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Landsbygdsprogrammet 2007-2013 – en jämförelsestudie av genomförandet under 2007-
2009 avseende infrastruktur (åtgärdskod 125)  

Sammanfattning 

I denna jämförelsestudie avseende infrastruktur (åtgärdskod 125) har framförallt Länsstyrelsernas genomförande av Landsbygdsprogrammet 2007-

2013 analyserats. Speciell inriktning har gjorts mot Länsstyrelsernas genomförandestrategier och prioriteringar, handläggning, beviljade ärenden och 

belopp, budget och utnyttjandegrad, begränsningar i stöd per ärende samt avslagna ärenden. I jämförelsen har det genomförts intervjuer med samtliga 

Länsstyrelser, förutom Uppsala län.  

Landsbygdsprogrammet är till lika delar finansierat av EU och Sverige och möjligör, inom åtgärdskod 125, ekonomiskt stöd till flertalet insatser där det 

exempelvis finns brist på kunskap, samverkan eller pengar. Stödet syftar till att förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbrukssektorn samt 

rennäringen. Stöd lämnas till maximalt 50 procent av de stödberättigade kostnaderna för ett projekt. Insatserna inom åtgärdskod 125 är trots stora 

möjligheter relativt enkelspåriga. Av totalt 456 beviljade ärenden (2007-2009) och totalt 16 327 000 kronor utgör i princip allt, med några få undantag, 

lantmäteriförrättningar rörande ny- eller omprövning av vägsamfälligheter och gemensamhetsanläggningar. En omprövning kan, genom uppdaterade 

andelstal och nya stadgar, underlätta för framtida samverkan inom de föreningar som förvaltar Sveriges enskilda vägar. Med tanke på att Sveriges 

enskilda vägar är ett komplement till de allmänna vägarna bör det ligga ett stort intresse i att hålla dessa vägar och dess förvaltande föreningar i bra 

skick. Trots detta är nyttan med både åtgärdskoden och ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA på olika sätt ifrågasatt.  
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The Rural Development Programme – A comparison study of the implementation regarding 
infrastructure (action code 125) 

Summary 

In this comparison study regarding infrastructure (action code 125) the focus of the analysis has above all been on the County administrations 

implementation of the Rural Development Programme 2007-2013. Special emphasis has been made against the County administrations strategies of 

implementation and priorities, processing, the granted cases and their amounts, budget and its utilization rate, limitations on the support per case and 

rejected cases. In the comparison there has been made interviews with all of the County administrations, except for Uppsala County. 

The Rural Development Programme is equally funded by the EU and Sweden and enables, through action code 125, financial support to a number of 

different activities. Activities where there for example is a lack of knowledge, cooperation, or money. The aim for the support is to improve the 

competitiveness of the agricultural-, reindeer- and forestry sectors. Support is given to a maximum of 50 percent of the eligible costs of a project. The 

activities in action code 125 are, in spite of high potential of diversity, relatively simplistic. Of a total of 456 granted cases (2007-2009) and 16 327 000 

million kronor basically all, with a few exceptions, are related to new and review of road associations and joint facilities (cadastral procedures). A 

review can, through updated share index and new statutes, contribute to an easier future cooperation of the associations that manage Sweden's private 

roads. Given that Sweden's private roads are a complement to the public roads, there should be a strong interest in keeping these roads and the 

associations that manage them in a good condition. 

Nevertheless the benefits, of both the action code and 

new and review of road associations and joint facilities, 

are in various ways challenged. 
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Förord 

Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Lantmäteriet. Examensarbetet omfattar 15 hp och är det avslutande momentet på 

Lantmäteriingenjörsprogrammet, Högskolan Väst i Trollhättan. Arbetet har fortlöpt under våren 2010 och under tiden har hjälp erhållits av ett flertal 

personer. Först och främst riktas ett stort tack till alla de som varit villiga att ta sig tid att genomföra de intervjuer som ligger till grund för 

examensarbetet. Ert deltagande har inte bara gjort uppsatsen möjlig, utan även berikat innehållet i densamma. Tack Lisbet Smolka-Ringborg, 

handläggare på Länsstyrelsen i Skåne, för synpunkter och rådgivning avseende pilotintervjun. Ett stort tack ges även författarens handledare Ingrid 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel skall läsaren ges kännedom om examensarbetets bakgrund, tidigare arbeten, syfte, målgrupp samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Allt sedan Sverige ansökte, röstade och blev medlem i EU den första dagen av året 1995 har Sveriges politik varit starkt anknuten till Europas och vice 

versa. För år 2010 beräknas Sverige betala cirka 30 miljarder kronor i EU-avgift och av denna summa återkommer ca 12 miljarder kronor i olika 

sorters stöd, varav jordbruksstöd utgör en mycket stor del.1 Den gemensamma jordbrukspolitiken i EU kallas Common Agricultural Policy (CAP) och 

är ett av EU:s huvudområden. Startskottet och grunderna för den gemensamma jordbrukspolitiken var Romfördraget, även kallat Fördraget om 

upprättande av Europeiska Ekonomiska Gemenskapen, numera EG. Det definierar de ursprungliga målen för den gemensamma jordbrukspolitiken 

för de länder som är medlemmar i EU. Av EU:s budget är ungefär hälften relaterad till den gemensamma jordbrukspolitiken.2 Detta gör den till det 

mest omfattande samarbetsområdet inom EU. Vad gällande just stöd från EU till landsbygden har inriktningen gått mer åt att utveckla olika delar av 

landsbygden än att enbart ge direkt stöd till de gröna näringarna. Så är även fallet med det nuvarande Landsbygdsprogrammet, som är ett betydligt 

bredare program än dess föregångare och omfattar stöd för massvis av olika åtgärder som skall främja en utveckling av landsbygden.3 Som en del av 

EU:s gemensamma jordbrukspolitik för åren 2007-2013 har EG-förordningen 1698/2005 tagits fram, den syftar till att främja utvecklingen på 

landsbygden. Enligt artikel 249 i Romfördraget är en EG-förordning bindande och direkt tillämplig i alla unionens medlemsländer. Därmed är 

exempelvis EG-förordningen 1698/2005 att likställa med nationell lagstiftning, vilket betyder att Sverige måste ha ett landsbygdsprogram. Som ett led 

i detta och för att komplettera EG-förordningen 1698/2005 och en del andra förordningar har den svenska regeringen för år 2007 bland annat tagit 

fram Förordningen om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Dessa bestämmelser följer de av EU framtagna reglerna för hur 

Landsbygdsprogrammet skall vara ordnat.4 

 

                                                 
1 www.eu-upplysningen.se 
2 www. ec.europa.eu 
3 EG förordningen (1257/99), artikel 33 
4 www.europa.eu 
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1.2 Översikt över tidigare arbeten 

Det finns inga genomförda examensarbeten, publikationer eller liknande arbeten med samma syfte och upplägg som detta. Det finns dock 

examensarbeten som berört samma område, exempelvis Effekter av investeringsstödet i miljö- och landsbygdsprogrammet för perioden 2000-2006 – 

En studie på företagsnivå, av Line Nilsson. Denna studie belyste framförallt effekterna av ett Landsbygdsprogram. Utöver detta finns det flertalet 

arbeten publicerade hos SLI (Livsmedelsekonomiska institutet) angående Landsbygdsprogrammet.  

1.3 Syfte   

Examensarbetet har som syfte att jämföra genomförandet av lantmäteriåtgärder inom infrastruktur, åtgärdskod 125 i Landsbygdsprogrammet mellan 

framförallt de olika Länsstyrelserna, men även mellan Jordbruksverket, Sametinget och Leaderområdena. 

1.4 Målgrupp 

Målgruppen för detta examensarbete är först och främst de personer som arbetar med genomförandet av Landsbygdsprogrammet. Dock är även 

högskole- eller universitetsstudenter inom lantmäteri samt personer i övrigt som har intresse för ämnet givetvis välkomna att ta del av och använda 

examensarbetet som underlag för vidare studier. 

1.5 Avgränsningar 

För det första kommer examensarbetet att avgränsas till de tre åren Landsbygdsprogrammet varit aktivt, det vill säga 2007, 2008 och 2009. Således 

kommer varken resterande del av programperioden 2010-2013 eller det föregående programmet, Miljö-och landsbygdsprogrammet att behandlas 

närmare.Vidare är Landsbygdsprogrammet ett program för hela EU-området och därför avgränsas examensarbetet till att endast omfatta Sverige. 

Examensarbetet avgränsas också till att endast omfatta lantmäteriåtgärder inom infrastruktur, åtgärdskod 125 i Landsbygdsprogrammet. Till sist 

avgränsas examensarbetet till att varken behandla nyttan (effekterna) eller utbetalningarna av de stöd som utgår till åtgärder inom 

Landsbygdsprogrammet. 
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2 Metod 

För att insamla relevant statistik, data och information gällande infrastruktur inom Landsbygdsprogrammet kontaktades en statistiksamordnare och 

projektstödsansvarig på Jordbruksverket. Hos Leaderområdena, Länsstyrelserna och Sametinget kontaktades verksamhetsledare, handläggare, chefer 

med mera. Sametinget och Jordbruksverket är lokaliserade i Kiruna respektive Jönköping. Att dessa myndigheter enbart finns i en ort underlättar för 

kontakt och undersökning. Det motsatta förhållandet gäller dock för de olika Länsstyrelserna och Leaderområdena, de är flera och placerade runt om i 

hela landet. Med hänsyn till ovan givna förutsättningar genomfördes intervjuer via e-post och telefon. Först gjordes dock en pilotintervju, som 

sedermera reviderades för att anpassa frågorna i intervjun till examensarbetets syfte. Genom ett slumpmässigt urval valdes för detta ändamål 

Länsstyrelsen i Skåne.  

Vidare har det som ett led i arbetet genomförts en stor litteraturstudier rörande dokument publicerade av framförallt Länsstyrelserna och 

Jordbruksverket. Även Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt har använts flitigt. 
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3 Sveriges Landsbygdsprogram 2007-2013 

För Sveriges del är detta det tredje Landsbygdsprogrammet. Det första i ordningen benämndes Hela Sverige skall leva - ett landsbygdsprogram för 90-

talet, det föregående programmet kallades för Miljö-och landsbygdsprogrammet 2000-2006. Det nuvarande programmet heter som ovan nämnt 

Landsbygdsprogrammet 2007-2013. För finansieringen av Landsbygdsprogrammet, vilket motsvarar totalt cirka 35 miljarder kronor, delar Sverige och 

EU principiellt sett lika, se Tabell 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU:s finansiering sker genom den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), som i sin tur finansieras av EU:s medlemsstater. 

Fonden har som mål att förbättra jord- och skogsbrukssektorernas konkurrenskraft, miljö och landsbygd samt livskvaliteten och diversifiering av 

ekonomin. På nationell nivå har Sverige som medlem i EU, genom Jordbruksdepartementet, upprättat samt inlämnat dels en strategi för 

Landsbygdsprogrammet och dels själva Landsbygdsprogrammet till EU-kommissionen. Detta ligger helt i linje med Sveriges landsbygdspolitik; att 

främja en ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden. Landsbygdsprogrammet möjliggör ekonomiskt stöd till åtgärder som främjar en 

hållbar utveckling av Sveriges landsbygd. För att genomföra detta är programmet indelat i fyra övergripande delområden, vilka benämns axlar och är 

gemensamma för alla EU-länder. Axlarna har olika budgetar, mål och innehåller olika åtgärder för att ekonomiskt stödja landsbygdens utveckling. 

Landsbygdsprogrammet består av följande fyra axlar:  

 

 

 

Finansiering av Landsbygdsprogrammet för ett år (miljoner kronor) 

  SE  EU  Summa  Fördelning 

Axel 1 360 360 720 15% 

Axel 2 1620 1860 3480 7% 

Axel 3 190 230 420 8% 

Axel 4 135 205 340 70% 

Summa 2305 2655 4960 100% 

Tabell 1. Sveriges och EU:s ungefärliga finansiering per axel. Hämtad från Sveriges regerings informationsmaterial.  
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1) Axel 1 - Förbättra konkurrenskraften 

Denna axel har som mål att förbättra utvecklings- och konkurrenskraften hos jord- och skogsbruksföretag, rennäringen med mera. Inom axeln är det 

möjligt att söka flera olika sorters stöd, bland annat förädlingsstöd, stöd till kompetensutveckling, startstöd till nya unga lantbrukare och projektstöd 

för att förbättra infrastrukturen. Projektstöd för att förbättra infrastrukturen kan i enlighet med åtgärdskod 125 ges till lantmäteriåtgärder, se avsnitt 

3.3-3.4. 

 

2) Axel 2 - Förbättra miljön och landsbygden. 

Detta är den mest omfattande axeln. Den ämnar att ge stöd åt åtgärder som bevarar och utvecklar områden med höga natur- och kulturvärden. 

Åtgärderna inom axeln skall bland annat möjliggöra en ökad attraktionskraft för boende, besökande och företagande på landsbygden, samt bidra till att 

uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen. Typiska åtgärder för denna axel är miljövänligt jordbruk, stöd till ekologisk produktion och 

kompensationsbidrag till mindre jordbruk.  

 

3) Axel 3 - Livskvalitet och diversifierad ekonomi på landsbygden. 

Målet med denna axel är en diversifierad landsbygd med ett fungerande och konkurrenskraftigt näringsliv som därigenom skall generera arbetstillfällen. 

Detta skall ske genom stöd till lokalt företagande och entreprenörskap, främjande av turistverksamhet och skapande av kompletterande verksamhet till 

jordbruket. Inom denna axeln avses många åtgärder genomföras med den så kallade Leadermetoden.  

 

4) Axel 4 - Leader.  

Axel 4 benämns Leader, och är en metodinriktad axel. Leader är den metod där utveckling och genomförande av olika åtgärder inom 

Landsbygdsprogrammet skall ske genom lokalt samarbete mellan ideella organisationer, näringsliv samt den offentliga sektorn. Leadermetoden skall 

användas för åtgärder inom alla axlar, dock avses metoden nyttjas mest inom axel 3. Målet är ett effektivt genomförande av Landsbygdsprogrammet 

genom stöd till lokalt samarbete.5  

 

 

                                                 
5 Landsbygdsprogrammet 2007-2013, (2007) Jordbruksdepartementet 
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3.1 Projektstöd 

I Landsbygdsprogrammet finns det flera olika sorters åtgärder för vilka stöd kan sökas. Stöd till infrastrukturåtgärden, benämnt åtgärdskod 125, kan 

enligt 15§ 4 kap. Förordningen om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder framförallt tillämpas som ett fristående projekt eller genom 

Leadermetoden. I båda fallen utgår stödet i form av projektstöd.6 Det nämns inget huruvida företagsstöd kan användas eller inte i ovan nämnda lag. 

Möjligheten är dock begränsad av att insatsen i motsats till det för ett projekt, istället måste avse ett företag och dess ordinarie verksamhet samt att 

nyttan stannar hos de sökande. Få förrättningar och infrastrukturärenden uppfyller dessa krav och av den anledningen kommer företagsstöd inte att 

behandlas närmare. Rent generellt för ett projekt inom åtgärdskod 125 uppställs ett flertal villkor: 

 För det första skall projektet ge möjligheter till landsbygden vad gällande arbete, boende, förbättrad livskvalité och stärkt näringsliv.  

 Projektets resultat skall kunna nyttjas av flera, alltså fler än bara den sökande. Denna grupp av människor, organisationer skall även gå att definiera.  

 Vidare skall ett projekt  ha ett mål som är bestämt och mätbart. Projektet skall dessutom vara avgränsat i tid, ekonomi, arbetsinsats (bedrivas 

utanför den ordinarie verksamheten).  

 De som får söka stöd till projekt är företag, olika slags sammanslutningar, organisationer, privatpersoner, ideella och ekonomiska föreningar. 

 Vad gällande ansökan till projektstöd skall den komma in till den berörda myndigheten innan projektet har startat. Till ansökan skall en projektplan 

bifogas. Projektplanen utgör underlag för hur väl villkoren för stöd är uppfyllda samt hur ansökan skall prioriteras i förhållande till andra 

ansökningar. Ansökan bedöms dels utifrån den regionala genomförandestrategin (se avsnitt 3.1 och kapitel 5 angående genomförandestrategier) 

och dels utifrån de mål och prioriteringar som finns i Sveriges landsbygdsprogram respektive den nationella strategiska planen för 

landsbygdsutveckling. Då den nationella strategiska planen samt Sveriges landsbygdsprogram är desamma för varje län är tolkningen för hur varje 

län skall genomföra åtgärdskod 125 avgörande för hur ett projekt kan bedömas av myndigheten. 

