbusspremie samt i Energimyndighetens vägledning. Elbusspremien får inte kombineras med 
andra former av statliga bidrag för förvärv av elbussar. Premiens storlek bestäms av bussens 
maximala transportkapacitet samt utsläppsklass. 

Information hos Energimyndigheten 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/elproducent/
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/transporter/vagledning-for-utbetalning-om-elbusspremie.pdf
http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/transporter/transporteffektivt-samhalle/elbusspremie/
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5.7. Vindkraftspremie 

 

Regeringen har beslutat att ge Energimyndigheten i uppdrag att fördela en ny vindkraftpremie till 
kommuner som framgångsrikt arbetar för ny vindkraft. Detta ska stötta omställningen till ett helt 
förnybart energisystem. För att få del av vindkraftspremien behöver kommuner inte göra någon 
ansökan. Bidraget fördelas till de kommuner där nya vindkraftverk har tagits i drift under 
föregående år, om elproduktionen vid vindkraftsanläggningen är godkänd för elcertifikat. 

Sökande: Kommuner. 

Information hos Energimyndigheten 

5.8. Energisteget 

 

Denna utlysning ger industriföretag möjlighet att söka investeringsstöd eller projekteringsstöd 
inför en investering i energieffektiviserande åtgärder. Utlysningen ingår i programmet 
Energisteget. Energisteget pågår till och med 2020 och omfattar 125 miljoner kronor. Syftet med 
programmet är att främja genomförandet av energieffektiviserande åtgärder för att bidra till de 
nationella energi- och klimatmålen. 

Stödet riktar sig till företag med industriell verksamhet inom sektorerna med SNI-kod 05–33, det 
vill säga sektorerna från gruv- till tillverkningsindustrin.  

Inom investeringsstödet kan företag ansöka om merkostnaden för att investera i en 
energieffektiviserande åtgärd identifierad i den lagstadgade energikartläggningen. Företag som 
ansöker om stöd ska först ha gjort en energikartläggning enligt lagen (2014:266) om 
energikartläggning i stora företag eller en miljöstudie enligt artikel 49 i kommissionens förordning 
(EU) nr 651/2014.  

Projekteringsstödet handlar om bidrag för en fördjupad projektering eller studie av 
energieffektiva åtgärder.  

Information hos Energimyndigheten 

5.9. Industriklivet 

 

Stödet syftar till att hjälpa den långsiktig omställningen av industriella processer till nettoutsläpp 
av växthusgaser fram till 2045. Målgruppen för stödet är industrier med så kallade 
processrelaterade utsläpp men även universitet eller forskningsinstitut. Det är öppet att ansöka 
om projekt inom ramen för Industriklivet när som helst under året. Stöd kan ges till forskning, 
genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrationsprojekt, detaljerade projekteringsstudier och 
investeringar; forsknings- och innovationsprojekt för att minska processindustrins utsläpp av 
växthusgaser kan sökas i parallella utlysning. 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/sa-far-kommunerna-del-av-den-nya-vindkraftspremien
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/ekonomiska-stod-och-metodstod2/ekonomiska-stod/energisteget/
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Sökande: Industrier, universitet, forskningsinstitut. 

Stöd: 300 miljoner kronor om året 2018-2040.  

Information hos Energimyndigheten 
  

http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/industri/industriklivet
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6. STÖD SOM SÖKS VIA HAVS- OCH 

VATTENMYNDIGHETEN 

6.1. Medfinansiering av EU-projekt  

    

EU-projekt som handlar om att förbättra havs- och vattenmiljön kan få medfinansiering från havs- 
och vattenmiljöanslaget. Projekten ska ha koppling till Havs- och vattenmyndighetens uppdrag 
och prioriteringar. 

Sökande: Offentliga aktörer och bransch- och intresseorganisationer. 

Stödet: Bidraget som kan fås från 1:11-anslaget varierar eftersom kraven på medfinansiering 
varierar mellan EU-programmen. 

Information hos Havs- och vattenmyndigheten   

6.2. Utlysning av medel till insatser inom fiskevården 

    

Under 2018 finns det möjlighet för fiskevårds- och miljöorganisationer att söka medel till 
nationella eller regionala informationsinsatser som främjar fiskevården genom bevarande, 
restaurering och hållbart nyttjande, särskilt i vattenområden som har betydelse för allmänhetens 
möjligheter till fiske. 

Sökande: Fiskevårds- och miljöorganisationer. 

Exempel på åtgärder: Informationskampanjer, utbildningar, konferenser och 
kunskapsförmedling. 

Information hos Havs- och vattenmyndigheten 

6.3. Bidrag till kalkdoserare 2018   

 

Hösten 2018 kommer Havs- och vattenmyndigheten utlysa bidrag för större renoveringar eller 
nyinstallation av kalkdoserare. Vänd dig till länsstyrelsens handläggare för mer information 
(skrolla ner på sidan till kontaktinfo).  

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/medfinansiering-av-eu-projekt.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/utlysningar/utlysning-av-medel-till-insatser-inom-fiskevarden.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun/miljo/vatten/restaurering-av-sjoar-och-vattendrag.html
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6.4. Utlysning av medel till projekt mot övergödning i vattenmiljön 2018  

 

Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel för kunskapshöjande insatser avseende 
internbelastning av fosfor i sjöar och kustvatten samt återcirkulering av näringsämnen, till 
exempel blå fånggrödor.  

Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning stimulera kunskapshöjande insatser. Det 
kan tex gälla kartläggning, uppföljning av åtgärders kostnadseffektivitet och teknikutveckling inom 
området. Utlysningen inkluderar även återcirkulering av näringsämnen (både kväve och fosfor) till 
land, till exempel blå fånggrödor såsom musslor och alger, reduktionsfiske, upptag av sediment 
och liknande. Ansökningar för större, gärna fleråriga projekt är särskilt välkomna. 

Sökande: Universitet och högskolor, ideella intresseorganisationer, kommuner och 
länsstyrelser. 

Information hos Havs- och vattenmyndigheten 

6.5. Utlysning av medel för lokal utveckling av marin pedagogik 2018   

 

Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel för att stimulera utveckling av nya, eller befintliga, 
lokala aktiviteter eller utveckling av kunskapsmaterial som stimulerar barns och ungas intresse och 
förståelse för haven, människans påverkan av havsmiljön och hur vi människor kan bidra till ett 
hållbart nyttjande och förvaltande av ekosystemen i havet och i de vattenmiljöer som direkt 
påverkar havsmiljön (Marin Pedagogik). 

Sökande: Svensk aktör, offentlig eller ideell som arbetar praktiskt med att skapa intresse och 
förståelse bland barn och/ eller ungdomar när det gäller hav och havsmiljö. 

Information hos Havs- och vattenmyndigheten 

6.6. Utlysning av medel för stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning 2018  

 

Under 2018 påbörjas en satsning för att stärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning. 
Satsningen ska bidra till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, miljökvalitetsmålet ”Ingen 
övergödning” samt ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”. 

Satsningen genomförs som ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, 
Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Inom projektet ska 
ett antal områden (avrinningsområden eller delavrinningsområden) utses där kostnadseffektiva 
åtgärder mot övergödning skall identifieras, planeras och genomföras. Varje område kommer 
därför att tilldelas medel för att möjliggöra anställning av särskilda åtgärdssamordnare. 

