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Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Greppa Näringen- www.greppa.nu
• Samarbete mellan Jordbruksverket, LRF och 

Länsstyrelserna

• Sedan 2001 finns Greppa Näringen i Blekinge län och i 
dagsläget är cirka 300 lantbruksföretag registrerade som 
medlemmar i projektet.

• Första hand till företag med över 50 hektar åkermark 
och/eller mer än 25 djurenheter i nitratkänsliga områden 
eller som utpekats inom vattenförvaltningens 
åtgärdsarbete och gårdar med stor djurhållning



Greppa Näringen
-enskild rådgivning
Enskilda rådgivningar
Rådgivningen startar med ett startbesök där du och rådgivaren 
går igenom gårdens förutsättningar och tar fram en 
rådgivningsplan för de kommande tre åren.

Kostnadsfri för lantbrukaren förutom vissa enskilda 
rådgivningar.

Inom energieffektivisering  i uppvärmda växthus, växtskydd i 
vattenskyddsområden och våtmarksrådgivningar inget krav på 
medlemskap i Greppa Näringen

Miljö- och klimatrådgivning – mottagaren ska betala 10% av 
upphandlat pris eller av stödmyndighetens timkostnad.



Greppa Näringen
-Gruppaktiviteter

Gruppaktiviteter
Kurser med inriktning att:

o Minska övergödningen-läckage av näringsämnen

o Klimat-Jordbruket står för 16 procent

o Växtskydd- bekämpningsmedel på gott och ont

o Grundvatten av god kvalitet

o Myllrande våtmarker





Statligt stöd till solceller (2009:689)

Stöd = 30% av stödberättigade kostnader

Maxstöd 1,2 miljoner kronor

Vad krävs?
– Ansluten till elnätet
– Slutfört senast 31 december 2020
– Företag ansök innan påbörjande, privatpersoner senast 6mån efter 

påbörjande
– Går ej att kombinera med ROT
– Samtliga fastighetsägare eller fullmakt

Hur ansöker jag – gärna digitalt via Boverkets e-tjänster eller 
pappersblankett till länsstyrelsen 

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/e-tjanster-for-bidrag-och-garantier/sok-bidrag-och-stod-elektroniskt1/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/investeringsstod/


Bidrag till lagring av egenproducerad 
elenergi (2016:899)

Stöd = 60% av stödberättigade kostnader

Maxstöd 50 000 kronor

Vad krävs?
– Egna elproduktionskällan ansluten till elnätet
– Slutfört senast 31 december 2019
– Går ej att kombinera med ROT

Hur ansöker jag – gärna digitalt via Boverkets e-tjänster ! Eller 
pappersblankett till länsstyrelsen 

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/e-tjanster-for-bidrag-och-garantier/sok-bidrag-och-stod-elektroniskt1/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/investeringsstod/


Från ansökan till uppföljning 

Ansökan (gärna digitalt! Boverkets e-tjänster)

Bekräftelsebrev

Kö – vänta…

Kontakt från länsstyrelsen - Aktuellt? Uppdateringar?

Beslut om stöd

(Genomför projekt)

Begäran om utbetalning -> beslut -> pengar på kontot

Uppföljning 3år



Välkommen att höra av dig!

Angående statliga stödet till solceller:
Solcellsstod.blekinge@lansstyrelsen.se

Telefon 010 -22 40 000
Pernilla Citrén

Emilia Douhan Bure
Ann- Christine Hultén Norrby

mailto:Solcellsstod.blekinge@lansstyrelsen.se


Landbygdsprogrammet 2014-2020

Investeringsstöd till anläggning för produktion och 
användning av gödselbaserad biogas, 5d, Total budget 279 
miljoner.

Nytt material, ny fast inredning och köp av tjänst

Programvara och konsulter

Minst 50% av de råvaror som används per år utgörs av 
stallgödsel om anläggningen har en rötkammarvolym som är 
mindre än eller lika med 1000m3. Om anläggningen är större 
ska minst 1 000 ton stallgödsel i våt vikt användas.



Landsbygdsprogrammet 2014-2020

+2 poäng: Investeringen gynnar produktionen och/eller användningen av biogas

+2 poäng: Investeringen inkluderar utrustning eller sköts med metoder som syftar till att minska möjliga 
metanläckage från anläggningen

+2 poäng: Det finns avsättning för den rötrest som produceras

+2 poäng: Investeringen syftar till att uppgradera biogasen till fordonsgas 40

2 poäng: Investeringen är ny för företaget

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver spridas mer

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom branschen

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning                                                  10

+3 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens för att genomföra investeringen

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild

+3 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning                                                                         20

5 poäng: Nuvärdet av investeringen med investeringsstöd är positivt.                                                      30



Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Fullmakt

Offerter, minst två

Resultat- och balansräkning

Finansiering

Ritning över byggnationen

Beräkningsunderlag

Åsa Johansson, handläggare landsbygdsutveckling, 010-
2240191



lansstyrelsen.se/blekinge
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