 Ett projektstöd kan utgöra mellan 20 -100 procent av de stödberättigade kostnaderna.  

 De flesta projekt skall utöver finansiering från de som ansöker om stöd även ha en medfinansiär om minst 50 % i form av en offentlig part, 

exempelvis kommunen eller ett regionförbund. Detta gäller dock inte stöd till främjande av infrastruktur på landsbygden. 7 

                                                 
6 3 kap. Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder 
7 www.jordbruksverket.se samt intervju med Hans Karlsson, Jordbruksverket 
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3.2 Stöd till infrastruktur, åtgärdskod 125 

Åtgärdskod 125 är en av många åtgärder inom Landsbygdsprogrammet. Denna åtgärdskod grundar sig på artikel 30 i EG-rådets Förordning om stöd 

för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.8 I enlighet med åtgärdskoden kan projekt, innehållande 

exempelvis kompetensutveckling, köp av tjänster såsom lantmäteriåtgärder, beviljas ekonomiskt stöd. Det kan vara stöd för att möjliggöra förändring, 

där det till exempel finns brist på kunskap, samverkan eller pengar. Det finns dock inget krav att ett projekt måste innehålla just en lantmäteriåtgärd, 

men av alla åtgärdskoder i Landsbygdsprogrammet så är kanske möjligheterna som allra störst inom åtgärdskod 125. Detta med tanke på 

infrastrukturåtgärdens förenlighet enligt lag samt åtgärdskodens motiv, mål och villkor enligt Landsbygdsprogrammet 2007-2013, se avsnitt 3.4.1-3.4.2. 

3.2.1 Infrastruktur, åtgärdskod 125:s förenlighet enligt lag  

Infrastruktur, åtgärdskod 125, finns stadgat i 15 § 4 kap. i Förordningen om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. I detta lagrum fastställs att för en 

förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbrukssektorn samt rennäringen, får stöd lämnas med högst 50 procent av de stödberättigande 

kostnaderna för att genomföra samverkansprojekt mellan markägare, andra boende på landsbygden eller deras organisationer eller sammanslutningar 

om: 1) samverkansprojektet avser planering och projektering av småskalig lokal infrastruktur, 2) den småskaliga lokala infrastrukturen är av betydelse 

för konkurrenskraften inom jord- eller skogsbruket eller rennäringen eller för en hållbar utveckling för jord- eller skogsbruket eller rennäringen, och 3) 

det saknas förutsättningar för en utveckling genom renodlade kommersiella initiativ eller genom åtaganden från samhällets sida. För företag inom 

skogssektorn får stöd endast lämnas till mikroföretag.9 

3.2.2 Infrastruktur, åtgärdskod 125 enligt Landsbygdsprogrammet 2007-2013 

Motiv - en fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för ett konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk. Infrastruktur på landsbygden som kan 

behöva förbättras kan vara enskilda vägar, energiförsörjning, tele, vattenförvaltning, markägostruktur samt förvaltning.  Dessutom är en god lokal 

infrastruktur inte bara viktig för jord- och skogsbruket, utan även för boende och näringsverksamheten, speciellt i form av turism. All utveckling av 

den lokala infrastrukturen för jord- och skogsbrukets skall ske med hänsyn till samhällets mål och prioriteringar. 

Mål - en väl fungerande lokal infrastruktur som stärker jord- och skogsbrukets konkurrenskraft, inklusive rennäringen.  

 

                                                 
8 www.eur-lex.europa.eu 
9 Förordningen om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder 
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Målgrupp - markägare, jord- och skogsbruksföretag (mikroföretag) samt organisationer och sammanslutningar, andels- och samfällighetsföreningar.  

Villkor - stöd skall kunna ges för finansiering av samverkanslösningar mellan jord- och skogsbruksägare, andra markägare och boende på landsbygden. 

Stöd i form av projektstöd skall lämnas till projekt med tydligt syfte att stärka lokal infrastruktur. Förutsättningar för beviljande av stöd är framförallt 

att: 

 projektet skall ha en projektplan som skall innehålla mål, beskrivning, tids- och finansieringsplan, 

 det får inte strida mot Sveriges miljökvalitetsmål, 

 det skall ej vara möjligt att genomföra genom renodlade kommersiella, kommunala eller nationella åtaganden. 

 

Stödberättigade kostnader - utbildningsinsatser, inköp av tjänster för planering och projektering, till vilket exempelvis en förrättning från 

lantmäterimyndigheterna inräknas. För detta kan maximalt 50 procent av kostnaderna ges i stöd, resterande kommer således från privata finansiärer. 

Av de offentliga utgifterna, närmare bestämt stödet, står EU för hälften. Så är det inte för varje åtgärd. Vidare behövs det, som tidigare nämnts, inte en 

medfinansiär för denna åtgärd.  

Exempel - anläggningsförrättning, bildande av ny samfällighet för små enskilda vägar samt utbildning för styrelsemedlemmar i föreningar är några 

exempel. Andra insatser kan vara planering och projektering av vägar och lokalproducerad energi, samt kostnader för markarrondering 

(fastighetsregleringar enligt fastighetsbildningslagen). Exakt vilka insatser som blir aktuella avgörs av de berörda myndigheterna och organisationerna.10 

För mer information avseende några möjliga lantmäteriåtgärder se kapitel 4.  

 

 

 

 

                                                 
10 Landsbygdsprogrammet 2007-2013, (2007) Jordbruksdepartementet  
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3.3 Ansvariga myndigheter och organisationer samt genomförandestrategier 

Jordbruksdepartementet har det övergripande ansvaret för programmet. Detta innebär bland annat att Jordbruksdepartementet skall ansvara för 

framtagandet av det aktuella Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Ytterligare uppgifter är att besluta om programändringar samt om Förordningen om 

stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.   

Enligt EG-förordning nr 1698/2005, artikel 75, skall det på nationellt basis utses en förvaltningsmyndighet, vilket i Sveriges fall är Jordbruksverket. 

Som förvaltningsmyndighet skall Jordbruksverket ansvara för att programmet förvaltas och genomförs på ett effektivt, ändamålsenligt och korrekt 

sätt.11 Jordbruksverket har det nationella ansvaret för hantering av data och statistik, administration, uppföljning, genomförande samt att uppsatta mål 

uppnås. Vidare agerar Jordbruksverket som verkställande organ för utbetalningar av stöd från den Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling.12 Med andra ord är Jordbruksverket den myndighet som har tilldelats flest ansvarsuppgifter för Landsbygdsprogrammet. 

Sverige är indelat i 21 län som alla har en Länsstyrelse. Rent generellt är Länsstyrelsen en myndighet som fungerar såsom överklagandeinstans, 

servicemyndighet samt som en statlig samordnande myndighet med tillsynsansvar.13 Vad gällande Landsbygdsprogrammet har Länsstyrelserna, från 

delegation av Jordbruksverket, tilldelats ett stort ansvar i och med att Länsstyrelserna tar beslut om de flesta stöd inom Landsbygdsprogrammet, 

däribland projektstöd för infrastruktur enligt åtgärdskod 125. 

I Sverige finns det 63 stycken Leaderområden. Ett Leaderområde är en ideell förening i ett visst geografiskt ansvarsområde. Det är alltså ingen 

myndighet såsom Länsstyrelsen är. Ett Leaderområde är bildat för att genomföra Landsbygdsprogrammet på lokal nivå, se avsnitt 2.2. Den förening 

som bildas är en Local Action Group, LAG-grupp och är ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor.  

Utöver ovan nämnda myndigheter och organisationer har även Sametinget och Skogsstyrelsen ansvar för beslut om stöd. Deras möjligheter att ta 

beslut är dock begränsade genom att Sametinget endast får ta beslut som angår det Samiska området och Skogsstyrelsen får endast ta beslut om stöd 

till att bevara och utveckla skogens mångfald, öka arealen ädellövskog, eller till kompetensutveckling. Skogsstyrelsen kan således inte besluta om stöd 

till infrastruktur. 

För att veta hur de olika myndigheterna och organisationerna skall fördela det medel de erhållit avseende Landsbygdsprogrammet skall de arbeta fram 

en genomförandestrategi, kort benämnt strategi. En sådan strategi kan vara lokalt-, regionalt-, eller nationellt anpassad efter de olika förutsättningar 

                                                 
11 EG-rådets förordning 1698/2005 
12 Landsbygdsprogrammet 2007-2013, (2007) Jordbruksdepartementet 
13  www.lansstyrelsen.se 
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som råder i just det området. På så vis skall man få ett effektivt och geografiskt förankrat program. I strategin görs bland annat prioriteringar för 

insatser som är till för att utveckla och anpassa den infrastruktur som är av betydelse för jord- och skogsbruket. 

Ansvaret för att ta fram genomförandestrategierna ligger hos Länsstyrelserna, Sametinget och Jordbruksverket. Strategierna skall tas fram i samarbete 

med berörda myndigheter, kommuner och organisationer och skall bland annat tjäna som underlag för planering, prioritering och beslut gällande stöd 

för åtgärder inom i princip alla axlar, samt för tillämpning av Leader. På så sätt kan exempelvis Länsstyrelsen prioritera mellan inkomna ansökningar 

från företag, föreningar och organisationer.  

Innan en genomförandestrategi börjar tillämpas skall den godkännas av Jordbruksverket. Beroende på de förändringar av prioriteringar som sker med 

tiden så skall dessa strategier uppdateras och då måste strategin godkännas på nytt av samma myndighet. Det kan till exempel röra sig om förändringar 

i Landsbygdsprogrammet 2007-2013 och då kan det krävas en revidering eller en komplettering av ett läns genomförandestrategi. Jordbruksverket kan 

i vissa fall, då en åtgärd är av riksomfattande karaktär, ta fram en egen genomförandestrategi som bland annat gäller för nationella 

infrastrukturåtgärder.14 

Leaderområdena utformar en egen typ av strategi, utvecklingstrategi, genom att beakta Landsbygdsprogrammets axlar samt analysera de lokala 

förutsättningarna som råder i området. Utveckingsstrategin skall tas fram ur ett underifrånperspektiv, genom lokalt deltagande och med lokalt 

inflytande. Tanken är att man på detta sätt skall fånga upp lokala kunskapen och få en helhetssyn på landsbygdsutvecklingen. Strategin skickas sedan 

till områdets berörda Länsstyrelse för godkännande och beviljande av medel.15 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 8 §- 8a. 1 kap. Förordningen om stöd för landsbygdsutvecklingåtgärder samt Landsbygdprogrammet 2007-2013, (2007) Jordbruksdepartementet 
15 Landsbygdsprogrammet 2007-2013, (2007) Jordbruksdepartementet 



Landsbygdsprogrammet 2007-2013- en jämförelsestudie av genomförandet under åren 2007-2009 avseende infrastruktur (åtgärdskod 125) 
 

22 
 

3.4 Landsbygdsdefinitionen samt grundläggande data om länen 

Ordet landsbygd är ett begrepp, vars innebörd definierar och avgränsar hur stödet enligt Landsbygdsprogrammet skall tillämpas. För detta avgränsas 

även tätort och glesbygd. Definitionerna är många och varierar beroende på syftet och behovet. Flera olika organisationer och myndigheter har tagit 

fram egna definitioner av ordet landsbygd, exempelvis kan nämnas Jordbruksverket och EU. Den före detta myndigheten Glesbygdsverket utgick i sin 

definition av begreppet landsbygd från tillgängligheten till service, kommunikation och arbete. Enligt Glesbygdsverket är landsbygd de områden som 

ligger utom tätorter med fler än 3 000 invånare eller har mer än fem minuters resväg med bil till en sådan tätort. Som glesbygd räknas de områden med 

mer än 45 minuters bilresa till närmsta tätort större än 3 000 invånare.  

I de olika länens respektive genomförandestrategier har Länsstyrelserna beskrivit hur just deras län tolkar landsbygdsbegreppet. Enligt 

Glesbygdsverket har ungefär hälften av länen använt just den definition som Glesbygdsverkets tagit fram.  Resterande län följer antingen en egen 

anpassad definition eller Landsbygdsprogrammets modell där hela länet utom tätorter med fler än 20 000 invånare räknas som landsbygd.16  

I Tabell 2 nedan framgår hur stor andel som bor på landsbygden enligt Glesbygdsverkets definition av landsbygd.  I tabellen visas även siffror rörande 

länets totala befolkning och landareal, men även länets befolkning på landsbygden i förhållande länets egna befolkning och i förhållande till hela 

Sveriges befolkning på landsbygden. Detta kan ses som grundläggande data och som några av de förutsättningar som finns för länens genomförande 

av Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 

Den totala befolkningen i Sverige är ca 9 200 000 personer och av dessa bor ungefär 32 procent, alltså 2 100 000 personer på landsbygden, se tabell 2. 

Andel boende på landsbygden varierar dock kraftigt över de olika länen. Minst andel befolkning på landsbygden i förhållande till länets totala 

befolkning har Stockholm med endast 6 procent boende på landsbygden. Högst andel befolkning på landsbygden av länets totala befolkning har 

Gotland och Jämtland med över hälften boende på landsbygden. Trots detta bor närmare var femte person av Sveriges landsbygdsbefolkning i Västra 

Götalands län och närmre var tionde härör från landsbygden i Skåne län. 

Storleken på landarealen för varje län är som störst i norra Sverige, exempelvis har Norrbottens län nästan tio gånger så stor yta jämfört med 

Östergötlands län.  Jämför man däremot de två olika länens invånare/km2, är tätheten 13 gånger större i Östergötlands län kontra Norrbottens län. 

 

                                                 
16 Landsbygdsdefinitoner i Sverige och andra länder, Glesbygdsverket, 2008 
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Län Bokstav 
Landareal 
(km2) Folkmängd 

Invånare/ 
km2 

Folkmängd gles- 
och landsbygd 

Andel boende på 
landsbygden av 
länets befolkning* 

Andel av Sveriges 
befolkning på 
landsbygden** 

Blekinge län  K 2947 151900 52 48116 32% 2% 

Dalarnas län W 28197 275618 10 95474 35% 4% 

Gotlands län  I 3151 57122 18 33212 58% 2% 

Gävleborgs län X 18200 275556 15 100951 37% 5% 

Hallands län N 5462 291393 53 107951 37% 5% 

Jämtlands län Z 49343 126937 3 69256 55% 3% 

Jönköpings län F 10495 333610 32 97332 29% 5% 

Kalmar län H 11219 233834 21 94345 40% 4% 

Kronobergs län G 8468 180787 21 77195 43% 4% 

Norrbottens län BD 98249 250602 3 79886 32% 4% 

Skåne län M 11035 1199357 109 202762 17% 9% 

Stockholms län AB 6519 1949516 299 119558 6% 6% 

Södermanlands län D 6103 265190 43 73485 28% 3% 

Uppsala län C 8208 323270 39 102731 32% 5% 

Värmlands län S 17591 273826 16 86357 32% 4% 

Västerbottens län AC 55190 257593 5 106420 41% 5% 

Västernorrlands län Y 21685 243449 11 78342 32% 4% 

Västmanlands län U 5145 249193 48 47907 19% 2% 

Västra Götalands län O 23956 1547298 65 362560 23% 17% 

Örebro län T 8546 276067 32 72826 26% 3% 

Östergötlands län E 10605 420809 40 93688 22% 4% 

Totalt   410314 9182927 23 2150354 32% 100% 

Tabell 2. *Andelen boende på landsbygden av länets befolkning är för ett län beräknat genom följande metod: Folkmängd gles-och landsbygd/Folkmängd. ** Andel av Sveriges befolkning 
på landsbygden för ett län är beräknat genom följande metod: Folkmängd gles- och landsbygd/ Total folkmängd gles- och landsbygd. Landarealer hämtade från SCB 2009, siffror rörande 
folkmängd hämtad från Glesbygdsverket 2007.  
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4 Några möjliga lantmäteriåtgärder 

Enligt motivet för infrastrukturåtgärden är en fungerande infrastruktur en grundförutsättning för jord- och skogsbruket. Som villkor uppställs bland 

annat att projektet och därmed lantmäteriåtgärden tydligt skall syfta till att stärka och förbättra den lokala infrastrukturen. Med förbättrad infrastruktur 

kan avses allt från samverkanslösningar för enskilda vägar till fastighetsregleringar där markägostrukturen förbättras. I Sverige, där all mark är indelad i 

fastigheter och varje fastighet har en viss bestämd ägare, är detta grunden till förändring och utveckling i fastighetsstrukturen och landsbygden. 