I denna första ansökningsomgång kan medel sökas för att stärka det lokala åtgärdsarbetet under 1-
3 år. Åtgärdsarbetet ska vara inriktat mot åtgärder för att minska övergödning och involvera flera 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/utlysningar/utlysning-av-medel-till-projekt-mot-overgodning-i-vattenmiljon.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/utlysningar/utlysning-av-medel-for-marin-pedagogik.html
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olika aktörer i ett avrinningsområde eller delavrinningsområde. Det stöd som betalas ut innehåller 
inte medel för att utföra åtgärder, utan detta kan sökas på annat håll, till exempel genom LOVA 
eller Landsbygdsprogrammet. 

Sökande: Länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer. 

Information hos Havs- och vattenmyndigheten  

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/utlysningar/utlysning-av-medel-till-projekt-mot-overgodning-i-vattenmiljon.html
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7. STÖD SOM SÖKS VIA JORDBRUKSVERKET 

7.1. Havs- och fiskeriprogrammet 

    

EU har en ny gemensam jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitik för åren 2014-2020. 
Jordbruksverket är ansvarig myndighet för att utveckla det nya havs- och fiskeriprogrammet. 
Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 består av stöd för att dels utveckla ett miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige och dels genomföra en del av den 
integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv. 

Havs- och fiskeriprogrammet är mycket omfattande, och här lyfts endast de delar som har en 
tydlig koppling till miljöåtgärder. Men glöm inte bort att många andra stöd har positiva 
miljöeffekter. Låt miljöhänsyn bli ett självklart arbetssätt i alla former av investeringar och 
projekt! 

Följande stöd med miljöinriktning söks via Jordbruksverket: 

Fiske 

• Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske 

Vattenbruk 

• Innovationsprojekt inom vattenbruk 

• Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk 

Miljöåtgärder 

• Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete 

• Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp 

• Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald 

• Bevarandeprojekt för skyddade områden 

• Skydd av havsmiljön 

• Öka kunskapen om havsmiljön 

Information hos Jordbruksverket 

7.2. Stöd till samarbete (ett stöd inom Landsbygdsprogrammet) 

       

Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett 
samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna 
finansiera ett utvecklingsarbete. Jordbruksverket beviljar stöd till pilot- och samarbetsprojekt 
inom miljö och klimat, men också andra områden som ökad konkurrenskraft i jordbruks- och 
trädgårdsföretag, livsmedelskedjan och lokal mat. Pengar kan sökas när Jordbruksverket har en 
utlysning. 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/fiske.4.67a3fb0114e2212f0688bec4.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/vattenbruk.4.67a3fb0114e2212f0688cfec.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/miljoatgarder.4.179aee9615156e727632f5fe.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet.4.465e4964142dbfe44705c92.html
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Det finns flera myndigheter som handlägger stöd inom samarbeten. Det är Länsstyrelserna, 
Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen samt Tillväxtverket. Varje myndighet har sin egen 
handlingsplan. 

Information hos Jordbruksverket 

7.3. Innovationer i jordbruk, trädgård och rennäring - Europeiska innova-

tionspartnerskapet, EIP (ett stöd inom Landsbygdsprogrammet) 

      

Du kan få stöd för att ta fram en ny produkt, en ny metod eller en ny process som har stor 
betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Syftet med stödet är att genom 
innovationen nå ökad konkurrenskraft och en hållbar produktion inom näringen. 

Information hos Jordbruksverket 

7.4. Lokalt ledd utveckling (Leader) 

    

I den nya programperioden för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden samordnas fyra EU-
fonder i det lokala utvecklingsarbetet. De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdens 
utveckling, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden. 
Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet för lokalt ledd utveckling för alla fonderna. 

I Skåne finns sju områden. I varje område finns det ett leaderkontor som hjälper till att mobilisera, 
informera, idéutveckla och ta emot ansökningar. Pågående insatser och projekt kopplas ihop så att 
det skapas synergieffekter där samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor är centralt 
inom leadermetoden. 

Information hos Jordbruksverket 
Kontaktlista till partnerskapen som får chans att bilda leaderområden 

7.5. Kompetensutveckling och rådgivning 

    

Syftet är att öka kompetensen hos de som är verksamma på landsbygden och på det sättet bidra till 
att nå målen med landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket och länsstyrelserna kommer till stor 
del att upphandla kompetensutveckling och rådgivning av organisationer, företag och föreningar. 
Upphandlingarna genomförs enligt lagen om offentlig upphandling. Utöver den upphandlade 
verksamheten bedrivs även aktiviteter av myndigheter själva. 

Myndigheterna kan även bjuda in organisationer, företag och föreningar att delta i verksamheten 
genom s.k. utlysningar. Vilka utlysningar som finns kommer framgå på berörd myndighets 
webbplats. Jordbruksverket hanterar kompetensutveckling och rådgivning för ökad 
konkurrenskraft, lokala marknader, miljö och klimat, matkultur och för att skapa nya jobb. För 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/stodtillsamarbete.4.4dfd5d3a1526082877c82d50.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/innovationereip.4.6ae223614dda2c3dbc459fb.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/programochvisioner/regionalochsocialfondsprogrammetforlokaltleddutveckling.4.34d5860314ffa5dab66ea965.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/lokaltleddutvecklinggenomleader/lokaltleddutveckling20142020/stodistrategiarbetet/kontaktlistapartnerskapen.4.37e9ac46144f41921cd21299.html
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att läsa mer om kompetensutveckling och rådgivning som länsstyrelsen hanterar, läs under avsnitt 
1.19. 

Information hos Jordbruksverket 

7.6. Gödselgasstöd  

  

Gödselgasstödet är utformat som ett projekt som löper från 2014 till och med 2023. Syftet med 
stödet är att bidra till ökad produktion av gödselbaserad biogas och därmed uppnå dubbel miljö- 
och klimatnytta genom minskade metangasutsläpp från gödsel samt ersättning av fossila 
energikällor. Tanken är att de företag som rötar stallgödsel i sin biogasanläggning ska kunna få 
ersättning för den miljönytta de bidrar med. Företaget kan få stöd för den del av gasen som kan 
antas komma från gödseln. 

Sökande: Så som stödet är utformat idag måste du ha en småskalig anläggning. Din anläggning 
räknas som småskalig:  

• Om ditt företag producerar elenergi eller annan energi till exempel värme eller kyla och 
har en installerad kapacitet (effekt) på mindre än 500 kW. Anläggningar med en 
gemensam anslutningspunkt till elnätet räknas som en anläggning. 

• Om ditt företag producerar biodrivmedel (uppgraderad biogas för fordon) och har en 
installerad kapacitet på mindre än 50 000 ton uppgraderad rågas per år. 

Stöd: Det finns en budget med årliga belopp fram till 2023. Under 2018-2020 är stödet 60 
miljoner kr/år, därefter minskar den budgeterade summan. Maxbeloppet på stödet finns 
beskriven på Jordbruksverkets websida under fliken Beskrivning av stödet. 

Information hos Jordbruksverket 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/kompetensutvecklingochradgivning.4.38ad96214d87f04cef408c2.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/andrastod/godselgasstod.4.ac526c214a28250ac23333e.html
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8. STÖD SOM SÖKS VIA KONSUMENTVERKET 

8.1. Stöd till organisationer 

Konsumentverket har regeringens uppdrag att dela ut statligt stöd till organisationer på 
konsumentområdet. Stödet ska stimulera den ideella sektorn att jobba med frågor som tillvaratar 
konsumenternas intressen inom olika områden. 

Varje år delas stöd ut i form av organisationsstöd och verksamhetsstöd. Beslut om stöd görs för ett år i 
taget och föregås av en ansökningsprocess som genomförs under augusti–september varje år. 
Beslut om vem som får stöd tas vid årsskiftet. 