Genom ett infrastrukturprojekt och en lantmäteriåtgärd kan denna fastighetsindelningen ändras. Länsstyrelserna sätter, genom sina bedömningar och 

prioriteringar av ett projekt, gränserna för vilka lantmäteriåtgärder som ryms inom ramen för åtgärdskoden. Det finns således ingen lista eller 

bestämmelse med tillåtna förrättningar eller åtgärder som kan anses främja de strukturella förutsättningarna för en hållbar utveckling inom jord- och 

skogsbruket. Däremot finns det, i Landsbygdsprogrammets beskrivning av infrastrukturåtgärden, några exempel på insatser som kan vara i enlighet 

med åtgärdskoden och därmed några möjliga lantmäteriåtgärder. Båtnaden, det vill säga nyttan med dessa lantmäteriåtgärder, är oftast stor och det inte 

bara för de som betalar för förrättningskostnaden, utan även för exempelvis den lokala näringsverksamheter och turismen. I avsnitt 4.1-4.3 presenteras 

några av de möjliga lantmäteriåtgärderna.17  

4.1 Samverkan  

Alla fastigheter kan inte få sina behov tillgodosedda inom sina egna fastigheters gränser. För att få dessa behov tillgodosedda kan dessa fastigheter 

behöva samverka med en eller flera andra fastigheter. När flera fastigheter, oftast utom ett detaljplanerat område, har ett gemensamt behov kräver den 

situationen någon form av samverkan. Regelverket för hur samverkan hanteras finns i framförallt Anläggningslagen, AL.  Exempelvis kan samverkan 

gälla vägar, vattenförsörjning eller lokalproducerad energi såsom vindkraft. I dessa fall är det oftast nödvändigt med en lantmäteriåtgärd. Är 

lantmäteriåtgärden i linje med infrastrukturåtgärdens mål, villkor med mera kan den som en del av ett projekt bli beviljad stöd. När en 

gemensamhetsanläggning, GA, bildas enligt AL skapas det för förvaltning av GA:n oftast en samfällighetsförening.  

4.1.1 Samverkan vid enskilda vägar  

Enligt Trafikverket består Sveriges totala vägnät av ca 56 940 mil. Vägnätet består av både allmänna och enskilda vägar, men där huvuddelen är 

enskilda vägar (43 000 mil). Då en väg är enskild ligger ansvaret för väghållningen varken på kommunen eller staten, utan på den enskilde väghållaren. 

                                                 
17 www.lantmäteriet.se 
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För förvaltning av de enskilda vägarna behövs i regel någon form av samverkan, det kan exempelvis vara vägföreningar, vägsamfälligheter eller 

samfällighetsföreningar.  

En väg är i mångt och mycket förenat med kostnader för underhåll och skötsel och för detta kan väghållaren få bidrag från kommun och stat. I 

gentjänst skall vägen hållas öppen för allmän motortrafik. Det enskilda vägnätet är således ett komplement till det allmänna vägnätet och utgör en 

allmän nytta, så gör även de fastigheter som deltar i förvaltning av föreningen. I dagsläget har endast 18 procent eller 7 600 mil av den totala 

väglängden statsbidrag. De enskilda vägar som inte får bidrag är framförallt skogsbilvägar.18 I den mån de statliga eller kommunala bidragen inte räcker 

till, måste fastighetsägarna stå för resterande belopp. Dessa kostnader måste fördelas och utdebiteras på ett skäligt och rättvist sätt för alla deltagande 

fastigheter. För fördelning av kostnaderna kan man i en lantmäteriförrättning besluta om andelstal för drift och för utförande. Dessa andelstal skall 

grunda sig på fastighetens användning respektive nytta av vägen.  

Av olika anledningar kan de kommunala och statliga bidragen till en enskild väg minskas, vilket innebär en ännu större kostnad för de deltagande 

fastigheterna. Till följd av ökade kostnader för föreningens medlemmar, ökar också vikten av korrekta andelstal i en förening.  

Vidare kan förhållandena för vägen förändras; nya fastigheter kan ha tillkommit, andra utplånats, vissa blivit permanent boende och så vidare. Med 

andra ord kan andelstalen bli föråldrade och ej överensstämmande med verkligheten - andelstalen behöver förnyas. Förvaltas vägen av en äldre 

förening, exempelvis en vägsamfällighet, lyder de förvisso rent förvaltningsmässigt under samma lag (SFL) som nybildade föreningar. Endast de 

föreningar som är bildade efter 1998 har dock möjligheten att i vissa situationer omfördela andelstalen själva genom styrelsen, 24 a § AL. Innan 

beslutet gäller måste det godkännas av lantmäterimyndigheten. Finns inte denna möjlighet är det i många fall mer lämpligt med en omprövning genom 

35 § AL, vilket i Landsbygdsprogramssammanhang kallas för ombildning. Det innebär en ny lantmäteriförrättning och nya förrättningskostnader att 

fördela för föreningen. När förrättningen är genomförd har föråldrade andelstal och stadgar uppdaterats, samtidigt som det kan ha beslutas att 

föreningen, i vissa sammanhang, kan fatta egna beslut om omfördelning av andelstalen, vilket förenklar framtida förvaltning och samverkan. 

Föråldrade andelstal kan även uppdateras genom att en förening slås ihop med en annan, för detta görs en sammanslagning eller en så kallad fusion.  

När en ny GA bildas görs detta genom en anläggningsförrättning enligt AL. Vid en sådan förrättning bildas en GA för vägen där antingen en delägar- 

eller föreningsförvaltning står för förvaltningen.  En vägförrättning genom Enskilda väglagen, EVL, är ej längre möjligt då denna lag har upphört att 

gälla, istället skall reglerna i AL tillämpas. Skall det bildas en GA, uppställs flertalet villkor och prövningar, varav några återfinns i 5-8§§ AL. 19 

                                                 
18  27 § förordning om statsbidrag till enskild väghållning 
19 Barbro Julstad, Fastighetsindelning och markanvändning 
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4.2 Förbättrade fastighetsgränser och fastighetsstruktur  

Det finns flertalet lantmäteriåtgärder som kan förbättra fastighetsgränser och fastighetsstrukturen och därmed tydligt förbättra infrastrukturen och 

förutsättningarna för ett rationellt jord-och skogsbruk. Exempel på förrättningar och uppdrag genom lantmäterimyndigheterna kan vara, vad gällande 

förtydligande av gränser; särskild gränsutmärkning, fastighetsbestämning eller gränsutvisningar. Med hjälp av dessa lantmäteriåtgärder kan tveksamma 

gränsers rätta sträckning bestämmas, ett servituts omfattning kan klargöras med mera. Möjligheter till förbättrad fastighetsstruktur finns inom 5 kap. 

Fastighetsbildningslagen avseende fastighetsreglering för att avveckla outnyttjade samfälligheter. Sammanläggning av två eller flera fastigheter är också 

ett bra exempel, så är även fastighetsregleringar där fastighetsägare byter små markskiften, delar av fastigheter och kommer ut ur förrättningen med en 

mindre splittrad, men större och mer brukbar fastighet. De som inte har samma värde i sin del efteråt som innan får en likvidersättning. På de allra 

flesta platser i Sverige är detta gjort för länge sedan, genom olika rationaliserande reformer, men i vissa delar av landet finns problemen kvar, 

framförallt i Dalarna. I Dalarna genomförs detta genom omarrondering. Omarrondering är en typ av förrättning som förbättrar fastighetsstrukturen 

och därmed infrastrukturen. Denna lantmäteriförrättning skall minska föråldrade och orationaliserade små skiften till följd av årtionden av ogynnsam 

ägosplittring. Förrättningen är nödvändig för att ha ett kostnadseffektivt och praktiskt genomförbart jord- och skogsbruk, båtnaden är med andra ord 

stor. I paritet till omprövning av en GA:s gamla andelstal, är omarrondering en ovanligt lång och komplicerad förrättning. Den involverar en stor 

mängd fastighetsägare och kräver mätning och värdering av alla deltagande fastigheter, med tillhörande gränser och markbestånd, vilket görs både från 

mark och luft.20 

4.3 Andra möjliga förrättningar 

Som tidigare sagt är gränserna för vilka insatser som skall beviljas stöd i enlighet med åtgärden inte exakta, utan avgörs av de olika Länsstyrelserna. Så 

länge som en insats främjar de strukturella förutsättningarna för en hållbar utveckling inom jord- och skogsbruket kan de flesta lantmäteriförrättningar 

och åtgärder vara möjliga insatser i ett projekt. Kanske kan förrättningar där en ledningsrättshavare vill dra en ledning med ändamål vatten och avlopp, 

bredband, tele eller biogas också vara tillämpliga.21 

                                                 
20 www.lantmateriet.se samt Fastighetsbildningslagen 
21 Ledningsrättslagen 
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5 Länsstyrelserna 

I detta kapitel, Länsstyrelserna, redogörs för undersökningen av samtliga Länsstyrelsers genomförande av åtgärdskod 125 under de tre första åren 

Landsbygdsprogrammet varit aktivt (information om Uppsala län presenteras något mer sparsamt än hos övriga län, då de som enda Länsstyrelse i 

Sverige valt att inte medverka i de intervjuer som ligger till grund för undersökningen). I kapitlet besvaras många frågor; bland annat hur 

Länsstyrelserna begränsar stödet, vad det finns för budget och hur många ärenden Länsstyrelserna har beviljat etcetera. I Bilaga 1 återfinns de frågor 

som användes för intervjuer av respektive Länsstyrelse. Svaren och informationen om varje Länsstyrelse presenteras i alfabetisk ordning. Varje läns 

information är i sin tur indelad i sex underrubriker, dessa är: 

Genomförandestrategier och prioriteringar - Samtliga Länsstyrelser har arbetat fram genomförandestrategier. Vissa Länsstyrelser har även arbetat 

fram där till eventuellt hörande detaljerade prioriteringar, Landsbygdsprogram eller ytterligare berörda dokument för hur åtgärdskod 125 med flera 

skall genomföras. Under denna rubrik kommer dessa dokument att kommenteras. Det som presenteras under rubriken gäller framförallt utöver det 

som nämns i Landsbygdsprogrammet angående åtgärdskoden. 

Handläggning - Vad gällande Länsstyrelsernas handläggning av dessa ärenden så lyder den under ett flertalet lagar och bestämmelser. Viktiga 

paragrafer att bemästra finns inom lagrum såsom förvaltningslagen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsförordningen. Dessa lagar med flera 

begränsar och reglerar, tillsammans med råd och föreskrifter från Jordbruksverket, hur ett ärende inom Landsbygdsprogrammet skall och kan 

handläggas. De uppgifter som presenteras under denna rubrik gäller framförallt utöver vad som nämns i nedanstående punkter angående ett projekts 

ärendegång hos Länsstyrelsen: 

 

1. Idé/förslag presenteras för Länsstyrelsen. 

2. Ansökan om ekonomiskt stöd inkommer tillsammans med projektplan och uppgifter om projektets bedömda kostnader. 

3. Länsstyrelsen handlägger och tar beslut om att bevilja stöd eller inte. 

4. Genomförande av insatsen. 

5. Stödmottagare ansöker om utbetalning och redovisar kostnader tillsammans med resultat. 

6. Länsstyrelsen handlägger och tar beslut om utbetalning. 

7. Utbetalning av stöd sker i enlighet med ansökan.22 

                                                 
22 www.jordbruksverket.se 

Tabell 4. Intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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Beviljade ärenden och belopp - Under denna rubrik ges inte bara en bild över hur mycket och hur många ärenden som varje Länsstyrelse beviljat 

utan även en bild över deras delaktighet och hur många ärenden som behandlar något annat än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA. 

Delaktigheten utgör i detta examensarbete ett uttryck för en Länsstyrelses medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. 

Delaktigheten är beräknad genom att ta varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. 

Sammanställning för alla Länsstyrelser finns i Bilaga 2 och 3.  

Budget och utnyttjandegrad - Under denna rubrik anges varje Länsstyrelses budget för åtgärdskod 125 och för hela programperioden, samt 

utnyttjandegraden av denna budget. När det gäller budgeten så är det viktigt att veta att en budget i dessa sammanhang inte är konstant över tiden, 

utan medel inom och utom budgeten kan beroende på förändrade förhållanden och prioriteringar omfördelas till andra områden i 

Landsbygdsprogrammet. Med detta sagt bör det också nämnas att utnyttjandegraden som är indirekt kopplad till budgeten är beroende på hur 

budgeten såg ut vid givet tillfälle, vilket i detta fall är år 2009. Utnyttjandegraden är ett mått på hur mycket av aktuell budget som varje Länsstyrelse har 

använt. Utnyttjandegraden är beräknad genom att ta varje enskild Länsstyrelses totala beviljade belopp i förhållande till deras egna budget. 

Sammanställning av utnyttjandegraden och budgeten för hela programmet och alla län finns i Bilaga 4.  

Begränsningar av stöd per ärende - Hur mycket av kostnaderna i ett ärende som ges i stöd avgörs av de olika Länsstyrelsernas maximum/- 

minimumbelopp, samt deras maximala stöd av stödberättigade kostnader. Sammanställning av hur stödet begränsas för alla län finns i Bilaga 5.  

Avslagna ärenden - Under denna rubrik presenteras antalet avslag och där till hörande motivering om varför stöd enligt åtgärdskoden inte beviljats. 

Sammanställning över alla Länsstyrelsers avslagna ärenden finns i Bilaga 6. 
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5.1 Blekinge län 

5.1.1 Genomförandestrategi och prioriteringar  

Länsstyrelsen i Blekinge prioriterar projekt med hög grad av innovativa inslag, nybildning och ombildning av olika typer av samfällighetslösningar och 

ny miljövänlig bioenergiproduktion. Hittills under programmet har de inte genomfört några ändringar för dessa prioriteringar. Av erfarenhet sedan 

programmets början har de dock ett mycket lågt söktryck för stöd inom åtgärdskoden, vilket gör att ansökningar som enligt regelverket kan godtas 

sannolikt beviljas stöd. Stöd till vindkraft ges dock ej inom åtgärden.23 

5.1.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Blekinge nämner att vid ansökan om stöd respektive utbetalning kan ärendet bordläggas, innan den beviljas eller avslås.24 

5.1.3 Beviljade ärenden och belopp  

Länsstyrelsen i Blekinge har beviljat totalt tre ärenden, varav alla ärenden har behandlat ny- eller omprövning av vägsamfällighet/GA.25  

 

 

 

                                                 
23 Genomförandestrategi - Blekinges idéer för att genomföra Landsbygdsprogrammet, (2010), Länsstyrelsen i Blekinge  
24 Intervju, Jonasson, Birgitta, Länsstyrelsen i Blekinge, 03-05-2010 
25 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 07-05-2010, samt Intervju, Birgitta Jonasson, Länsstyrelsen i Blekinge, 03-05-2010 

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt antal 
ärenden dvs medelvärde 
(kronor) 

Delaktighet* i beviljande av 
ärenden och belopp i landet 

Blekinge län 3 0 59 000 0 19 667 1% 

Tabell 3.*Delaktighet utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. Information 
avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.1.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Blekinge har en budget på 2,68 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013. 26 Under åren 2007-2009 har 

2 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.1.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Länsstyrelsen i Blekinge anser att det i dessa sammanhang rör sig om relativt små belopp och därför är det inte nödvändigt med några ytterligare 

begränsningar utöver den nationellt bestämda gränsen om stöd till 50 procent av de stödberättigade kostnaderna.27 

 

 

 

5.1.6 Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Blekinge har inga avslagna ärenden.28 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 07-05-2010 
27 Intervju, Jonasson, Birgitta, Länsstyrelsen i Blekinge, 03-05-2010 
28 Intervju, Jonasson, Birgitta, Länsstyrelsen i Blekinge, 03-05-2010 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor) Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Blekinge län Nej 50% 

Tabell 4. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.2 Dalarnas län 

5.2.1 Genomförandestrategi och prioriteringar  

Länsstyrelsen i Dalarna prioriterar framförallt samverkanslösningar för att underlätta lokala initiativ för markbyten och informationsprojekt kring 

omarronderingar. De prioriterar även samverkanslösningar för lokal produktion av energi och projekt som aktivt verkar för att fler kvinnor och 

personer med utländsk bakgrund blir företagare. På grund av brist på medel har de fattat ett policybeslut att inte bevilja stöd till förrättningar med 

vägändamål. Söktrycket inom åtgärdskoden är i förhållande till övriga projekt lågt.29  

5.2.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Dalarna nämner bland annat att vid ansökan om stöd respektive utbetalning, kan ärendet bordläggas, innan den beviljas eller avslås. 