Exempel på vad du kan få stöd för: 

• Rådgivning och information till konsumenter, till exempel genom personlig vägledning, 
juridisk rådgivning eller kampanjarbete. 

• Bevakning av konsumenters rättigheter utifrån lagar och förordningar på olika marknader, 
till exempel genom medverkan i nationella och/eller internationella beslutsprocesser. 

• Kunskapsutveckling, till exempel genomförande av studier om konsumenters önskemål, 
engagemang, behov och svårigheter. 

 
Sökande: Ideella organisationer i Sverige som helt eller delvis arbetar med konsumentfrågor. 
Både enskilda organisationer och samarbetsorgan för flera organisationer kan beviljas stöd. För att 
få stöd ska organisationen vara demokratiskt uppbyggd, partipolitiskt obunden och bedriver 
verksamhet utan vinstsyfte. 

Stöd: 

Organisationsstödet riktar sig till rikstäckande ideella konsumentorganisationer som har 
funnits i två år och har minst 1000 betalande medlemmar. Stödet är ett grundbidrag och har de 
senaste åren varit på ca 150 000 kronor. 

Verksamhetsstödet riktar sig till alla typer av ideella organisationer som har en 
konsumentinriktad verksamhet. Den konsumentinriktade verksamheten ska tillhöra 
organisationens ordinarie verksamhet. Hur stort stöd som beviljas beror bland annat på hur 
omfattande verksamhet man har och hur många organisationer som söker. 

Information hos Konsumentverket 

http://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/stod-till-organisationer/
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9. STÖD SOM SÖKS VIA NATURVÅRDSVERKET 

9.1. Klimatklivet 

 

Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att i samverkan 
med Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter hantera stödet. Det nya stödet är en del av 
regeringens satsning på klimatfrågorna. Stödet beslutades av riksdagen i samband med 
vårbudgeten i juni 2015. 

Sökande: Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, 
landsting, föreningar och stiftelser. 

Stödet: 700 miljoner kronor årligen är aviserade fram till och med 2020. Medfinansiering krävs 
inte för stöd som utbetalas enligt de minimis-förordningen (högst 200 000 euro). 

Exempel på åtgärder: Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder som ger en stor 
klimatnytta per investerad krona. Stöd inom dessa områden kan till exempel vara: 

• Transporter – insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur. 

• Energi – återvinning av energi, satsningar på förnybar energi, fjärrvärme- och kylsystem. 

• Jordbruket – minskade utsläpp. 

• Industri – minskade utsläpp och effektivare energianvändning. 

Information hos Länsstyrelsen Skåne 
Information hos Naturvårdsverket 

9.2. Projektmedel för ideella miljöorganisationer 

      

Naturvårdsverket ansvarar för ett bidrag för att stödja ideella miljöorganisationer. Bidraget går till 
projekt som kan vara för nationellt eller internationellt arbete och bidrar till att uppfylla nationella 
miljökvalitetsmål eller något av de prioriterade områdena i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram. 
Bidrag beviljas inte till kommunala samverkansorganisationer m.m.  

Följande utvärderingskriterier används: 

• behörighet att söka 

• samverkan med andra aktörer 

• effekt på miljömålsarbetet och 

• utsträckning i vilken verksamheten kan öka medvetenheten om miljömålen och hur kan 
nå dessa. 

Ansökan ska vara Naturvårdsverket tillhanda senast den 18 november 2018.  

Sökande: Svenska ideella miljöorganisationer kan söka bidrag om de enligt sina stadgar har till 
ändamål att tillvarata miljöskydds- och naturvårdsintressen. Organisationen ska ha bedrivit 
verksamhet under minst två år och ha lägst 100 medlemmar. 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/stod-for-lokala-klimatinvesteringar.aspx
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/
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Information hos Naturvårdsverket 

9.3. Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd 

 

Stiftelsen Alvins fond förvaltas av Naturvårdsverket i samråd med Naturskyddsföreningen och 
Sveriges Ornitologiska Förening. Alvins fond delar ut pengar till projekt som bidrar till svenskt 
naturskydd, främst fågelskydd. Stiftelsen stödjer småskaliga insatser för restaurering av 
naturmässiga och kulturellt viktiga fågelmiljöer, insatser för arter med tydlig hotbild och 
inventering av arter i miljöer där kunskaperna är begränsade. Det är normalt ett 
ansökningstillfälle per år (31 december). 

Sökande: Både enskilda personer och lokala, regionala och nationella föreningar och 
organisationer. 

Exempel på åtgärder: Återställning av hagmarker, öppna mossar, små våtmarker och 
fisktomma småvatten, röjningar av fågelskär, restaurering av lövskog, inventering av arter. 

Information hos Naturvårdsverket 

9.4. Kadmiumbatterifonden 

 

Det har tidigare varit möjligt att få ersättning ur Batterifonden för insamling och återvinning av 
bly-, kvicksilver- och kadmiumbatterier satta på marknaden före januari 2009. Dessa batterier 
bedöms nu vara insamlade och Naturvårdsverket betalar inte ut ytterligare medel ur den tidigare 
Batterifonden. 

Fonden har ersatts av Kadmiumbatterifonden, som består av miljöavgift för slutna 
nickelkadmiumbatterier som producenter av batteriet ska betala. 

Sökande: Producent eller kommun (eller den som anlitats av kommun eller producent) som har 
haft kostnader för: 

• sortering, återvinning eller bortskaffande av slutna nickelkadmiumbatterier eller 

• information om hantering av nickelkadmiumbatterier. 

Information hos Naturvårdsverket 

9.5. EU:s Miljöprogram LIFE+ 

     

LIFE är ett särskilt finansieringsprogram för EU:s miljö- och klimatpolitik. Totalt avsätts 3,4 
miljarder euro, motsvarande cirka 30,4 miljarder kronor för åren 2014-2020. Villkoret för 
bidraget är att det också finns finansiering från annat håll. Klimatinsatser har tidigare inte pekats ut 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ideella-miljoorganisationer/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Alvins-fond-for-fagelskydd/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Om-Batterifonden/
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så tydligt som mål för LIFE-programmet. Det är uppdelat i två delar, en för miljö och en för 
klimat. Delprogrammen har vardera tre prioriterade områden. 

Delprogrammet för miljö prioriterar: 

• miljö och resurseffektivitet 

• natur och biologisk mångfald 

• miljöpolicy och information 

Delprogrammet för klimat prioriterar: 

• begränsning av klimatförändringar 

• klimatanpassning 

• klimatstyrning och information 

Ministerrådet lanserar även en ny typ av projekt som kallas integrerade projekt. De ska vara 
storskaliga och utgå ifrån en regional eller nationell plan eller strategi. Ett mål är att integrera 
miljö- och klimatpolicys i andra sektorers policys. Därför ska projekten samfinansieras och ha 
minst en annan finansieringskälla än LIFE-bidraget 

Sökande: Alla kan söka. Av administrativa skäl uppmuntrar EU-kommissionen stora projekt. De 
bör vara i storleksordningen 20 miljoner kronor. Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten erbjuder stöd och hanterar ansökningarna i Sverige. Naturvårdsverket och 
Havs- och vattenmyndigheten hjälper till med granskning av ansökan. 

Stöd: Mer än 20 miljoner svenska kronor per projekt (medfinansiering ofta 50 procent). 
Varaktighet 2-5 år. 