När ärendet är registrerat skickas ett bekräftelsebrev ut till den sökande. Vidare beslutar de om ärendena i en grupp av flera handläggare.30  

5.2.3 Beviljade ärenden och belopp  

Länsstyrelsen i Dalarna har beviljat ett ärende, detta behandlade omarrondering.31  

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt antal 
ärenden dvs medelvärde 
(kronor) 

Delaktighet* i beviljande av 
ärenden och belopp i landet 

Dalarnas län 1 1 915 000 915 000 915 000 3% 

 

 

                                                 
29 Genomförandestrategi för Dalarna, version 2, (2007) Länsstyrelsen i Dalarna 
30 Intervju, Persson, Michael Länsstyrelsen i Dalarna, 06-05-2010 
31 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 07-05-2010, samt Intervju, Persson, Michael Länsstyrelsen i Dalarna, 06-05-2010 

Tabell 5.*Delaktighet utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. Information 
avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.2.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Dalarna har en budget på 3,24 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013.32 Under åren 2007-2009 har 

28 procent av hela programmets budget utnyttjats. 

5.2.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor) Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Dalarnas län Minimum 15 000 50% 

 

5.2.6 Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Dalarna har ett fåtal avslagna ärenden. De ärenden som har avslagits har motiverats med att ärendet inte var förenligt med deras 

genomförandestrategi och prioriteringar. Exempelvis har omarronderingar prioriterats framför ny- eller omprövning av vägsamfälligheter.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 
33 Intervju, Persson, Michael Länsstyrelsen i Dalarna, 06-05-2010 

Tabell 6. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.3 Gotlands län 

5.3.1 Genomförandestrategi och prioriteringar  

Länsstyrelsen i Gotland prioriterar satsningar rörande bredband och förnyelse av skogsvägar. På grund av svag efterfrågan prioriteras inte åtgärden 

över huvud taget och insatserna skulle likväl kunna utföras inom ramen för åtgärdskod 321; grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på 

landsbygden. Söktrycket är lågt.34 

5.3.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Gotland nämner att handläggningen följer allmänna instruktioner.35
   

5.3.3 Beviljade ärenden och belopp  

Länsstyrelsen i Gotland har beviljat ett ärende, vilket behandlade bredband.36 

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt antal 
ärenden dvs medelvärde 
(kronor) 

Delaktighet* i beviljande av 
ärenden och belopp i landet 

Gotlands län 1 1 35 000 35 000 35 000 0% 

 

 

 

                                                 
34 Vår framtid på Gotlands landsbygd – Genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2007-2013, (2008) Länsstyrelsen i Gotland 
35 Intervju, Lexell, Gunilla, Länsstyrelsen i Gotland, 06-05-2010 
36 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 samt Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt 

Tabell 7.*Delaktighet utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. Information 
avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.3.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Gotland har en budget på 0,76 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013. 37  Under åren 2007-2009 har 

5 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.3.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor) Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Gotlands län Nej 50% 

 

5.3.6 Avslagna ärenden 

Ingen uppgift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 

Tabell 8. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.4 Gävleborgs län 

5.4.1 Genomförandestrategi och prioriteringar  

Länsstyrelsen i Gävleborg har inga prioriteringar utöver vad som sägs i Landsbygdsprogrammet.38 De säger sig dock relativt ofta avvisa 

vägförrättningar som inte uppvisar någon sammanordningsvinst, men att de i överenskommelse med Lantmäteriet ger projektstöd där två eller fler 

vägsamfälligheter slås samman till en gemensam förvaltning. I övrigt nämns i genomförandestrategin att Länsstyrelsen kan tillämpa företagsstöd som 

möjlig stödform på infrastrukturärenden.39 Söktrycket är lågt i Gävleborgs län. 

5.4.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Gävleborg nämner bland annat att vid ansökan om stöd respektive utbetalning, kan ärendet bordläggas, innan den beviljas eller avslås. 

När ärendet är registrerat skickas ett bekräftelsebrev ut till den sökande. 40 

5.4.3 Beviljade ärenden och belopp 

Länsstyrelsen i Gävleborg har beviljat totalt sex ärenden, varav två ärenden har behandlat något annat än ny- eller omprövning av 

vägsamfällighet/GA. Dessa två ärenden behandlade kartläggning av skog respektive väginvestering.41  

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt 
antal ärenden dvs 
medelvärde (kronor) 

Delaktighet* i beviljande av 
ärenden och belopp i landet 

Gävleborgs län 6 2 479 000 250 000 79 833 2% 

 

 

 

                                                 
38 Öppen Landsbygd - Gävleborgs genomförandetrategi för Landsbygdsprogrammet 2007-2013, (2009) Länsstyrelsen Gävleborg 
39 Komplettering till Gävleborgs läns genomförandestrategi, (2009) Länsstyrelsen i Gävleborg 
40 Intervju, Sundelin, Håkan, Länsstyrelsen i Gävleborg, 30-04-2010 
41 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 samt Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt 

Tabell 9.*Delaktighet utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. 
Information avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.4.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Gävleborg har en budget på 3,68 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013.42 Under åren 2007-2009 

har 13 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.4.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor) Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Gävleborgs län Maximum 100 000 30% av stödberättigande kostnader vid fusion av två eller fler vägsamfälligheter 

 

5.4.6 Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Gävleborg har avslagit tre ansökningar. Motivering var att ansökande ej kunde påvisa samordningsvinst vid sammanslagning av två 

eller fler föreningar.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 
43 Intervju, Sundelin, Håkan, Länsstyrelsen i Gävleborg, 30-04-2010 

Tabell 10. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.5 Hallands län 

5.5.1 Genomförandestrategi och prioriteringar  

Länsstyrelsen i Halland har inga prioriteringar utöver vad som sägs i Landsbygdsprogrammet. Däremot säger de sig ha tolkat att de medel som finns 

inom axel 1 skall gynna jord- och skogsbruk och därför beviljar de inte stöd till föreningar som inte innefattar en betydelsefull del jord- och 

skogsbruksfastigheter. Stöd ges inte heller till vindkraft. 44 Söktrycket är högt i Hallands län, drygt var tredje projekt är ett infrastrukturprojekt. 

5.5.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Halland nämner att tack vare ett gott samarbete med Lantmäteriet håller ansökningarna till Länsstyrelserna avseende förrättningar en 

hög nivå. Detta beror på att Lantmäteriet bistår de sökande med det material som krävs för att ansökan skall beviljas.45 

5.5.3 Beviljade ärenden och belopp  

Länsstyrelsen i Halland har beviljat totalt 26 ärenden, varav ett ärende har behandlat något annat än ny- eller omprövning av vägsamfällighet/GA. 

Detta ärende behandlade biogas.46  

 

 

 

                                                 
44 Hallands genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2007-2013, (2010) Länsstyrelsen i Halland 
45 Intervju, Wijkmark, Margareta, Länsstyrelsen i Halland, 27-04-2010 
46 Intervju,  Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 samt Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt 

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt antal 
ärenden dvs medelvärde 
(kronor) 

Delaktighet* i beviljande av 
ärenden och belopp i landet 

Hallands län 26 1 1 577 600 35 000 60 677 8% 

Tabell 11.*Delaktighet utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. 
Information avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.5.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Halland har en budget på 6,42 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013. 47  Under åren 2007-2009 har 

25 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.5.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor)  Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Hallands län Nej 50% 

 

5.5.6  Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Halland har inga avslagna ärenden.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 
48 Intervju, Wijkmark, Margareta, Länsstyrelsen i Halland, 27-04-2010 

Tabell 12. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.6 Jämtlands län 

5.6.1 Genomförandestrategi och prioriteringar 

Länsstyrelsen i Jämtland har inga prioriteringar utöver vad som sägs i Landsbygdsprogrammet. 49 Söktrycket är stort, drygt var fjärde projekt är ett 

infrastrukturprojekt. 

5.6.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Jämtland nämner att en projektplan i ett infrastrukturärende inte är lika omfattande som hos andra projekt. När ärendet är registrerat 

skickas ett bekräftelsebrev ut till den sökande. Ärendet skall avstämmas mot budget. Vidare kan ärendet bli något komplicerat när ett projekt måste tas 

över av en privatperson då en förening i fråga inte har ett organisationsnummer.50  

5.6.3 Beviljade ärenden och belopp  

Länsstyrelsen i Jämtland har beviljat totalt 12 ärenden, varav alla ärenden har behandlat ny- eller omprövning av vägsamfällighet/GA.51 

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt 
antal ärenden dvs 
medelvärde (kronor) 

Delaktighet* i beviljande 
av ärenden och belopp i 
landet 

Jämtlands län 12 0 446 000 0 37 167 3% 

 

 

 

                                                 
49 Genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2007-2013 i Jämtlands län, (2008) Länsstyrelsen i Jämtland 
50 Intervju, Jernbom, Ulrika, Länsstyrelsen i Jämtland, 18-05-2010 
51 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 samt Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt 

Tabell 13.*Delaktighet utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. Information 
avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.6.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Jämtland har en budget på 6,50 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013. 52 Under åren 2007-2009 har 

7 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.6.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor) Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Jämtlands län Nej 50% 

 

5.6.6 Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Jämtland har avslagit fem ansökningar. Avslagen motiverades med att de ansökande inte tillhörde målgruppen, förrättningen inte var 

lokaliserad i landsbygden samt att förrättningen gällde ny väg.  Angående motiveringen till avslag av förrättning rörande ny väg säger de följande: ”Vi 

har prioriterat att få ordning på gamla ägostrukturer och det borde ligga i sakens natur att ordna ägostrukturen i samband med en ny väg.”53  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010  
53 Intervju, Jernbom, Ulrika, Länsstyrelsen i Jämtland, 18-05-2010 

Tabell 14. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.7 Jönköpings län 

5.7.1 Genomförandestrategi och prioriteringar  

Länsstyrelsen i Jönköping prioriterar projekt som har en tydlig positiv effekt på landsbygdens jämställdhet, integrationsarbete och barn/ungdomar, 

samt projektet som bidrar till att uppnå miljömålen.54 Av alla projektstöd som söks är söktrycket inom åtgärdskod 125 störst av alla, där drygt var 

tredje är inom åtgärdskoden för infrastruktur.  

5.7.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Jönköping nämner att vid ansökan om stöd respektive utbetalning kan ärendet bordläggas, innan den beviljas eller avslås. De nämner 

även att handläggningen för projektstöd avseende infrastruktur är något enklare i förhållande till övriga sorters projekt. Ärendena behöver dock ofta 

kompletteras.55 

5.7.3 Beviljade ärenden och belopp  

Länsstyrelsen i Jönköping har beviljat totalt 29 ärenden, varav tre ärenden har behandlat något annat än ny- eller omprövning av vägsamfällighet/GA. 

Dessa ärenden behandlade bioenergi, utredning av häradsallmänning och vindkraft.56  

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt antal 
ärenden dvs medelvärde 
(kronor) 

Delaktighet* i beviljande av 
ärenden och belopp i landet 

Jönköpings län 29 3 1 127 550 385 500 38 881 7% 

 

 

                                                 
54 Landsbygdsprogram 2007-2013 Genomförandestrategi för Jönköpings län, (2008) Länsstyrelsen i Jönköping 
55 Intervju, Frennberg, Christer, Länsstyrelsen i Jönköping, 11-05-2010 
56 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 samt Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt 

Tabell 15.*Delaktighet utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. Information 
avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.7.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Jönköping har en budget på 6,07 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013. 57 Under åren 2007-2009 

har 19 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.7.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor) Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Jönköpings län Maximum 480 000 50% 

 

5.7.6 Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Jönköping har inga avslagna ärenden.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 
58 Intervju, Frennberg, Christer, Länsstyrelsen i  Jönköping, 11-05-2010 

Tabell 16. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.8 Kalmar län 

5.8.1 Genomförandestrategi och prioriteringar  

Länsstyrelsen i Kalmar prioriterar projekt som har en tydlig positiv effekt på jämställdhet, integrationsarbete, samverkan för ekonomisk tillväxt och 

sysselsättning samt ungdomars möjlighet till arbete och företagande på landsbygden. Vidare prioriteras projekt som hjälper till att nå miljömålen samt 

de projekt som bidrar till att minska användning av fossila bränslen och minskad klimatpåverkan.59  I Kalmar län är söktrycket inom åtgärdskoden 

mycket stort. Drygt två av tre projekt är infrastrukturprojekt. 

5.8.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Kalmar nämner att projektplanen vid infrastrukturärende inte är lika omfattande som hos andra projekt.60 

5.8.3 Beviljade ärenden och belopp  

Länsstyrelsen i Kalmar har beviljat totalt 37 ärenden, varav ett ärende har behandlat något annat än ny- eller omprövning av vägsamfällighet/GA. 

Detta ärende behandlade upprustning av väg.61  

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt antal 
ärenden dvs medelvärde 
(kronor) 

Delaktighet* i beviljande 
av ärenden och belopp i 
landet 

Kalmar län 37 1 1 443 296 17 500 39 008 8% 

  

 

                                                 
59 Landsbygdsprogram 2007-2013 - En regional genomförandestrategi för Kalmar län, (2010) Länsstyrelsen i Kalmar 
60 Intervju, Gustavsson, Agneta, Länsstyrelsen i Kalmar, 26-05-2010 
61 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 samt Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt 

Tabell 17.*Delaktighet utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. Information 
avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.8.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Kalmar har en budget på 5,04 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013.62 Under åren 2007-2009 har 

29 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.8.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor) Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Kalmar län Maximum 100 000/minimum 15 000 50% 

 

5.8.6 Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Kalmar har avslagit avslagit sju ansökningar. Avslagen motiverades med att inriktningen för jord- och skogsbruk inte uppfylldes.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 
63 Intervju, Gustavsson, Agneta, Länsstyrelsen i Kalmar, 26-05-2010 

Tabell 18. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 



Landsbygdsprogrammet 2007-2013- en jämförelsestudie av genomförandet under åren 2007-2009 avseende infrastruktur (åtgärdskod 125) 
 

45 
 

5.9 Kronobergs län 

5.9.1 Genomförandestrategi och prioriteringar  

Länsstyrelsen i Kronoberg har inga prioriteringar utöver vad som sägs i Landsbygdsprogrammet. Utöver de nationella villkoren så ställer de dock 

kravet att en samfällighetsförening ska bildas- eller ombildas som resultat av lantmäteriförrättningen. Vidare stödjer de bara förrättningskostnaden 

samtidigt som de vill att stödet skall utbetalas till föreningens gemensamma kassa.64 Söktrycket är stort, drygt var tredje projekt är ett 

infrastrukturprojekt. Söktrycket varierar dock vartefter i länet som kommunerna lagt ut mer ansvar till de enskilda väghållarna. 

5.9.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Kronoberg nämner att utöver ett vanligt projekt skall det för infrastrukturprojekt, vilket i deras fall endast är omprövning av gamla 

vägsamfälligheter, finnas ett kartunderlag med ett båtnadsområde, det vill säga de fastigheter som beräknas deltaga i ny- eller omprövning av 

föreningen. Kronobergs län vill dessutom ha uppgifter om antal deltagande skogs- och lantbrukare alternativt den andelen mark de brukar. I övrigt 

bedöms dessa projekt vara något enklare i förhållande till övriga sorters projekt.65  

5.9.3 Beviljade ärenden och belopp  

Länsstyrelsen i Kronoberg har beviljat totalt 29 ärenden, varav alla ärenden har behandlat ny- eller omprövning av vägsamfällighet/GA.66  

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt 
antal ärenden dvs 
medelvärde (kronor) 

Delaktighet* i beviljande av 
ärenden och belopp i landet 

Kronobergs län 29 0 1 029 500 0 35 500 6% 

 

 

                                                 
64 Landsbygdsprogram 2007 - 2013 - En regional genomförandestrategi för Kronobergs län, (2008) Länsstyrelsen i Kronobergs 
65

 Intervju, Karlsson, Johan, Länsstyrelsen i Kronoberg, 27-04-2010 
66 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 samt Karlsson, Johan, Länsstyrelsen i Kronoberg, 27-04-2010 

Tabell 19.*Delaktighet utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. 
Information avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.9.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Kronoberg har en budget på 4,13 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013. 67  Under åren 2007-2009 

har 25 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.9.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor) Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Kronobergs län Nej 50% stödjer dock bara förrättningskostnaden 

 

5.9.6 Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Kronoberg har inga avslagna ärenden, men det har varit nära: ”Det avgörande problemet brukar vara kopplingen till rationaliseringen 

av jord- och skogsbruket. Där hamnar inte små hamnföreningar, stugföreningar eller vägar i villaområden till exempel.”68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 
68 Intervju, Karlsson, Johan, Länsstyrelsen i Kronoberg, 27-04-2010 

Tabell 20. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.10  Norrbottens län 

5.10.1 Genomförandestrategi och prioriteringar  

Länsstyrelsen i Norrbotten har hittills inte prioriterat denna åtgärdskod. De har dock för avsikt att i sin nya genomförandestrategi prioritera samverkan 

mellan olika aktörer för att skapa långsiktiga hållbara lösningar kring vägbyggnationer. 69 Baserat på utfallet för 2007-2008 avseende åtgärdskod 125, 

understeg Norrbottens läns budget den indikativa budget som Jordbruksverket satt upp. Antalet ansökningar har varit väldigt få och budgeten för 

återstående del av programmet beror på just efterfrågan.  

5.10.2 Handläggning 

Ingen uppgift då Länsstyrelsen i Norrbotten ej har genomfört något ärende inom åtgärdskoden.70 

5.10.3 Beviljade ärenden och belopp  

 

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt antal 
ärenden dvs medelvärde 
(kronor) 

Delaktighet* i beviljande 
av ärenden och belopp i 
landet 

Norrbottens län 0 0 0 0 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Strategi för genomförandet av EU:s landsbygdsprogram 2007-2013 i Norrbottens län, (2010) Länsstyrelsen i Norrbotten 
70

 Intervju, Hansson, Gustav, Länsstyrelsen i Norrbotten, 06-05-2010 

Tabell 21.*Delaktighet utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. 
Information avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.10.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Norrbotten har en budget på 2,04 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013. 71 Under åren 2007-2009 

har 0 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.10.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor) Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Norrbottens län Nej 50% 

 

5.10.6 Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Norrbotten har inga avslagna ärenden.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 
72 Intervju, Hansson, Gustav, Länsstyrelsen i Norrbotten, 06-05-2010 

Tabell 22. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.11  Skåne län 

5.11.1 Genomförandestrategi och prioriteringar  

Länsstyrelsen i Skåne prioriterar i dagsläget vattenförsörjningsplaner för bevattningsändamål, arronderingsplaner, satsningar med hänsynstaganden till 

de lokala natur- och kulturvärdena, tillgänglighetsaspekter ur ett besöksnäringsperspektiv samt särskilt miljöanpassade transportlösningar.73 De 

prioriterar inte längre stöd till uppdatering av vägsamfälligheter, utan fokuserar istället på gemensamhetssatsningar kring bevattningsstruktur. Detta 

eftersom uppdateringar av vägsamfälligheter ger relativt liten nytta för jord- och skogsbrukets och landsbygdens konkurrenskraft i Skåne, framförallt 

när det gäller den långsiktiga förvaltningen av landskapet.74 Ungefär fyra av tio projekt berör infrastruktur. Söktrycket är stort. 

5.11.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Skåne nämner att de lägger ihop ett flertal ärenden och beslutar sedan om dem inom ”temagruppen”. När den första kontakten är 

upprättad med sökanden uppmanas denna att svara på åtta grundläggande frågor. Efter 2-3 veckors bedömning av svaren sker en återkoppling 

huruvida projektet skall beviljas stöd eller inte.75  

5.11.3 Beviljade ärenden och belopp  

Länsstyrelsen i Skåne har beviljat totalt 62 ärenden, varav två ärenden har behandlat något annat än ny- eller omprövning av vägsamfällighet/GA. 

Dessa ärenden behandlade fastighetsbestämning och bevattningsprojekt.76  

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt antal 
ärenden dvs medelvärde 
(kronor) 

Delaktighet* i beviljande av 
ärenden och belopp i 
landet* 

Skåne län 62 2 1 703 775 330 000 27 480 12% 

 

 

                                                 
73

 Landsbygdsprogram för Sverige Den skånska genomförandestrategin, (2010) Länsstyrelsen i Skåne  
74 Bilaga 1 – Detaljerade prioriteringar till ”Den skånska genomförandestrategin”, (2010), Länsstyrelsen i Skåne 
75

 Intervju, Smolka Ringborg, Lisbet, Länsstyrelsen i Skåne, 22-04-2010 
76 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 samt Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt 

Tabell 23.*Delaktighet utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. 
Information avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.11.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Skåne har en budget på 5,51 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013. 77 Under åren 2007-2009 har 31 

procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.11.5 Begränsningar i stöd per ärende 

 

 

5.11.6 Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Skåne har avslagit ett ärende. Motiveringen var att projektets aktiviteter hade påbörjats innan ansökan inkom.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 
78 Intervju, Smolka Ringborg, Lisbet, Länsstyrelsen i Skåne, 22-04-2010 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor) Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Skåne län Maximum 25 000 (för ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA) 50% 

Tabell 24. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.12  Stockholms län 

5.12.1 Genomförandestrategi och prioriteringar  

Länsstyrelsen i Stockholm har inga prioriteringar utöver vad som sägs i Landsbygdsprogrammet. 79 Utöver de nationella villkoren så ställer de dock 

kravet att lantbruksföretag skall ingå i lantmäteriförrättningen. Då söktrycket i länet varit lågt har de höjt sitt maximumbelopp upp till 50 000 kronor. 

5.12.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Stockholm nämner att de för ett infrastrukturprojekt, vilket i deras fall endast är omprövning av gamla vägsamfälligheter, vill ha ett 

kartunderlag med tillhörande förteckning över de lantbruksföretag som beräknas deltaga i ny-ombildningen av föreningen.80  

5.12.3 Beviljade ärenden och belopp  

Länsstyrelsen i Stockholm har beviljat totalt 2 ärenden, varav alla ärenden har behandlat ny- eller omprövning av vägsamfällighet/GA.81  

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt antal 
ärenden dvs medelvärde 
(kronor) 

Delaktighet* i beviljande av 
ärenden och belopp i landet 

Stockholms län 2 0 45 000 0 22 500 0% 

  

 

 

 

 

                                                 
79 Landsbygdsprogram för  Sverige år 2007-2103 – Genomförandestrategi för Stockholms län, (2008) Länsstyrelsen i Stockholm 
80

 Intervju, Larsson, Anders, Länsstyrelsen i Stockholm, 07-05-2010 
81 Intervju,  Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 samt Larsson, Anders, Länsstyrelsen i Stockholm, 07-05-2010 

Tabell 25.*Delaktighet utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. Information 
avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 



Landsbygdsprogrammet 2007-2013- en jämförelsestudie av genomförandet under åren 2007-2009 avseende infrastruktur (åtgärdskod 125) 
 

52 
 

5.12.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Stockholm har en budget på 3,27 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013. 82 Under åren 2007-2009 

har 1 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.12.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor) Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Stockholms län Maximum 50 000 50% 

 

5.12.6 Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Stockholm har avslagit två till tre ansökningar. Den vanligast motiveringen var att den som ansökte enbart var en person som ingick i 

en samfällighet, inte föreningen.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 
83 Intervju, Larsson, Anders, Länsstyrelsen i Stockholm, 07-05-2010 

Tabell 26. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.13  Södermanlands län 

5.13.1 Genomförandestrategi och prioriteringar  

Länsstyrelsen i Södermanland har inga prioriteringar utöver vad som sägs i Landsbygdsprogrammet. 84 Utöver de nationella villkoren så ställer de dock 

kravet att jord- eller skogsbrukare skall ingå i projektet, annars blir det avslag. Söktrycket är mediokert. 

5.13.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Södemanland nämner att projektplanen hos infrastrukturärende inte är lika omfattande som hos andra projekt. Vidare så vill de att de 

ansökande skickar in ett protokoll som visar vem som får teckna föreningen, en karta och handlingar som visar att målgruppen ingår (jord- och 

skogsbrukare).85  

5.13.3 Beviljade ärenden och belopp 

Länsstyrelsen i Södermanland har beviljat totalt 16 ärenden, varav alla ärenden har behandlat ny- eller omprövning av vägsamfällighet/GA.86  

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt antal 
ärenden dvs medelvärde 
(kronor) 

Delaktighet* i beviljande 
av ärenden och belopp i 
landet 

Södermanlands län 16 0 617 595 0 38 600 4% 

 

 

 

 

                                                 
84 Genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet i Södermanlands län 2007–2013, (2010) Länsstyrelsen i Södermanland 
85

 Intervju, Petersson, Christina, Länsstyrelsen i Södermanland, 28-04-2010 
86 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 samt Petersson, Christina, Länsstyrelsen i Södermanland, 28-04-2010 

Tabell 27.*Delaktighet utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. Information 
avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.13.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Södermanland har en budget på 2,96 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013. 87 Under åren 2007-

2009 har 21 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.13.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor)  Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Södermanlands län Maximum 50 000 50% 

 

5.13.6 Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Södermanland har avslagit en ansökan, beroende på att ansökan inte fullföljdes och att de ansökande inte tillhörde målgruppen.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 
88 Intervju, Petersson, Christina, Länsstyrelsen i Södermanland, 28-04-2010 

Tabell 28. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.14  Uppsala län 

5.14.1 Genomförandestrategi och prioriteringar 

Länsstyrelsen i Uppsala prioriterar ansökningar beroende på hur många företag som påverkas positivt av projektet samt projektets positiva effekter på 

konkurrenskraften för de berörda jord- och skogsbruksföretagen.89 

5.14.2 Handläggning 

Ingen uppgift. 

5.14.3 Beviljade ärenden och belopp  

Det beviljade stödet om 8500 kronor är på ett ärende om totalt 169500 kronor, det vill säga motsvarande 5 procent av de stödberättigade 
kostnaderna.90  

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Uppsala läns genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2009-2013, (2010) Länsstyrelsen i Uppsala 
90 Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt 

Län 
 

Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt 
antal ärenden dvs 
medelvärde (kronor) 

Delaktighet* i beviljande av 
ärenden och belopp i landet 

Uppsala län 1 0 8 500 0 8 500 0% 

Tabell 29.*Delaktighet* utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. Information 
avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.14.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Uppsala har en budget på 5,45 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013. 91 Under åren 2007-2009 har 

0 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.14.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor)  Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Uppsala län Maximum 50 000 50% 

 

5.14.6 Avslagna ärenden 

Ingen uppgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 

Tabell 30. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.15  Värmlands län 

5.15.1 Genomförandestrategi och prioriteringar  

Länsstyrelsen i Värmland har inga prioriteringar utöver vad som sägs i Landsbygdsprogrammet. Utöver de nationella villkoren har de dock en gräns 

om 25 procent  i maximalt stöd av de stödberättigade kostnader för projekt där det inte ingår jord- eller skogsbrukare, annars 50 procent.92 Söktrycket 

inom åtgärdskoden är litet i förhållande till övriga projekt, detta trots att var tredje projekt är ett infrastrukturprojekt. Dessutom är det få projekt som 

är av mer utvecklande karaktär. 

5.15.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Värmland nämner bland annat att de är två stycken som handlägger dessa typer av ärenden. De samlar gärna ihop ett flertal ärenden på 

hög och beslutar sedan om ärendena gemensamt.93 

5.15.3 Beviljade ärenden och belopp  

Länsstyrelsen i Värmland har beviljat totalt 41 ärenden, varav ett ärende har behandlat något annat än ny- eller omprövning av vägsamfällighet/GA. 

Detta ärende behandlade skogsbilväg.94  

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt 
antal ärenden dvs 
medelvärde (kronor) 

Delaktighet* i beviljande av 
ärenden och belopp i landet 

Värmlands län 41 1 1 013 210 52 500 24 712 8% 

 

 

 

                                                 
92 Intervju, Genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2007-2013 i Värmland, (2009) Länsstyrelsen i Värmland 
93

 Intervju, Uhrdin, Gabriella, Länsstyrelsen i Värmland, 11-05-2010 
94 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 samt Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt 

Tabell 31.*Delaktighet utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. Information 
avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.15.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Värmland har en budget på 6,96 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013.95 Under åren 2007-2009 

har 15 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.15.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor) Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Värmlands län Minimum 2000 50% om jord- och skogsbrukare, annars 25% 

 

5.15.6 Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Värmland har inga avslagna ärenden. Länsstyrelsen ger dock förklaringar till de sökande om att möjligheterna till beviljat stöd i just 

deras ärende är minimalt och därigenom avråder dem från att ansöka över huvud taget.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 
96

 Intervju, Uhrdin, Gabriella, Länsstyrelsen i Värmland, 11-05-2010 

Tabell 32. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.16  Västerbottens län 

5.16.1 Genomförandestrategi och prioriteringar  

Länsstyrelsen i Västerbotten har inga prioriteringar utöver vad som sägs i Landsbygdsprogrammet. Stöd till vindkraft ges dock ej inom åtgärden.97 

Söktrycket är lågt. 

5.16.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Västerbotten nämner att det som särskiljer den här typen av ärenden från andra är att Länsstyrelsen måste lära de sökande hur ett 

protokoll förs vid det möte då föreningen beslutar om att genomföra förrättningen. Vidare så kräver de antingen att föreningen eller ett ombud av 

densamma skickar in ansökan.98 

5.16.3 Beviljade ärenden och belopp  

Länsstyrelsen i Västerbotten har beviljat totalt 17 ärenden, varav tre ärende har behandlat något annat än ny- eller omprövning av 

vägsamfällighet/GA. Dessa ärenden behandlade bro, vindkraft och projektering av kraftstation.99  

 

 

 

                                                 
97 Regional genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2007–2013 i Västerbottens län, (2008) Länsstyrelsen i Västerbotten 
98 Intervju, Helgesson, Ingemar, Länsstyrelsen Västerbotten, 07-05-2010 
99 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 samt Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt 

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt antal 
ärenden dvs medelvärde 
(kronor) 

Delaktighet* i 
beviljande av ärenden 
och belopp i landet 

Västerbottens län 17 3 1 062 500 63 3750 62 500 5% 

Tabell 33.*Delaktighet utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. Information 
avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.16.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Västerbotten har en budget på 4,27 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013.100 Under åren 2007-2009 

har 25 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.16.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor) Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Västerbottens län Maximum 300 000 50% 

 

5.16.6 Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Västerbotten har avslagit en ansökan. Motivering var att ansökan ej var komplett. ”Vilket troligtvis bottnar i att en lantmäteriförrättning 

för många är en kontroversiell fråga, med delade meningar av de som nyttjar den enskilda vägen. Antagligen är de rädda för att kostnader skall komma 

i dagen.”101 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 
101 Intervju, Helgesson, Ingemar, Länsstyrelsen Västerbotten, 07-05-2010 

Tabell 34. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.17  Västernorrlands län 

5.17.1 Genomförandestrategi och prioriteringar  

Länsstyrelsen i Västernorrland har inga prioriteringar utöver vad som sägs i Landsbygdsprogrammet.102 Dock skall de ändra sina prioriteringar för 

infrastrukturen. Från och med 1 juli skall stöd endast ges till samordnad förvaltning av enskilda vägar, alltså att två eller fler föreningar slås samman. 

Söktrycket är som stort, vilket har sin grund i att kommunerna lägger ut allt mer ansvar på de enskilda väghållarna. 