Information hos Havs- och vattenmyndigheten 
Information hos Naturvårdsverket 
Information hos EU-kommissionen 

9.6. Innovationer för hållbara städer – stöd för spetstekniker och nya system-

lösningar 

     

Den befolkningsmässiga och ekonomiska tillväxten i världens städer innebär stora behov av 
innovationer för hållbara lösningar inom områden som avfall, vatten, luft, byggande, buller, 
energi och transporter när städer byggs, renoveras och förvaltas. En ny generation av avancerad 
miljöteknik behöver utvecklas. Den totala omfattningen av planeringsstödet är 68 miljoner under 
perioden 2016-2019. 

Stöd kan sökas för projektering, planering och förstudier för hållbar stadsutveckling med fokus på 
användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar. Stödet får alltså inte användas för 
åtgärder och investeringar, utan är avsett för planering inför sådana. Stödet ska leda till 
investeringar i Sverige. 

Sökande: Bidrag kan sökas av företag, kommuner, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, 
landsting, organisationer och stiftelser. Dessa ska vara registrerade i Sverige. Bidrag kan sökas av 
enskild aktör eller gemensamt av flera aktörer. Det kan inte sökas av enskilda personer. 

Stöd: Stödet kan finansiera upp till 100 procent av projektet. Medfinansiering kan ske genom att 
andra aktörer bidrar ekonomiskt eller i form av arbetsinsatser. 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/andra-bidrag-for-battre-havs--och-vattenmiljo/eus-miljoprogram-life.html
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/EU-finansiering/LIFE/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/EU-finansiering/LIFE/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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Information hos Naturvårdsverket 

http://www.naturvardsverket.se/stadsinnovationer
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10. STÖD SOM SÖKS VIA SIDA 

10.1. Kommunikation Globala målen/Agenda 2030 

 

Har ni smarta, roliga, oväntade eller helt traditionella idéer på kommunikationsaktiviteter kring 
Agenda 2030 och de Globala målen kan ni nu ansöka om medel för det. Syftet med 
kommunikationsaktiviteterna är att alla i Sverige ska känna till de Globala målen för hållbar 
utveckling, kunna engagera sig och bidra till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
global utveckling. 

Ni kan söka mellan 50 000-300 000 kronor och om ni beviljas medel betalas de ut i efterskott, när 
aktiviteten är genomförd och redovisad. Endast juridiska personer kan söka. 

Det är ännu inte beslutat om det blir fler utlysningar kommande år. Håll koll på SIDAs websida 
för mer information. 

Information hos SIDA 

http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/resurser/utlysningar/utlysningar-sverige/ansokan-globala-malen/
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11. STÖD SOM SÖKS VIA TRAFIKVERKET 

11.1. Stadsmiljöavtal 

  

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat 
stadsmiljöavtal, enligt förordningen SFS 2015:579. I Nationell plan för transportsystemet 2018-
2029 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen. Åtgärder som stöd söks för, samt 
motprestationer, ska vara genomförda senast under 2029. Stadsmiljöavtalen utökas även med 
insatser för samordning och effektivisering av godstransporter. Under åren 2018–2029 avsätts 
100 miljoner kronor per år, sammantaget 1,2 miljarder kronor, för godsrelaterade åtgärder inom 
stadsmiljöavtalen. 

Sökande: Kommuner och landsting. 

Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för 
kollektivtrafik eller cykeltrafik och insatser för samordning och effektivisering av godstransporter. 
Förutsättningar för stöd är också att motprestationer genomförs som bidrar till hållbara 
transporter. 

Exempel på åtgärder: Exempel på åtgärder: investeringar i anläggningar för lokal och regional 
kollektivtrafik eller cykeltrafik, investeringar i anläggningar för att demonstrera och prova nya 
transportlösningar för lokal och regional kollektivtrafik eller cykeltrafik. 

Information hos Trafikverket 
Övriga bidrag hos Trafikverket 

11.2. Skyltfonden 

  

Innovativa projekt som stärker trafiksäkerheten i vägtrafiken kan ansöka om medel från 
Skyltfonden. Skyltfondens medel ska användas främst till att stödja projekt inom 
trafiksäkerhetsområdet. Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna 
och vi strävar efter att resultaten ska vara tillämpningsbara och tydliga för trafikanterna. Projekten 
ska snabbt komma trafikanterna till nytta, och tidsplanen för varje projekt bör inte överstiga två 
år. 

Sökande: Öppen för alla förutom Trafikverksanställda. 

Information hos Trafikverket 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Finansieringsmetoder/statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer---stadsmiljoavtal/
http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Vart-trafiksakerhetsarbete/Skyltfonden/
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11.3. Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar, trafiksä-

kerhet och miljö 

  

Statlig medfinansiering innebär att staten kan bidra till genomförande av regionala 
kollektivtrafikanläggningar samt till åtgärder inom miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator 
och vägar. Medel för statlig medfinansiering finns avsatta inom ramarna för de regionala planerna 
för transportinfrastruktur, de så kallade länsplanerna, samt inom nationell plan för 
transportsystemet. 

Sökande: Kommuner, regional kollektivtrafikmyndighet. 

Exempel på åtgärder: Investeringar i kollektivtrafikanläggningar och miljö- och 
trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder på kommunala gator och vägar. 

Information hos Trafikverket 

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-statlig-medfinansiering-till-regionala-kollektivtrafikanlaggningar-trafiksakerhet-och-miljo/
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12. STÖD SOM SÖKS VIA ANDRA  

ORGANISATIONER 

12.1. Världsnaturfondens innovativa naturvård   

       

Världsnaturfonden WWF inrättade under det internationella biologiska mångfaldsåret 2010 en 
satsning på innovativ naturvård för att främja såväl bevarande av biologisk mångfald som minskade 
ekologiska fotavtryck. Syftet är att stödja innovativa projekt och idéer som ligger i framkanten och 
bidrar till värdefullt nytänkande inom naturvården. En vidareutveckling av projekten kan därifrån 
få stor betydelse för att främja biologisk mångfald och/eller minska ekologiska fotavtryck i 
Sverige. Det kan gälla exempelvis utveckling av tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning 
och kunskapsuppbyggnad och fältprojekt. 

Sökande: Privatpersoner, föreningar, organisationer, myndigheter eller företag.  

Exempel på åtgärder: Projekten kan höra hemma inom vitt skilda områden såsom naturvård, 
utbildning, stadsutveckling, förvaltning, hushåll, konsumtion, energi o.s.v. 

Oklart om bidrag kommer delas ut 2018. 

Information hos Världsnaturfonden 

12.2. Naturskyddsföreningens miljöfond 

  

Vattenkraftbolag som levererar elenergi märkt med Bra Miljöval ska avsätta pengar i en egen 
miljöfond eller i en miljöfond som Naturskyddsföreningen disponerar. Varje år avsätter elbolag 
ett antal miljoner till Naturskyddsföreningens miljöfond som skall slussas vidare i olika 
miljöförbättrande projekt. Det är viktigt att projekten bidrar till konkret miljönytta och leder till 
ökad biologisk mångfald. Rena informationsprojekt eller stöd till löpande verksamhet har svårt att 
få projektstöd. 

Sökande: Företag och organisationer kan ansöka om stöd ur fonden för projekt som minskar 
vattenkraftens skadeverkningar eller projekt som gynnar den biologiska mångfalden i strömmande 
vatten. 

Stöd och kombination med andra bidrag: Bidraget kan kombineras med andra medel. 

Exempel på åtgärder: Biotopvård i strömmande vatten, rivning av vandringshinder. 