5.17.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Västernorrland nämner att när ärendet är registrerat skickas det ett bekräftelsebrev ut till den sökande. Ärendet registreras i ett system 

för Landsbygdsprogrammet och det systemet kräver ett organisationsnummer om tio siffror. De ansökande har inte alltid ett organisationsnummer 

och ärendet får därmed ligga på en ”skuggbudget” ända tills Lantmäteriet ger dem ett organisationsnummer.103 

5.17.3 Beviljade ärenden och belopp  

Länsstyrelsen i Västernorrland har beviljat totalt 13 ärenden, varav alla ärenden har behandlat ny- eller omprövning av vägsamfällighet/GA.104  

 

 

 

                                                 
102 Regional Genomförandestrategi - Landsbygdsprogram för Sverige 2007 – 2013 Västernorrlands län, (2008) Länsstyrelsen i Västernorrland 
103 Intervju, Bergström, Eva, Länsstyrelsen Västernorrland, 14-05-2010 
104 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 samt Bergström, Eva, Länsstyrelsen Västernorrland, 14-05-2010 

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt antal 
ärenden dvs medelvärde 
(kronor) 

Delaktighet i beviljande av 
ärenden och belopp i 
landet 

Västernorrlands län 13 0 510 448 0 39 265 3% 

Tabell 35.*Delaktigheten utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. Information 
avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.17.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Västernorrland har en budget på 3,65 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013. 105 Under åren 2007-

2009 har 14 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.17.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor) Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Västernorrlands län Maximum 100 000/minimum 15 000 50% 

 

5.17.6 Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Västernorrland har inga avslagna ärenden.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 
106 Intervju, Bergström, Eva, Länsstyrelsen Västernorrland, 14-05-2010 

Tabell 36. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.18  Västmanlands län 

5.18.1 Genomförandestrategi och prioriteringar 

Länsstyrelsen i Västmanland har inga prioriteringar utöver vad som sägs i Landsbygdsprogrammet. Utöver de nationella villkoren har de dock en gräns 

om 30 procent  i maximalt stöd av de stödberättigade kostnaderna för ett projekt.107 Söktrycket inom åtgärden är betydligt lägre än förväntat. 

”Länsstyrelsen har informerat om stödet tillsammans med Lantmäteriet. Det finns många enskilda vägar i länet och befintliga fördelningstal är för det 

mesta inaktuella. Behovet av förrättningar är alltså stort, men det är ofta förknippat med stora ideella arbetsinsatser att få till stånd ett beslut om att 

söka förrättning. Till detta tillkommer att enstaka delägare överklagar förrättningen och på det viset ytterligare fördröjer genomförandet. Ytterligare ett 

problem kan vara dokumentationen av betalning av fakturan från lantmäteriet. Lantmäteriet fördelar fakturan på delägarna efter andelstalet i 

samfälligheten och dessa betalar var för sig. Det kan vara svårt för samfälligheten att redovisa bevis på samtliga betalningar”.108 

5.18.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Västmanland nämner att ärendet oftast inleds med ett telefonsamtal, där de upplyser om vikten av att föreningen skall ha ett 

organisationsnummer samt firmatecknare. Vidare anser de att projektplanen för infrastrukturprojekt inte är lika detaljerad som hos övriga projekt.109 

5.18.3 Beviljade ärenden och belopp  

Länsstyrelsen i Västmanland har beviljat totalt 5 ärenden, varav alla ärenden har behandlat ny- eller omprövning av vägsamfällighet/GA.110  

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt antal 
ärenden dvs medelvärde 
(kronor) 

Delaktighet i beviljande av 
ärenden och belopp i 
landet 

Västmanlands län 5 0 111 488 0 22 298 1% 

 

                                                 
107 Landsbygdsprogram för Västmanlands län 2010 – 2013, 2010) Länsstyrelsen i Västmanland 
108 Västmanland läns prioriteringar i Landsbygdsprogrammet 2010-2013, Länsstyrelsen i Västmanlands län 
109 Intervju, Liljegren, Yngve, Länsstyrelsen Västmanland, 06-05-2010 
110 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 samt Liljegren, Yngve, Länsstyrelsen Västmanland, 06-05-2010 

Tabell 37.*Delaktigheten utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. Information 
avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.18.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Västmanland har en budget på 3,89 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013.111 Under åren 2007-

2009 har 3 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.18.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor) Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Västmanlands län Nej 30% 

 

5.18.6 Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Västmanland har: ”Inga avslagna ärenden, men vi har kanske en förfrågan per år där vi avråder från att ansöka på grund av att det är i 

huvudsak permanent- och fritidsboende och inte så mycket jord- och skogsbruk efter vägen”.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 
112 Intervju, Yngve, Länsstyrelsen Västmanland, 06-05-2010 

Tabell 38. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.19  Västra Götalands län 

5.19.1 Genomförandestrategi och prioriteringar 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har inga prioriteringar utöver vad som sägs i Landsbygdsprogrammet.113 De har dock funderingar på att stänga 

alternativt minska stödet till förrättningar för omprövning av andelstal. Detta beror dock bland annat på hur utvecklingen i åtgärdskod 321 går. Stöd 

ges ej till vindkraftverk. 

5.19.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har ett annorlunda upplägg vad gällande ansökningar för omprövning av andelstal i vägsamfälligheter: ”För att 

underlätta administrationen för både oss och vägföreningarna så har Lantmäteriet ett projekt hos oss. Vägföreningarna ”söker” sedan direkt hos dem. 

När de hör av sig till dem så sätts de upp på en turlista. Lantmäteriet tar in en karta plus en lista på hur många fastigheter och typ av fastighet 

föreningen omfattar som de sedan skickar in till oss för godkännande. Säger vi ja så genomförs förrättningen. Lantmäteriet skickar en faktura till 

föreningen som betalar halva kostnaden. Lantmäteriet har sedan fakturan som underlag när de begär ut stöd från oss (andra halvan av kostnaden).” 

Vidare bedöms handläggningen som något enklare i förhållande till övriga sorters projekt. Ärendena behöver ofta kompletteras.114 

5.19.3 Beviljade ärenden och belopp 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat totalt 134 ärenden, varav två ärenden har behandlat något annat än ny- eller omprövning av 

vägsamfällighet/GA. Dessa ärenden behandlade flytt av väg.115  

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt antal 
ärenden dvs medelvärde 
(kronor) 

Delaktighet i beviljande av 
ärenden och belopp i landet 

Västra Götalands län 134 2 3 670 000 160 000 27 388 26% 

 

                                                 
113 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 - Genomförandestrategi för Västra Götalands län, (2009) Länsstyrelsen i Västra Götaland, landsbygdsenheten 
114

 Intervju, Ingvarsson, Helena, Länsstyrelsen Västra Götaland, 28-05-2010 
115 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 samt Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt 

Tabell 39.*Delaktigheten utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att ta 
varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. Information 
avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.19.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har en budget på 11,18 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013.116 Under åren 2007-

2009 har 33 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.19.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Länsstyrelsen i Västra Götaland anser att det i dessa ärenden rör sig om relativt små belopp och därför är det inte nödvändigt med några ytterligare 

begränsningar utöver den nationellt bestämda gränsen om  stöd till 50 procent av de stödberättigade kostnaderna.117 

  

 

 

5.19.6 Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har av inkomna ärenden till Lantmäteriet projekt för omräkning av andelstal avslagit ca 10 procent, vilket blir ungefär 

14 stycken ärenden. I övrigt är det inga avslag, vilket beror främst på grund av få ansökningar.118 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 
117 Intervju, Ingvarsson, Helena, Länsstyrelsen Västra Götaland, 28-05-2010 
118 Intervju, Ingvarsson, Helena, Länsstyrelsen Västra Götaland, 28-05-2010 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor) Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Västra Götalands län Nej 50% 

Tabell 40. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.20  Örebro län 

5.20.1 Genomförandestrategi och prioriteringar 

Länsstyrelsen i Örebro har inga prioriteringar utöver vad som sägs i Landsbygdsprogrammet.119 Sökrycket i länet bedöms vara högt.  

5.20.2 Handläggning 

Länsstyrelsen i Örebro handlägger sina ärenden efter fastställda rutiner enligt Jordbruksverket. Utbetalning av stöd sker först efter positivt besked av 

Länsstyrelsens besiktning av åtgärden.120 

5.20.3 Beviljade ärenden och belopp  

Länsstyrelsen i Örebro har beviljat totalt 21 ärenden, varav alla ärenden har behandlat ny- eller omprövning av vägsamfällighet/GA.121  

 

 

 

 

 

                                                 
119

 Prioriteringar i Örebro län inom Landsbygdsprogrammet 2009-2013, (2009) Länsstyrelsen i Örebro  
120

 Intervju, Börjesson, Thomas, Länsstyrelsen Örebro, 07-05-2010 
121 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 samt Börjesson, Thomas, Länsstyrelsen Örebro, 07-05-2010 

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt antal 
ärenden dvs medelvärde 
(kronor) 

Delaktighet i beviljande 
av ärenden och belopp i 
landet 

Örebro län 21 0 472 385 0 22 495 4% 

Tabell 41.*Delaktigheten utgör i detta examensarbete ett uttryck för Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att 
ta varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. 
Information avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.20.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Örebro har en budget på 1,81 miljoner kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013.122 Under åren 2007-2009 har 

26 procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.20.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor)  Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Örebro län Nej 50% 

 

5.20.6 Avslagna ärenden 

Länsstyrelsen i Örebro har endast några enstaka avslagna ärenden.123  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 
123 Intervju, Börjesson, Thomas, Länsstyrelsen Örebro, 07-05-2010 

Tabell 42. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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5.21  Östergötlands län 

5.21.1 Genomförandestrategi och prioriteringar  

Länsstyrelsen i Östergötland har prioriterat bort denna åtgärd helt i deras genomförandestrategi. De har således inga medel för att bevilja några 

ansökningar. Istället har de överfört pengarna till andra åtgärder samt till Leader.124  

5.21.2 Handläggning 

Ingen uppgift. 

5.21.3 Beviljade ärenden och belopp  

 

 

 

 

 

 

                                                 
124

 Intervju, Gällerdal, Lars Erik, Länsstyrelsen Östergötland, 18-05-2010 

Län Totalt 
antal 
ärenden 

Varav ärenden andra än ny- 
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt 
belopp 
(kronor) 

Varav belopp andra än ny-
eller omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Totalt belopp/totalt antal 
ärenden dvs medelvärde 
(kronor) 

Delaktighet i beviljande av 
ärenden och belopp i landet 

Östergötland 0 0 0 0 0 0% 

Tabell 43.*Delaktigheten utgör i detta examensarbete ett uttryck för en Länsstyrelsens medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom 
att ta varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. 
Information avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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5.21.4 Budget och utnyttjandegrad 

Länsstyrelsen i Östergötland har en budget på 0 kronor för åtgärdskod 125 och hela programperioden 2007-2013.125 Under åren 2007-2009 har 0 

procent av hela programmets budget utnyttjats.  

5.21.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Län Maximum-/minimumbelopp (kronor)  Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Östergötlands län Ingen uppgift Ingen Uppgift 

 

5.21.6 Avslagna ärenden 

Ingen uppgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 Intervju, Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 

Tabell 44. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelserna samt deras genomförandestrategier. 
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6 Övriga myndigheter och organisationer 

I detta kapitel behandlas Leaderområdenas, Sametingets och Jordbruksverkets genomförande av åtgärdskod 125, infrastruktur. 

Leaderområdena - När det kommer till Leaderområdena och åtgärdskod 125 så har de förvisso utvecklingsstrategier, men inga specificerade 

prioriteringar eller budgetar för varje åtgärd, utan istället för de olika axlarna. Sålunda finns det inga registrerade Leaderprojekt inom åtgärdskod 125, 

men däremot finns det några beviljade infrastrukturprojekt under axel 1, där åtgärdskod 125 ingår.  

Fram till den 17 maj 2010 hade Leaderområdena handlagt 1194 projekt, vilket i genomsnitt blir 19 stycken projekt per Leaderområde. Mellan 2007-

2009 registrerades det 16 stycken infrastrukturprojekt,  motsvarande 1,3 procent av alla projekt som beviljats stöd via Leadermetoden. Av dessa 16 

projekt var det totalt tre stycken som var inom ramen för axel 1. Dessa insatser behandlade kunskaps- och informationsspridning samt bredband. De 

övriga infrastrukturprojekten som var utom axel 1 behandlade bland annat hitta bättre lösning till VA och sjösättningsramp. De Leaderområden som 

var delaktiga i beviljande av ärenden rörande infrastruktur var Närheten, Leader Mittland, Leader Växlust Värmland, Leader Dalälvarna, Mare Boreale, 

Leader Gotland, Leader Hälsingebygden och Leader Kustbygd Halland. Detta innebär att när nästan halva programmets tid har fortlöpt, har endast 8 

av 63 Leaderområden varit delaktiga i ett projekt rörande infrastruktur. 126   

Av alla Leaderprojekt som behandlade infrastruktur hade inget en direkt koppling till en lantmäteriåtgärd, som ny- eller omprövning av 

vägsamfällighet/GA via Länsstyrelsen har. Det bör även tilläggas att inga eller väldigt få projekt har avslagits genom Leadermetoden. Kanske har de 

istället skickats vidare till de berörda Länsstyrelserna.127 

Sametinget - Sametinget prioriterar, i sin genomförandestrategi, projekt som syftar till att ta fram terrängkörningsplaner, åtgärdsprogram inom 

samebyarna samt markanvändningsstrategier. Sametinget har dock inte beviljat några ärenden eller belopp. Inte heller har de avslagit några ärenden.128 

Jordbruksverket - Jordbruksverket har en genomförandestrategi för nationella projektstöd. Avseende infrastruktur preciseras i detta dokument inte 

mycket mer än vad som sagts i Landsbygdsprogrammet. De har informerat, men inte utfört någon nationell åtgärd.129 

                                                 
126 Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt 
127 Intevju, Svenneling, Håkan, Närheten, 28-04-2010, Intervju, Nordling, Björn, Leader Mittland, 11-05-2010, Intervju, Ryhr Andersson, Ewa, Leader Växtlust Värmland, 18-05-
2010 
128 Intervju, Nilsson, Ingela, Sametinget, 28-04-2010 
129 En livskraftig landsbygd, Jordbruksverket (2008), Intervju Karlsson, Hans, Jordbruksverket, 07-05-2010 
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7 Analys 

I detta kapitel analyseras framförallt Länsstyrelsernas genomförande av åtgärdskod 125. Kapitlet är indelat i samma underrubriker som för de olika 

Länsstyrelserna i kapitel 5; Genomförandestrategier och prioriteringar, Handläggning, Beviljade ärenden och belopp, Budget och utnyttjandegrad, 

Begränsningar i stöd per ärende, samt Avslagna ärenden.  

Först dock något kort vad gällande Leaderområdena, Sametinget och Jordbruksverket. För dessa myndigheter och organisationer räcker det att i detta 

inledande kapitel konstatera att få eller inga ärenden beviljats eller avslagits under åren 2007-2009, avseende lantmäteriåtgärder inom åtgärdskod 125 

alternativt axel 1. Vidare kan konstateras att antalet Leaderprojekt som innehåller köp av tjänst från lantmäterimyndigheter är svårt att kontrollera, men 

att det troligen finns projekt där lantmäteriåtgärder har utgjort en del av de stödberättigade kostnader.  

7.1 Genomförandestrategi och prioriteringar  

Rent generellt sett har alla Länsstyrelser samma utgångspunkt; nämligen att infrastrukturen är viktig för att landsbygdens skall kunna utvecklas i just 

deras region. Trots detta skiljer sig det mycket i hur de olika Länsstyrelserna runt om i landet prioriterar åtgärden infrastruktur.  

Från programmets början är det endast Länsstyrelsen i Östergötland som, i sin genomförandestrategi, valt att prioritera bort åtgärdskod 125 helt till 

förmån för andra åtgärder. Beroende på tidigare erfarenheter av ett lågt söktryck inom åtgärdskoden har Länsstyrelsen i Gotland inte prioriterat bort 

åtgärdskoden helt, men nästan. Vidare så har Länsstyrelsen i Dalarna valt att prioritera omarrondering framför ny- eller omprövning av andelstal för 

vägsamfälligheter/GA. Ärenden rörande vindkraft prioriteras bort av flera Länsstyrelser, bland annat av Blekinge, Halland, Västerbotten och Västra 

Götaland.  

Något märkvärdigt är det också att Länsstyrelsen i Gävleborg är den enda Länsstyrelsen som nämner i sin genomförandestrategi att de kan tillämpa 

företagsstöd som möjlig stödform på infrastrukturärenden.  

Vad gällande söktrycket inom åtgärdskod 125 så varierar det väldigt mycket från den ena till den andra Länsstyrelsen. Hälften av Länsstyrelserna anger, 

i förhållande till övriga projekt, ett stort söktryck medan resterande anger ett lägre söktryck. 

Under programmets gång finns det flera Länsstyrelser som i sina genomförandestrategier och där till hörande dokument valt att omprioritera olika 

detaljer inom åtgärdskoden. Länsstyrelsen i Skåne, som istället för att bevilja stöd till ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA, valt att prioritera 

gemensamhetssatsningar kring bevattningsstruktur. Detta beroende på att dessa lantmäteriåtgärder ”ger relativt liten nytta för jord-och skogsbrukets 
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och landsbygdens konkurrenskraft i Skåne, framförallt när det gäller den långsiktiga förvaltningen av landskapet”.130 Länsstyrelsen i Skåne är visserligen 

en stor aktör inom åtgärdskoden med avseende på beviljade ärenden och belopp, men en ännu större aktör är Länsstyrelsen i Västra Götaland (se 

delaktighet i Bilaga 2). Det är därför uppseendeväckande att den senare har funderingar på att stänga alternativt minska stödet till 

lantmäteriförrättningar för omprövning av andelstal i vägsamfälligheter/GA. De har i nuläget inga utgivna dokument som bekräftar att de har ändrat 

sina prioriteringar och varför, men det finns funderingar.131 

Hans Karlsson på Jordbruksverket menar att ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är de klart vanligaste inom åtgärdskoden. Dessa 

lantmäteriåtgärder är så pass dominerande inom åtgärdskod 125 att vissa Länsstyrelser inte valt att ta med dem, bara för att det blir en ekonomisk hjälp 

för föreningen, men att ingen nytta ges för landsbygden.132 Således kan konstateras att det inte bara är åtgärdskoden som är ifrågasatt av vissa 

Länsstyrelserna, utan framförallt ny- eller omprövning av vägsamfälligheter och dess nytta för landsbygden. Detta inte bara av, i sammanhanget 

beviljade ärenden och belopp, mindre Länsstyrelser utan också de allra största.  

Hur kan det vara så att vissa Länsstyrelser ifrågasätter åtgärdskoden så mycket att de tillslut väljer att bortprioritera delar av eller hela åtgärdskoden, när 

andra Länsstyrelser i en annan del av Sverige ser det som mycket viktigt att genomföra insatser inom samma åtgärdskod? Svaret på denna fråga är allt 

annat än enkelt, men till viss del har svaret sin grund i länens olika förutsättningar; andel enskilda vägar samt andel landsbygdsbefolkning med mera. 

Vissa Länsstyrelser har kanske inte lika mycket information och erfarenhet i dessa sammanhang. En del Länsstyrelser kanske får mycket draghjälp av 

lantmäterimyndigheternas involvering inom åtgärdskoden. Kanske är det också så att det finns ett samband mellan Länsstyrelsernas prioriteringar av 

ny- eller omprövningar av vägsamfälligheter/GA och mängden tidigare genomförda förrättningar av denna typ. Kanske finns det rent utav en viss 

mättnad av dessa typer av förrättningar? 

Vad gällande den långsiktiga nyttan av dessa förrättningar för landsbygden bör det återges något av vad som sagts i avsnitt 4.1. angående samverkan 

vid enskilda vägar. I och med att vägarna är just enskilda faller det största ansvaret för drift och underhåll på de enskilda väghållarna som förvaltar 

vägarna. Dessa enskilda vägar utgör inte bara en betydligt större andel av Sveriges totala väglängd. De är också ett komplement till de allmänna vägarna  

och det finns därmed ett nationellt intresse av att hålla dessa vägar och deras förvaltande föreningar i bra skick. Med tanke på att ansvaret och intresset 

för dessa enskilda vägar är både allmänt och enskilt, kan det kanske för många av de enskilda väghållarna kännas motstridigt att spendera så mycket 

pengar från den egna kassan till exempelvis förbättring av föreningens förvaltning. Därför kan detta beviljat stöd fungera som en hjälp på vägen mot 

                                                 
130 Bilaga 1 – Detaljerade prioriteringar till ”Den skånska genomförandestrategin”, (2010), Länsstyrelsen i Skåne 
131 Intervju, Ingvarsson, Helena, Länsstyrelsen Västra Götaland, 28-05-2010 
132 Intervju, Karlsson, Hans, Jordbruksverket, 07-05-2010 
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en bättre samverkan. En samverkan som, med en omprövning av andelstalen, kan underlätta för föreningens förvaltning, genom nya stadgar, korrekta 

andelstal och möjligheten att i vissa fall själva kunna omfördela andelstalen i föreningen. 

Oavsett hur stor nyttan är för förbättring av jord- och skogsbruk, skall givetvis nyttan ställas i proportion till nedlagt stöd. Hänsyn borde även tas till 

att dessa projekt, enligt flera Länsstyrelser, utgör inte bara en relativt liten kostnad, de är dessutom relativt enkla att handlägga.     

7.2 Handläggning 

Ett infrastrukturärende via Länsstyrelsen bedrivs i projektform och generellt sett följer Sveriges Länsstyrelser till stora delar samma mönster och mallar 

gällande handläggningen. Ett tydligt undantag från resterande Länsstyrelser utgör ändå Länsstyrelsen i Västra Götaland. Här har Länsstyrelsen ett 

öppet projekt hos Lantmäteriet som hanterar delar av handläggningen för omprövning av andelstal i vägsamfällighet/GA åt Länsstyrelsen, vilket 

underlättar både för Länsstyrelsen och de ansökande. Länsstyrelsen tar sedan beslut om beviljande av stöd. 

Gällande infrastrukturprojekt i förhållande till övriga projekt i Landsbygdsprogrammet så särskiljer sig handläggningen något. Exempelvis kräver flera 

Länsstyrelser ett kartunderlag med ett båtnadsområde. Det finns även krav om uppgifter kring antalet jord- och skogsbrukare som är delaktiga i 

föreningen, alternativt den andel mark de brukar. Samtidigt som det finns genomgående problem avseende rätt firmatecknare och 

organisationsnummer så anses infrastrukturprojekt av flera Länsstyrelser vara enklare att handlägga än övriga projekt.   

7.3 Beviljade ärenden och belopp  

Totalt har det, för ärenden inom åtgärdskod 125, beviljats 456 ärenden om totalt 16 327 000 kronor. Det ger ett medelvärde på 35 800 kronor för alla 

beviljade ärenden inom åtgärdskoden. De ärenden som behandlar något annat än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA är totalt 17 stycken 

ärenden och omfattar ett belopp av 2 814 000 kronor, vilket ger ett medelvärde på 165 500 kronor. Dessa ärenden motsvarar 4 procent av det totala 

antalet beviljade ärenden eller 17 procent av det totala beloppet. Således kan konstateras att av alla beviljade ärenden inom åtgärdskod 125 behandlade 

96 procent ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA och därmed minst lika stor andel lantmäteriåtgärder, dock endast 83 procent av de totalt 

beviljade beloppen. Medelvärdet för endast ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA är 30 700 kronor. Medelvärdet för stöd till ärenden som 

behandlade något annat än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA har alltså ett betydligt högre medelvärde än medelvärdet för belopp 

beviljade till endast ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA. För sammanställning av beviljade belopp och ärenden, se Bilaga 2 och 3. 
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Lägst medelvärde har, förutom de Länsstyrelser som har 0 procent i delaktighet, Länsstyrelsen i Blekinge med 19 700 kronor, strax följt av 

Västmanland och Örebro. Om man bortser från Länsstyrelsen i Dalarna som enbart beviljat ett ärende och Länsstyrelsen i Gävleborg som mest har 

beviljat stora belopp till ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA, har Länsstyrelserna i Västerbotten och Halland högst 

medelvärde.   

Vidare kan konstateras att trots möjligheterna till att bevilja stöd till flertalet olika sorters insatser och trots att Länsstyrelsernas genomförandestrategier 

ger indikationer på att stödet skall vara diversifierat, behandlar i princip alla projekt ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA. Stödet som 

beviljas enligt åtgärdskoden är således inte ett diversifierat stöd utan snarare ett enkelriktat men ändå välriktat stöd.  

Av de ärenden som behandlade något annat än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA, kan konstateras att dessa ärenden var av väldigt olika 

karaktär, exempelvis fastighetsbestämning, vindkraft, biogas och omarrondering. Vissa av dessa ärenden innehåller självfallet lantmäteriåtgärder, men 

exakt hur många av de totala antalet beviljade ärendena som innehöll lantmäteriåtgärder i åtgärdskoden är dock mer osäkert. Som tidigare nämnt 

uppgår det dock till minst 96 procent av det totala antalet beviljade ärendena och minst 83 procent av de totala beviljade beloppen.   

Vad gällande delaktigheten i infrastrukturåtgärden så är Länsstyrelsen i Västra Götaland mest utmärkande. De har beviljat nästan en fjärdedel av alla 

ärenden och belopp inom åtgärdskoden. Länsstyrelsen i Skåne har beviljat ungefär en tiondel av alla ärenden och belopp. Således är dessa två 

Länsstyrelser de klart största inom åtgärdskoden. I motsats till dessa stora aktörer är framförallt Länsstyrelsen i Östergötland och Gotland, men även 

Länsstyrelser såsom Stockholm, Uppsala och Norrbotten som trots att de i sina genomförandestrategier inte sagt sig bortprioritera åtgärden ändå 

beviljat få eller inga ärenden. Utöver ovan nämnda Länsstyrelser följer delaktigheten en relativt jämn uppdelning av de beviljade ärendena och 

beloppen.  

I och med att det finns så många olika Länsstyrelser och att förutsättningarna för de olika länen är så olika, är det inte konstigt att det finns skillnader i 

beviljandet av stöd i enlighet med åtgärdskoden. Inte heller är det konstigt att Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat flest ärenden inom 

åtgärdskoden. Av alla län i Svergie har detta län störst andel boende på landsbygden. Dessutom är landarealen är mycket stor och de har mycket 

enskilda vägar med statsbidrag. Dessutom har de, för handläggning av ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA, ett projekt hos Lantmäteriet, 

vilket underlättar handläggningen.  

7.4 Budget och utnyttjandegrad 

De olika Länsstyrelsernas budget för åtgärdskoden och hela programmet varierar kraftigt över landet. Länsstyrelsen i Västra Götaland har den i 

särklass största budgeten, exempelvis är den nästan dubbelt så stor som motsvarande budget för Länsstyrelsen i Skåne. Länsstyrelsen i Östergötland 
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har å andra sidan inte en enda krona att bevilja stöd för enligt åtgärden. Storleken på budgeten för åtgärden spelar givetvis stor roll för hur många 

ärenden och därmed lantmäteriåtgärder som kan rymmas inom åtgärden. Hur många lantmäteriåtgärder kunde exempelvis ha beviljats stöd i 

Östergötland om de hade valt att fördela medel till åtgärden?   

Som tidigare nämnt löper Landsbygdsprogrammet mellan åren 2007-2013 och de år som undersöks i detta examensarbete är åren 2007-2009, vilket 

motsvarar 3/7 eller 43 procent. För att en Länsstyrelse skall ligga i fas med beviljat medel i förhållande till sin egen budget för hela programperioden 

bör varje Länsstyrelse alltså ha en utnyttjandegrad om ungefär 43 procent. Så hög utnyttjandegrad är det ingen Länsstyrelse som har. Medelvärdet för 

utnyttjandegraden är för alla län fram till år 2009 dock endast 15 procent. Således ligger Länsstyrelserna, för åtgärdskod 125, klart efter i tidsschemat. 

Åtta stycken Länsstyrelser (Blekinge, Gotland, Jämtland, Norrbotten, Stockholm, Uppsala, Västmanland och Östergötland) ligger under 7 procent i 

utnyttjandegrad, varav Länsstyrelsen i Norrbotten, Uppsala och Östergötland har 0 procent i utnyttjandegrad. Resterande Länsstyrelser har en 

utnyttjandegrad mellan 13-33 procent. Den Länsstyrelse som har beviljat mest stöd i förhållande till egen budget är Västra Götalands län, tätt följt av 

Skåne län.  

7.5 Begränsningar i stöd per ärende 

Av alla Länsstyrelser har ungefär hälften valt att inte ha några begränsningar i stödet vad gällande maximum-eller minimumbelopp. Den andra hälften 

har antingen både ett maxi- och ett minimumbelopp eller bara ett utav dem. För de Länsstyrelser som valt att begränsa stödet ligger medelvärdet för 

maximumbeloppet runt 140 000 kronor och medelvärdet för minimumbeloppet runt 12 000 kronor. De Länsstyrelser som sticker ut från mängden är 

Värmland och Jönköping, med ett mininumbelopp om 2 000 kronor respektive ett maximumbelopp om 480 000 kronor.  

Det helt klart vanligaste maximala stöd av stödberättigade kostnader är 50 procent, vilket ligger helt i linje med Landsbygdsprogrammets angivelser. 

Ett fåtal Länsstyrelser särskiljer sig dock från de andra, nämligen Västmanland och Värmland. Länsstyrelsen i Västmanland har begränsat det maximala 

stödet av de stödberättigade kostnaderna till endast 30 procent, vilket de är ensamma om i landet. De har även meddelat att det har inkommit få 

ansökningar inom åtgärdskoden i förhållande till att det i länet finns många enskilda vägar och därmed ett stort behov att omfördela gamla andelstal i 

de förvaltande föreningarna. De låga antalet inkomna ansökningar förklaras med att det krävs stora ideella arbetsinsatser för att söka en 

lantmäteriförrättning, att delägarna i föreningen överklagar lantmäteriförrättningen, samt problem med betalning och uppdelning av fakturan för 

förrättningskostnaden. De nämner ingenting om att antalet inkomna ansökningar inom åtgärdskoden kan vara förknippat med det maximala stödet av 

de stödberättigade kostnaderna om 30 procent. 
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Länsstyrelsen i Värmland har valt en nivå om maximalt 25 procent av de stödberättigade kostnaderna i de fall där projektet inte innehåller jord- och 

skogsbruksföretag. Uppfylls jord- och skogsbruksvillkoret ges 50 procent i maximalt stöd av de stödberättigade kostnaderna. 

Vad dessa begränsningar i stöd har för egentliga konsekvenser för lantmäterimyndigheterna och deras åtgärder är svårt att veta. Kanske har det 

begränsat summan av köp av tjänster hos lantmäterimyndigheterna eller kanske har det inneburit att det inkommit färre antal ansökningar till 

lantmäterimyndigheterna, än om begränsningarna inte hade funnits. Kanske kan det vara så att chanserna till att en förrättning ansöks och genomförs 

ökar i förhållande till storleken på beviljat belopp. I så fall är det viktigt var ribban läggs.  

Oavsett hur stor eller liten inverkan begränsningarna har, kan det konstateras att de har viss inverkan. Exempelvis har Länsstyrelsen i Skåne använt 

begränsningarna i stöd i många ärenden när det gäller ny- eller omprövning av gamla vägsamfälligheter/GA:s andelstal.  De har nämligen ett 

medelvärde på beviljat belopp i stöd till ärenden inom åtgärdskoden om 27 480 kronor, vilket är mycket nära det begränsade beloppet i stöd om 25 

000 kronor. För sammanställning av samtliga Länsstyrelsers begränsningar av stöd se Bilaga 5.  