Information hos Naturskyddsföreningen 
Information hos Fortum 
Information hos Vattenfall 

http://www.wwf.se/vrt-arbete/innovativ-naturvrd/1380625-innovativ-naturvrd-initiativ-frn-vrldsnaturfonden-wwf
http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/miljofond
http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/hallbart/miljofond/pages/default.aspx
http://www.vattenfall.se/sv/bra-miljoval.htm


 

Var finns pengarna? 63 

12.3. Naturskyddsföreningens energieffektiviseringsfond 

 

Alla företag som säljer el märkt Bra Miljöval betalar in pengar till denna fond, som finansierar 
projekt som minskar energianvändningen genom effektivisering i bostäder, industrier eller andra 
lokaler. Sådana projekt kan antingen utföras av elbolagen själva eller av någon annan som söker 
pengar ur fonden. Rena informationsprojekt eller stöd till löpande verksamhet har svårt att få 
projektstöd. 

Sökande: Företag och organisationer kan ansöka om stöd ur fonden via Naturskyddsföreningen. 

Information hos Naturskyddsföreningen 

12.4. Naturskyddsföreningens investeringsfond 

 

Från investeringsfonden går det att söka pengar för projekt som involverar teknik som ännu inte 
är kommersiellt etablerad men som är lovande för utvecklingen av en hållbar energiproduktion. 
Exempel på sådana projekt kan vara sol- eller vindkraft av spetskaraktär, eller mer oetablerade 
tekniker som vågkraft. 

Information hos Naturskyddsföreningen 

12.5. Sportfiskarnas fiskevårdsfond 

  

Medel ska kunna delas ut till fiskevårdsprojekt eller projekt som genom forskning eller andra 
insatser bidrar till utveckling av sportfisket eller sportfiskets förutsättningar. 

Sökande: Berättigad att söka medel är distrikt inom eller förening ansluten till Sveriges 
Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Om särskilda skäl föreligger kan även ansökan från annan 
beaktas, till exempel en medlem i förbundet eller organisation med nära anknytning till 
förbundet. 

Information hos Sportfiskarna 

12.6. Sportfiskarna: Abu Garcias Fiskevårdsfond 

   

Syftar till att värna och främja möjligheterna till sportfiske i friska och rena vatten, genom 
exempelvis skapandet av fria vandringsvägar, restaurering av vattendrag och skydd och bevarande 
av fiskbestånd, eller fiskebiologisk forskning. Fondstyrelsen ser också gärna ansökningar från 
projekt som seminarium, undersökningar, opinionsarbete och annat som ökar intresset för 

http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/miljofond
http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/miljofond
http://www.sportfiskarna.se/miljo_fiskevard/Fiskevårdsfonden/tabid/157/Default.aspx
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fiskevård och förvaltning som gynnar sportfisket. Fonden verkar enligt principen att ge lokala 
initiativ hjälp till självhjälp. 

Sökande: Både enskilda personer, föreningar och fiskevårdsområden kan söka bidrag. Abu 
Garcia Fiskevårdsfond grundades och finansieras av Abu Garcia, men ansökningarna administreras 
av Sportfiskarna. 

Information hos Sportfiskarna 

12.7. Sportfiskarna: Göte Borgströms stiftelse för fiske- och vattenvård 

    

Har till ändamål att främja vetenskaplig forskning i Sveriges vatten och fiskbestånd med hänsyn till 
natur, fiskevård och sportfiske. Ansökan skickas till Sportfiskarna. 

Information hos Sportfiskarna 

12.8. Svensk våtmarksfond 

   

Fondens huvudmål är att skapa förutsättningar för att bevara, återskapa, restaurera och vårda 
våtmarker för fåglar så att arealen våtmarker av hög kvalité stadigt ökar i vårt land. Stöd till 
forskning och utbildning är en viktig del i detta arbete. 

Sökande: Markägare/ombud/arrendator. 

Information hos Våtmarksfonden 

12.9. Anslag till friluftsliv 

       

Syftet med bidraget är att ge alla människor möjligheter att genom friluftsliv få naturupplevelser, 
välbefinnande, gemenskap och öka kunskap om naturen och miljön. Naturvårdsverkets fördelar 
anslaget till Svenskt Friluftsliv som hanterar ansökningarna. 

Sökande: Friluftsorganisationer kan ansöka om organisations- och/eller verksamhetsbidrag. 

Information hos Naturvårdsverket 
Information hos Svenskt Friluftsliv 

http://www.sportfiskarna.se/miljo_fiskevard/Fiskevårdsfonden/tabid/157/Default.aspx
http://www.sportfiskarna.se/miljo_fiskevard/Fiskevårdsfonden/tabid/157/Default.aspx
http://www.vatmarksfonden.se/Default.aspx?e2&lang=sv-SE
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Anslag-till-friluftsliv/
http://svensktfriluftsliv.se/bidrag/
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12.10. Avfall Sverige 

   

Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning och 
bedriver utvecklingsverksamhet inom hela avfallsområdet. Detta sker genom en gemensam 
utvecklingssatsning som finansieras av Avfall Sveriges kommunala medlemmar. Satsningen har i 
grunden en bred inriktning på konkreta utvecklingsprojekt. 

Under 2016-2018 är fokusområdena förebyggande och återbruk, konsumentbeteenden, samt 
råvaror och avsättning. 

De prioriterade områdena utesluter inte övriga utvecklingsområden. Tvärtom är det viktigt med 
projektansökningar inom hela avfallshanteringsområdet för att kunna behålla och vidareutveckla 
den höga nivå som svensk avfallshantering befinner sig på. 

Sökande: Alla, såväl Avfall Sveriges medlemmar som icke medlemmar. 

Information hos Avfall Sverige 

12.11. Almi Invest Gröna Fonden  

   

Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning och 
Syftet med stödet är att omvandla klimatsmarta investeringar som är CO2-reducerande till 
välmående företag.  

Sökande: Affärsänglar och institutionella investerare å ena sidan och entreprenörer å andra 
sidan. 

Stödet: GreenTech-fonden på 650 miljoner kronor är finansierad av Energimyndigheten 
tillsammans med EU, Almi Företagspartner och Almi Invest. 

Information om programmet 

12.12. Nordiska ministerrådets miljöprojekt   

      

Utlysningen är öppen för nordiska miljöprojekt inom hållbart friluftsliv samt projekt om hot mot 
den biologiska mångfalden. Projekt kan få upp till 500 000 danska kronor per år från Nordiska 
ministerrådets ekosystemgrupp (TEG). Inför 2019 prioriterar TEG projekt som fokuserar på: 

• naturturismens och friluftslivets påverkan på biologisk mångfald och värdefulla natur- och 
kulturmiljöer 

• frågor om invasiva arter och sjukdomsutbrott bland landlevande och limniska arter som 
hotar den biologiska mångfalden i Norden 

Sökande: Nationella och regionala myndigheter, kommuner, universitet och högskolor, samt 
icke vinstdrivna organisationer. 

https://www.avfallsverige.se/om-oss/utveckling/
https://www.almi.se/almi-invest/om-almi-invest/
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Information hos Naturvårdsverket  

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nu-oppnar-bidragsutlysning-for-nordiska-miljoprojekt/
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13. STÖD SOM SÖKS VIA VINNOVA 

 

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Dess uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att 
förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Vinnova 
är en bra ingång för innovations- och forskningsstöd. I länken nedan kan du se vilka stöd som är 
aktuella just nu. 

Information hos Vinnova 

http://www.vinnova.se/
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14. STÖD SOM SÖKS VIA TILLVÄXTVERKET 

 

Tillväxtverket har regelbundet utlysningar där flertalet berör miljön, exempelvis insatser för 
koldioxidsnål ekonomi. 

Information hos Tillväxtverket  

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar.html
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15. STÖD FÖR KLIMATANPASSNING 

 

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan 
märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Det är alltså en skillnad jämfört med 
klimatåtgärder som har målet att minska samhällets påverkan på klimatet. Många 
klimatanpassningsåtgärder kan även ha en positiv påverkan på miljön. 

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI driver Klimatanpassningsportalen och 
ansvarar också för att sammanställa stöd för klimatanpassning. 

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEA) rapport om hur 
klimatanpassning kan finansieras (på engelska).  

Information på Klimatanpassningsportalen 

https://www.eea.europa.eu/publications/financing-urban-adaptation-to-climate-change
https://www.eea.europa.eu/publications/financing-urban-adaptation-to-climate-change
http://www.klimatanpassning.se/atgarda/2.2183
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16. MILJÖPRISER 

 

Ska miljöpriser vara med i en sammanställning om bidrag och stöd? Varför inte? Man behöver bara 

göra åtgärden först och får pengarna och äran efteråt ☺. 

Tipsa oss gärna om miljöpriser, så för vi in dem i nästa upplaga av sammanställningen! 

16.1. Kommunala miljöpriser 

16.2. Regionala miljöpriser 

a. Region Skånes miljöpris 

Miljöpriset tilldelas den/de som varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom 
miljöområdet. Prissumman uppgår till 2,5 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet 2017 är 45 500 kronor. 

b. Hederspris i miljö 

Region Skånes hederspris delas ut till den som inom ramen för sin tjänst varit pådrivande och visat 
prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet. 

c. Miljöstipendier 

Region Skånes miljöstipendier ska i huvudsak stimulera kunskapsinhämtning inom miljöområdet, 
innovativt miljötänkande samt integrationsarbete med miljöförtecken. Två stipendier delas ut som 
ligger 0,5 prisbasbelopp vardera. 

Information hos Region Skåne 

16.3. Övriga miljöpriser 

a. Nordiska rådets miljöpris 

Priset inrättades för att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden. Sedan 1995 har priset 
delats ut tillsammans med de övriga priserna från Nordiska rådet. 

Miljöpriset ges till en nordisk organisation, näringsverksamhet eller person som på ett föredömligt 
sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller gärning eller som på annat 
sätt har gjort en extraordinär insats för miljön. 

Projekt kan få upp till 500 000 danska kronor per år från Nordiska Ministerrådets 
ekosystemgrupp (TEG). Inför 2019 prioriterar TEG projekt som fokuserar på 

http://utveckling.skane.se/utlysningar-och-finansiering/priser-och-stipendier1/region-skanes-miljopris1/
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• naturturismens och friluftslivets påverkan på biologisk mångfald och värdefulla natur- och 
kulturmiljöer 

• frågor om invasiva arter och sjukdomsutbrott bland landlevande och limniska arter som 
hotar den biologiska mångfalden i Norden. 

Sökande: Nationella och regionala myndigheter, kommuner, universitet och högskolor, samt 
icke vinstdrivna organisationer kan söka bidraget 

Information om stödet  

b. Vattenpriset Sjöstjärnan 

Sjöstjärnan är ett pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete. Havs- och 
vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) står bakom priset Sjöstjärnan och ingår i juryn. 

Prissumman är 50 000 kronor, som får användas till sådant som kan bidra till bättre vatten. Det 
kan till exempel vara åtgärder, informationsinsatser eller kompetensutveckling. 

Information hos Havs- och vattenmyndigheten 

c. Föreningen Vattens miljöpriser 

VATTEN-priset: Priset utdelas till person eller grupp av personer verksamma inom de nordiska 
länderna och som genom idé, konstruktion, praktisk tillämpning, forskning, vetenskaplig 
avhandling etc. på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen inom vattenvården. Priset utgörs av 
ett hedersdiplom och 40 000 kronor 

NEW GENERATION-priset: Priset ska delas ut till en yngre person eller grupp av personer, 
verksamma i Sverige, som genom hög kompetens, engagemang, initiativkraft, nytänkande och 
framåtanda bidrar till en sund och hållbar utveckling inom vattenområdet. Priset utgörs av ett 
diplom och ett resestipendium på 15 000 kr. Resestipendiet är avsett för resor i studie- eller 
fortbildningssyfte. 

KEMIRA-priset: Utmärkelsen utgår för berömvärd insats i vattenvårdens tjänst i första hand 
genomfört under det gångna året och i andra hand för ackumulerad merit. Dylika insatser bör i 
första hand vara av vetenskaplig eller teknisk karaktär. Dock kan person utses som på annat sätt, 
t.ex. publicistisk, gjort sig förtjänt av utmärkelsen. Pristagaren ska vara eller har varit verksam i 
Sverige. Priset utgörs av ett diplom och ett resestipendium på 20 000 kr. 

XYLEM-priset: Utmärkelsen utgår för förtjänstfullt arbete till enskild person eller grupp i 
vattenvårdens tjänst inom drift- och underhållsområdet vid svenska VA-anläggningar inom 
kommuner eller industri. Priset ska i första hand premiera praktiska insatser under det gångna 
året som lett till vinster i t.ex. effektivitet, reningsresultat eller säkerhet. Priset utgörs av ett 
diplom och ett resestipendium på 20 000 kr. Resestipendiet är avsett för resor i studie- eller 
fortbildningssyfte. 

Information hos Föreningen Vatten 

d.  Volvos miljöpris 

Priset delas ut en gång om året till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser 
inom miljö och hållbar utveckling. Priset består av ett diplom, en skulptur i glas och en 
prissumma på 1,5 miljoner kronor. 

Information hos Volvo 

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nu-oppnar-bidragsutlysning-for-nordiska-miljoprojekt/
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/vattenpriset-sjostjarnan.html
https://www.foreningenvatten.se/vattenpriser/
https://www.volvogroup.se/sv-se/about-us/partnership-and-awards/volvo-environmental-prize.html
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e. Miljöstrategipriset 

Det går till någon av dessa hjältar som genom strategi, förankring, tillämpning och engagemang 
lyckats genomföra ett viktigt hållbarhetsprojekt som gett positiva konkreta och mätbara resultat. 

Information om Miljöstrategisriset  

http://miljostrategidagarna.se/miljostrategipriset/
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17. EU och pengarna 

 

I och med vårt medlemskap i EU påverkar både EU:s politik och stödsystem oss i Sverige. Detta 
avsnitt är till för att ge en introduktion till EU:s pengar och förhoppningsvis göra det lite enklare 
för er att söka finansiering. 

De främsta ekonomiska verktygen för att genomföra EU:s miljöpolitik är de fem europeiska 
struktur- och investeringsfonderna, varav fyra berör Sverige (färglagda rutor i figur 1). De fyra 
fonderna kopplar i sin tur till olika politikområden. Bidragen delas ut via olika program. Det finns 
även fristående programsatsningar för specifika områden. För att genomföra EU:s miljöpolitik 
finns det enligt EU främst följande finansieringsformer: 

• Landsbygdsprogrammet 

• Havs- och fiskeriprogrammet 

• Regionala utvecklingsfonden 

• LIFE+ 

• Horizon 2020 

 

De främsta verktygen för att förverkliga Europa 2020 är de europeiska struktur- och investeringsfonderna, ESI-

fonderna. I Sverige finns fyra ESI-fonder. Pengarna delas ut i olika program. 

Gemensamma jordbrukspolitiken (GJP/CAP) Havspolitiken och den 

gemensamma fiskeripoli-

tiken (GFP/CFP) 

Regionalpolitiken (sammanhåll-

ningspolitiken) 

Garantifonden för 

jordbruksstöd (direkt-

stöd) 

Jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckl-

ing (stöd och ersätt-

ningar för att ut-

veckla landsbyg-

den)* 

Havs- och fiskerifonden 

(stöd för att utveckla vat-

tenbruk och hållbart 

fiske)* 

Regionala ut-

vecklingsfon-

den (stärker 

regionernas 

konkurrens-

kraft och ut-

vecklar nä-

ringslivet)* 

Socialfonden 

(förstärker 

och utvecklar 

den nationella 

arbetsmark-

nadspoliti-

ken)* 

 Landsbygdspro-

grammet 

Havs- och fiskeripro-

grammet 

Interreg-pro-

grammen 

 

Dessutom finns fristående programsatsningar såsom: 

LIFE+: Ett särskilt finansieringsprogram för EU:s miljö- och klimatpolitik 

Horizon 2020: EU:s forsknings- och innovationsprogram 

*Samtliga fonder ska även arbeta utifrån de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskrimi-

nering och hållbarhet. 

Figur 1. Tabell som illustrerar EU:s politik och ekonomiska verktyg. 

 

Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet har sedan januari 2016 den gemensamma 
webbplatsen eufonder.se med information om de Europeiska struktur- och 
investeringsfonderna. Via webbplatsen går det att hitta till de stöd som finansieras med hjälp av 

http://www.eufonder.se/
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fonderna. Där finns information om fondernas 27 program, om hur fonderna skiljer sig åt och hur 
de kompletterar varandra. Eufonder.se förklarar också EU:s mål och Europa 2020-strategins roll i 
utvecklingen för en smart, hållbar tillväxt för alla. Det är den främsta kanalen för information om 
EU-fonder i Sverige och deras program. 

Mer information om EU-finansiering:  

EU-fonder 

EU-upplysningen, Information på engelska 

Hur Natura 2000 kan finansieras (engelska). 

Horizon 2020 är forskningsmedel, och information fås via www.vinnova.se och 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

17.1. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt socialfonden (ESF): 

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge 

Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden är två av EU:s struktur- och investeringsfonder. 
Interreg-programmen i avsnitt 14.2 är en del av regionala utvecklingsfonden. Men det finns även 
andra stöd att söka från regionala utvecklingsfonden. 

a. Nationella regionalfondsprogrammet 

Det nationella regionalfondsprogrammet ska tillföra ett mervärde till det regionala tillväxtarbetet 
genom att komplettera de insatser som genomförs i de åtta regionala strukturfondsprogrammen. 
Programmet ska identifiera och göra synergieffekter möjliga mellan regional, nationell och 
europeisk politik. 

Insatsområden inom programmet: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, öka små 
och medelstora företags konkurrenskraft, stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla 
sektorer. 

Läs mer 

b. Regionala strukturfondsprogram 

De regionala strukturfondsprogrammen arbetar mot målet tillväxt och sysselsättning. Insatserna 
som stöds ska utveckla näringslivet i hela landet inom innovation, entreprenörskap och grön 
ekonomi. I Sverige finns åtta regionala program. De regionala programmen utgår från respektive 
regions förutsättningar och behov. 

c. Regionalt strukturfondsprogram för Skåne och Blekinge 

De geografiska områdena Skåne och Blekinge bildar tillsammans ett av åtta 
strukturfondspartnerskap i Sverige. Innehållet i programmen som styr fonderna är baserat på de 
regionala strategier och den gemensamma socioekonomiska analys som tagits fram för Skåne och 
Blekinge. De kan sammanfattas i tre huvudsakliga utmaningar: 

• Låg produktivitet 

• Låg sysselsättning 

• Stora inomregionala skillnader 

Alla projekt som prioriteras av Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge syftar till att förbättra 
detta. 

http://www.eufonder.se/
http://www.eu-upplysningen.se/
http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
http://www.vinnova.se/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://eufonder.se/eu-fonder/regionala-utvecklingsfonden/nationella-regionalfondsprogrammet.html
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Under perioden 2014-2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 500 miljoner 
kronor för tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge genom det regionala 
strukturfondsprogrammet. Programmet ska bidra till att uppfylla Europeiska unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla: Europa 2020. 

Regionalfondens fem insatsområden är: 

• Smart tillväxt – små och medelstora företag 

• Smart tillväxt – innovation 

• Hållbar stads- och samhällsutveckling 

• Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi 

• Inkluderande tillväxt – bredband 

Sökande: Programmet omfattar Skåne och Blekinge. En juridisk person - privat eller 
offentligrättslig - kan ansöka om stöd. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka 
om stöd. 

Stöd: Skåne-Blekingeprogrammet kan finansiera max 50 procent av en insats. Medfinansiering i 
ert projekt kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller 
bidrag i annat än pengar. 

Information hos Region Skåne  
Information hos Tillväxtverket 

d. Socialfondsprogrammet för Skåne-Blekinge 

Insatserna inom programmet syftar till att stimulera kompetensutveckling som stärker individens 
ställning på arbetsmarknaden, förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, öka 
övergångarna till arbete bland personer som står långt från arbetsmarknaden, och underlätta unga 
kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. 

Det finns tre programområden: 

• Kompetensförsörjning 

• Öka övergångarna till arbete 

• Sysselsättningsinitiativet för unga 

Sökande: Programmet omfattar Skåne och Blekinge. En juridisk person - privat eller 
offentligrättslig - kan ansöka om stöd. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka 
om stöd. 

Information hos Region Skåne 

17.2. Interreg-program 

De territoriella samarbetsprogrammen (Interreg) handlar om att utveckla samarbetet över 
nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta 
tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. EU:s 
program för territoriellt samarbete är det viktigaste verktyget för att finansiera den här typen av 
gränsöverskridande utvecklingsarbete. Sverige deltar i totalt 13 av dessa EU-program. Fokus för 
programperioden 2014-2020 kommer att vara forskning och innovation, hållbara transporter, 
skapa en gränsöverskridande arbetsmarknad och främja utvecklingen av miljövänliga energikällor. 
Vissa program är öppna att söka vid sammanställandet av denna text, men alla program är ännu 
inte godkända, så det är viktigt att löpande söka information hos Tillväxtverket och regionen. 

https://utveckling.skane.se/utlysningar-och-finansiering/eu-program/strukturfonder/regionalt-strukturfondsprogram-for-skane-och-blekinge-2014-2020/?highlight=Regionalt+strukturfondsprogram+f%c3%b6r+Sk%c3%a5ne+och+Blekinge
https://eu.tillvaxtverket.se/eu-program/skane-blekinge.html
https://eu.tillvaxtverket.se/eu-program/skane-blekinge.html
http://utveckling.skane.se/utlysningar-och-finansiering/eu-program/strukturfonder/socialfondsprogrammet-for-skane-blekinge/
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Information hos Tillväxtverket  
Information hos Region Skåne 
Läs mer om alla Interreg-program 

a. Interreg Sverige-Norge 

Programmet ska genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en 
ekonomisk stark region med en attraktiv livsmiljö. Insatsområden är innovativa miljöer, små- och 
medelstora företag, natur- och kulturarv, hållbara transporter samt sysselsättning och 
gränsöverskridande arbetsmarknad. 

Information om programmet 

b. Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak 

Programmet syftar till att programområdet ska bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, 
som kännetecknas av samarbete och hållbar utveckling. De områden som är prioriterade inom 
programmet är innovation, transport, grön ekonomi och sysselsättning. 

Information och kontaktperson hos Region Skåne 
Information om programmet 

c. Interreg North Sea Region (Nordsjöregionen) 

Programmet syftar till att göra Nordsjöregionen till en bättre plats att bo, arbeta och investera i. 
Prioriterade områden är innovationer, hållbar miljö, tillgänglighet samt uthålliga och 
konkurrenskraftiga samhällen. Västra Götalandsregionen är utsedd till nationell kontaktpunkt för 
Nordsjöprogrammet. 

Västra Götalandsregionens webbsida  
Information hos Region Skåne  
Information om programmet 

d. Interreg BSR Baltic Sea Region (Östersjöregionen) 

Det strategiska målet med programmet är att göra Östersjöregionen till en attraktiv plats att 
investera, arbeta och bo i. Prioriterade områden är att främja innovationer, intern och extern 
tillgänglighet, Östersjön som en gemensam resurs, samt attraktiva och konkurrenskraftiga städer 
och regioner. 

Information och kontaktperson hos Region Skåne 
Information om programmet 

e. Interreg Europe (f d Interreg C) 

Programmet syftar till att stärka det regionala utvecklingsarbetet genom nätverkande och 
erfarenhetsutbyte. 

Det omfattar två huvudtyper av projekt: Interregionala samarbetsprojekt och Lärandeplattformar 
(Policy Learning Platforms). Prioriterade områden är: 

• Förstärkt forskning, teknisk utveckling och innovation 

• Förbättrad konkurrenskraft hos små och medelstora företag 

• Stödja övergång till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 

• Skydda miljön och stödja resurseffektivitet. 

https://tillvaxtverket.se/eu-program.html
http://utveckling.skane.se/utlysningar-och-finansiering/eu-program/strukturfonder/interreg-europe/
https://eufonder.se/interreg
http://eufonder.se/interreg/interreg-sverige-norge.html
http://utveckling.skane.se/utlysningar-och-finansiering/eu-program/strukturfonder/oresund-kattegat-skagerrak-programmet/
http://eufonder.se/interreg/interreg-oresund-kattegat-skagerrak.html
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Internationellt-arbete/eu-start/EU-program/INTERREG/Interreg-V-B-Nordsjon-2014-2020/
http://utveckling.skane.se/utlysningar-och-finansiering/eu-program/strukturfonder/nordsjoprogrammet/
http://utveckling.skane.se/utlysningar-och-finansiering/eu-program/strukturfonder/nordsjoprogrammet/
http://eufonder.se/interreg/interreg-north-sea-region.html
http://utveckling.skane.se/utlysningar-och-finansiering/eu-program/strukturfonder/ostersjoprogrammet/
http://utveckling.skane.se/utlysningar-och-finansiering/eu-program/strukturfonder/ostersjoprogrammet/
http://eufonder.se/interreg/interreg-baltic-sea-region.html
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Information hos Region Skåne 
Information om programmet 

f. URBACT III 

URBACT III är ett interregionalt EU-program för utbyte av erfarenheter kring goda lösningar 
inom området stadsutveckling. Det finns två prioriterade områden, ”städer - motorer för tillväxt 
och jobb” samt ”attraktiva och sammanhållna städer”. 

Information om programmet 

g. Övriga Interregionala program – Espon och Interact 

Utöver ovanstående finns två interregionala program som handlar mycket om erfarenhetsutbyte: 

• Espon 

• Interact 

17.3. EEE-F: European Energy Efficiency Fund 

 

Projekt för energibesparing, energieffektivisering och förnybar energi, särskilt i urbana miljöer, 
finansieras av denna EU-fond. Tre kategorier av projekt finansieras: energibesparing och 
energieffektivisering, förnyelsebar energi samt urbana transporter. 

Sökande: Offentliga myndigheter, företrädesvis på lokal och regional nivå, eller offentliga eller 
privata bolag som verkar på uppdrag av dessa. 

Information hos EEE-F 
Information hos kommissionen om energistöd och -projekt 

17.4. EU:s Miljöprogram LIFE+ 

Se kapitlet ”Stöd som söks via Naturvårdsverket”. 

17.5. CEF program (Connecting Europe Facility programme)  

 

Connecting Europe Facility (CEF) är ett viktigt EU-finansieringsinstrument för att främja tillväxt, 
sysselsättning och konkurrenskraft genom riktade infrastrukturinvesteringar på europeisk nivå. 
Den stöder utvecklingen av högpresterande, hållbara och effektivt sammankopplade 
transeuropeiska nät på områdena transport, energi och digitala tjänster. CEF-investeringar fyller 
de saknade länkarna i Europas energi, transport och digitala ryggrad. 

Sökande: Samverkansplattformar mellan näringsliv, akademi, offentlig förvaltning från flera EU-
länder. Programmet erbjuder finansiering av projekt inom tre verksamhetsområden: energi, 
transporter samt digitalisering. 

http://utveckling.skane.se/utlysningar-och-finansiering/eu-program/strukturfonder/interreg-europe/
http://utveckling.skane.se/utlysningar-och-finansiering/eu-program/strukturfonder/interreg-europe/
http://eufonder.se/interreg/interreg-europe.html
http://eufonder.se/interreg/urbact-iii.html
http://eufonder.se/interreg/espon-2020.html
http://eufonder.se/interreg/interact-iii.html
http://www.eeef.eu/
https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts
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Stödet: Budget på 34 miljarder euro fram till 2020. 

Information om programmet 

17.6. EU Research & Innovation, program Horizon 2020, SME instruments  

 

Målet med programmet är att göra starka och innovativa affärsidéer till vinnare på marknaden. 
Europa behöver mer radikala, marknadsskapande innovationer för att förbättra produktiviteten 
och den internationella konkurrenskraften och skapa nya arbetstillfällen och högre 
levnadsstandard. Dessa innovationer måste uppfylla användar- och kundbehov och ta itu med 
samhälls-, tekniska- och affärsmässiga utmaningar på ett hållbart sätt.  

Sökande: Vinstdrivande små och medelstora företag, inklusive unga företag och nystartade 
företag, från vilken sektor som helst. Du måste vara etablerad i en EU-medlemsstat eller i ett 
associerat land i Horizon 2020. 

Stödet: SME-instrumentet stöder högrisk, högpotentiella små och medelstora företag att 
utveckla och marknadsföra nya produkter, tjänster och affärsmodeller som kan driva ekonomisk 
tillväxt. 

Information om programmet 

17.7. EU Research & Innovation, program Horizon 2020  

 

Målet med programmet är att se till att Europa producerar vetenskap och teknik i världsklass, tar 
bort hinder för innovation och gör det lättare för den offentliga och privata sektorn att arbeta 
tillsammans för att leverera lösningar på stora utmaningar som vårt samhälle står inför. Det syftar 
till att leverera lösningar på de betydelsefulla samhällsutmaningarna genom kraftiga investeringar i 
forsknings- och innovationsprojekt. Horizon 2020 ses som ett medel för att driva ekonomisk 
tillväxt och skapa jobb. Genom att koppla forskning och innovation, hjälper Horizon 2020 till att 
uppnå detta med tonvikt på utmärkt vetenskap, industriell ledning och hantering av 
samhällsutmaningar. 

Sökande: öppet till alla 

Stödet: 3 miljarder euro för perioden 2018-2020. 

Information om programmet 
 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/funding/sme_participation.html
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
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