7.6 Avslagna ärenden 

Besluten om avslag på ansökan om stöd i enlighet med åtgärdskod 125 är få i förhållande till de antal ärenden som har ansökts. Under åren 2007-2009 

har det beviljats 456 ärenden inom åtgärdskoden, medan antalet avslagna ärenden är ungefär 36. Detta innebär att ungefär sju procent av de inkomna 

ärendena avslås (antal avslagna ärenden/summan av antal avslagna och beviljade ärenden). Antalet avslag på ansökningar inom åtgärdskoden varierar 

dock beroende på källan. Enligt Länsstyrelserna uppgår antalet avslag, som tidigare nämnts till ungefär 36 stycken. Jordbruksverket å andra sidan anser 

att antalet avslag endast är 14 stycken för samma tidsperiod 2007-2009. Enligt Jordbruksverkets siffror blir därmed antal avslag i förhållande till 

inkomna ansökningar 3 procent och inte 7 procent. Det finns alltså en osäkerhet i siffrorna. En gissning och kanske en delvis förklaring till 

osäkerheten i sifforna kan vara att Västra Götalands läns antal avslagna ärenden inte är inräknat i Jordbruksverkets totala antal avslagna ärenden. Med 

tanke på osäkerheten i statistiken diskuteras inte antalet avslagna ärenden närmre, utan det kan främst konstateras att det endast är ett fåtal varje år. 

Flera Länsstyrelser har exempelvis inte avslagit en enda ansökan. För sammanställning över Länsstyrelsernas involvering i avslagna ärenden se Bilaga 6. 

En anledning till att dessa siffror är så låga kan vara att åtminstone vissa Länsstyrelser (Kronobergs län, Värmlands län och Västmanlands län) har varit 

nära att avslå ansökningar, men istället avrått de sökande från att ansöka: ”Vi har inte avslagit någon, men vi har kanske en förfrågan per år där vi 

avråder från att ansöka på grund av att det är i huvudsak permanent- och fritidsboende och inte så mycket jord- och skogsbruk efter vägen.”133 Att 

antalet avslag är lågt, kan också bero på att Länsstyrelserna och Jordbruksverket har bra och informationsrika hemsidor, med bland annat stödguider 

                                                 
133 Intervju, Yngve, Länsstyrelsen Västmanland, 06-05-2010 
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över hur och vad som krävs för att stöd ska beviljas. Gällande motiveringarna till avslagen är de mycket varierande. Som exempel kan nämnas; att 

ärendet inte var förenligt med genomförandestrategin eller att lantmäteriförrättningen inte var lokaliserad i landsbygden. Den mest förekommande 

motiveringen var att inriktningen för jord- och skogsbruk inte uppfylls det vill säga de ansökande tillhör inte målgruppen.  

Det viktigt att poängtera att oavsett om ett ärende får avslag om stöd kan normalt lantmäteriförrättningen i sig genomföras, men då utan stöd från 

Landsbygdsprogrammet. Rimligtvis borde det dock vara så att chanserna till att en lantmäteriförrättning ansöks och genomförs ökar i och med att 

ekonomiskt stöd ges till de sökande.  

8 Vidare studier inom området 

För vidare studier hade det varit intressant att testa och jämföra alla Länsstyrelser inför ett och samma typ av ärende. Det kanske hade gett en bra och 

rättvis bild över Länsstyrelsernas handläggning. Intressant  hade också varit att jämföra de beviljade ärenden som enbart behandlar ny- eller 

omprövning av vägsamfällighet/GA, med antalet enskilda väghållare samt tidigare genomförda omprövningar. Detta kanske skulle kunna förklara hur 

antalet beviljade ärenden av ny- eller omprövningar av vägsamfälligheter/GA och därmed hur åtgärdskodens delaktighet borde varit fördelad över 

Sveriges Länsstyrelser. Ytterligare studier är också möjliga angående nyttan för jord- och skogsbruket att få ekonomiskt stöd för att genomföra en 

förrättning avseende ny- eller omprövning av vägsamfälligheter. Detta för att bekräfta om det verkligen är så som några Länsstyrelser påpekar; att 

nyttan med dessa förrättningar inte är särskilt stor för landsbygden. 
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9 Slutsats  

I detta avslutande kapitel skall det utifrån kapitel 7, Analysen, dras slutsatser för examensarbetet. För att lätt åskådliggöra slutsatserna presenteras dessa 

i punktform: 

 Totalt har det, för ärenden inom åtgärdskod 125, beviljats 456 ärenden om 16 327 000 kronor. Medelvärdet är således 35 800 kronor. 

 Av de totala antalet beviljade ärendena respektive beloppen omfattar ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA ca 4 

procent av ärendena och 17 procent av beloppen. Detta innebär att medelvärdet till stöd för ärenden som behandlade något annat än ny- eller 

omprövning av vägsamfälligheter/GA, är betydligt högre än medelvärdet för belopp beviljade till endast ny- eller omprövning av 

vägsamfälligheter/GA. 

 Stödet som beviljas enligt åtgärdskoden utgörs till stora delar av ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA (minst 96 procent av det totala 

antalet beviljade ärenden och minst 83 procent av det totala beviljade beloppet). Detta innebär att av åtgärdskodens medel går det mesta till 

insatser som hanteras via lantmäterimyndigheterna.   

 Det skiljer sig mycket i hur de olika Länsstyrelserna runt om i landet prioriterar åtgärden infrastruktur. 

 Flera Länsstyrelser, exempelvis Länsstyrelsen i Skåne och Dalarna, har framför andra inriktningar i åtgärdskoden bortprioriterat ny- eller 

omprövning av vägsamfälligheter/GA. Länsstyrelsen i Västra Götaland går i samma tankar. Länsstyrelsen i Östergötland har å andra sidan 

bortprioriterat hela åtgärdskoden.  

 Nyttan av lantmäteriförrättningarna ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA är ifrågasatt. Länsstyrelsen i Skåne anser att ny- eller 

omprövning av vägsamfälligheter ”ger relativt liten nytta för jord- och skogsbrukets och landsbygdens konkurrenskraft i Skåne, framförallt när 

det gäller den långsiktiga förvaltningen av landskapet”.  

 Länsstyrelsernas budget för åtgärdskoden och hela programmet varierar kraftigt över landet. Länsstyrelsen i Västra Götaland har den största 

budgeten. 

 Utnyttjandegraden i genomsnitt för alla län är fram till år 2009 endast 15 procent. Utnyttjandegraden borde vara ungefär 43 procent. Med 

andra ord ligger alla Länsstyrelser efter i beviljandet av belopp i förhållande till tidsschemat. Åtta stycken Länsstyrelser (Blekinge, Gotland, 
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Jämtland, Norrbotten, Stockholm, Uppsala, Västmanland och Östergötland) ligger under 7 procent i utnyttjandegrad, varav Länsstyrelsen i 

Norrbotten, Uppsala och Östergötland har 0 procent i utnyttjandegrad. 

 Av alla Länsstyrelser har ungefär hälften valt att inte ha några begränsningar i stödet gällande maximum-eller minimumbelopp. Den andra 

hälften har antingen både ett maximum- och ett minimumbelopp eller bara ett utav dem. 

 Vad gäller delaktigheten i infrastrukturåtgärden så beviljar Länsstyrelsen i Skåne ungefär en tiondel av alla beviljade ärenden och belopp, 

medan Länsstyrelsen i Västra Götaland beviljar en fjärdedel. Kanske beror Länsstyrelsen i Västra Götalands höga delaktighet på att de som 

enda Länsstyrelse handlägger ärenden rörande ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA i ett projekt tillsammans med Lantmäteriet.   

 Ett infrastrukturärende via Länsstyrelsen bedrivs i projektform och handläggningen följer generellt sett samma mönster och mallar. Ett tydligt 

undantag från andra Länsstyrelser utgör ändå Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

 Antalet avslagna ärenden är mellan 3-7 procent i förhållande till inkomna ansökningar. Motiveringarna till avslagen är varierande. 

 Gällande övriga myndigheter och organisationer har det under åren 2007-2009 beviljats och avslagits få eller inga ärenden avseende 

lantmäteriåtgärder inom åtgärdskod 125. 
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10 Källförteckning 

10.1  Lagtexter, förordningar 

Fastighetsbildningslagen (FBL) 

Ledningsrättslagen (LL) 

Anläggningslagen (AL) 

Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder 

Förordning (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning  

Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling 

EG-förordningen (1257/99), artikel 33 

10.2 Propositioner 

SOU 2005:36 På väg mot... en hållbar landsbygdsutveckling 

SOU 2006:106 Underlagsrapporter arbetet med en strategi för hållbar landsbygdsutveckling  

SOU 2003:105 Levande kulturlandskap – en halvtidsutvärdering av miljö-och landsbygdsprogrammet Stockholm 

SOU 1996:46 Enskilda vägar. Betänkande av utredningen om översyn av lagstiftningen om enskilda vägar.  

SOU 2003:29 Mot en ny landsbygdspolitik 

Ds 1992:125 Fastighetsbildning för landsbygdsutveckling, Allmänna Förlaget, Justitiedepartementet 

Ds 1990:10 Hela Sverige ska leva! Ett landsbygdsprogram för 90-talet Arbetsmarknadsdepartementet 
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10.3  Elektroniska källor  

www.jordbruksverket.se 

www.landsbygdnatverket.se 

www.lansstyrelsen.se 

www.leader+.se 

www.glesbygdsverket.se 

www.lansstyrelsen.se 

www.trafikverket.se 

www.sametinget.se 

www.lantmateriet.se 

www.eu-upplysning.se 

www.europa.eu 

www.ec.europa.eu 

10.4  Intervjuer 

Jonasson, Birgitta, Länsstyrelsen i Blekinge, 03-05-2010 

Persson, Michael, Länsstyrelsen i Dalarna, 06-05-2010 

Lexell, Gunilla, Länsstyrelsen i Gotland, 06-05-2010 

Sundelin, Håkan, Länsstyrelsen i Gävleborg, 30-04-2010 

Wijkmark, Margareta, Länsstyrelsen i Halland, 27-04-2010 

Jernbom, Ulrika, Länsstyrelsen i Jämtland, 18-05-2010 
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Frennberg, Christer, Länsstyrelsen i Jönköping, 11-05-2010 

Gustavsson, Agneta, Länsstyrelsen i Kalmar, 26-05-2010 

Karlsson, Johan, Länsstyrelsen i Kronoberg, 27-04-2010 

Hansson, Gustav, Länsstyrelsen i Norrbotten, 06-05-2010 

Smolka Ringborg, Lisbet, Länsstyrelsen i Skåne, 22-04-2010 

Larsson, Anders, Länsstyrelsen i Stockholm, 07-05-2010 

Petersson, Christina, Länsstyrelsen i Södermanland, 28-04-2010 

Uhrdin, Gabriella, Länsstyrelsen i Värmland, 11-05-2010 

Helgesson, Ingemar, Länsstyrelsen i Västerbotten, 07-05-2010 

Bergström, Eva, Länsstyrelsen i Västernorrland, 14-05-2010 

Liljegren, Yngve, Länsstyrelsen i Västmanland, 06-05-2010 

Ingvarsson, Helena, Länsstyrelsen i Västra Götaland, 28-05-2010 

Börjesson, Thomas, Länsstyrelsen i Örebro, 07-05-2010 

Gällerdal, Lars Erik, Länsstyrelsen i Östergötland, 18-05-2010 

Svenneling, Håkan, Närheten, 28-04-2010 

Nordling, Björn, Leader Mittland, 11-05-2010 

Ryhr Andersson, Ewa Leader Växtlust Värmland, 18-05-2010 

Eklund, Per, Jordbruksverket, 23-04-2010 

Karlsson, Hans, Jordbruksverket, 07-05-2010 

Nilsson, Ingela, Sametinget, 28-04-2010 
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10.5  Länsstyrelsernas rapporter 

Genomförandestrategi- Blekinges idéer för att genomföra Landsbygdsprogrammet, (2010) Länsstyrelsen i Blekinge  

Genomförandestrategi för Dalarna, version 2, (2007) Länsstyrelsen i Dalarna  

Vår framtid på Gotlands landsbygd - Genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2007-2013, (2008) Länsstyrelsen i Gotland 

Öppen Landsbygd - Gävleborgs genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet2007-2013, (2009) Länsstyrelsen i Gävleborg  

Komplettering till Gävleborgs läns genomförandestrategi, (2009) Länsstyrelsen i Gävleborg  

Hallands genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2007-2013, (2010) Länsstyrelsen i Halland  

Genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2007-2013 i Jämtlands län, (2008) Länsstyrelsen i Jämtland  

Landsbygdsprogram 2007-2013 Genomförandestrategi för Jönköpings län Version 3, (2008) Länsstyrelsen i Jönköping  

Komplettering av genomförandestrategin för Jönköpings län avseende prioritering för landsbygdsstöden 2007-2013, Version 1, (2007) Länsstyrelsen i 

Jönköping   

Landsbygdsprogram 2007-2013 - En regional genomförandestrategi för Kalmar län, version 8, (2010) Länsstyrelsen i Kalmar  

Prioritering för Landsbygdsprogrammet i Kalmar län 2007-2013 – komplettering till Kalmar läns genomförandestrategi. Version 3, (2007) 

Länsstyrelsen i Kalmar  

Landsbygdsprogram 2007 – 2013 - En regional genomförandestrategi för Kronobergs län Version 10, (2008)  Länsstyrelsen i Kronobergs  

Strategi för genomförandet av EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 i Norrbottens län, (2010) Länsstyrelsen i Norrbotten 

Landsbygdsprogram för Sverige Den skånska genomförandestrategin, (2010) Länsstyrelsen i Skåne  

Bilaga 1 - Detaljerade prioriteringar till ”Den skånska genomförandestrategin”, (2010) Länsstyrelsen i Skåne   

Landsbygdsprogram för  Sverige år 2007-2103 – Genomförandestrategi för Stockholms län, (2008) Länsstyrelsen i Stockholm  

Genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet i Södermanlands län 2007–2013, (2010) Länsstyrelsen i Södermanland  

Uppsala läns genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2009-2013, (2010) Länsstyrelsen i Uppsala  
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Uppsala läns prioriteringar för Landsbygdsprogrammet 2009-2013, Länsstyrelsen i Uppsala län  

Genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2007-2013 i Värmland, (2009) Länsstyrelsen i Värmland  

Regional genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2007–2013 i Västerbottens län, (2008) Länsstyrelsen i Västerbotten  

Regional Genomförandestrategi - Landsbygdsprogram för Sverige 2007 – 2013 Västernorrlands län, (2008) Länsstyrelsen i Västernorrland  

Landsbygdsprogram för Västmanlands län 2010 – 2013, 2010) Länsstyrelsen i Västmanland  

Västmanland läns prioriteringar i Landsbygdsprogrammet 2010-2013, (2010) Länsstyrelsen i Västmanland  

Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 - Genomförandestrategi för Västra Götalands län, (2009) Länsstyrelsen i Västra Götaland, 

landsbygdsenheten  

Genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2007-2013 i Örebro län, (2008) Länsstyrelsen i Örebro  

Prioriteringar i Örebro län inom Landsbygdsprogrammet 2009-2013, (2009) Länsstyrelsen i Örebro  

Genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2007-2013, (2009) Länsstyrelsen i Östergötland  

10.6  Övrigt 

Redovisning av förhandsutvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007- 2013, (2006) SLI-skrift  

Julstad, Barbro, Fastighetsindelning och markanvändning, (2005) 3:e upplagan, Norstedts juridik 

En livskraftig landsbygd-Jordbruksverkets strategi för Landsbygdsprogrammets nationella projektstöd (2008), Jordbruksverket 

Nationell strategi för landsbygdsutveckling 2006, (2006) Jordbruksdepartementet 

Statens jordbruksverks föreskrifter (SATS 2007:43) om företagsstöd och projektstöd, (2009) Tillväxtverket Stockholm  

Förslag till förbättringar av åtgärder och effektindikatorer för perioden 2007-2013, (2007) Sveriges lantbruksuniversitet  

Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006, (2000) Jordbruksdepartementet 

Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, version December 2009, (2009) Jordbruksdepartementet 
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Bilagor 

Bilaga 1. Frågor till Länsstyrelserna 

1. Redogör kortfattat för handläggningen vid ett vanligt infrastrukturärende inklusive ansökan, beviljande av stöd med mera? Är det något som 

särskiljer handläggningen vid ett infrastrukturärende från övriga projektärenden eller följer det alltid en och samma mall för handläggningen?  

 

2. Enligt ert läns genomförandestrategi; vilka typer av åtgärder kan beviljas stöd i enlighet med åtgärdskod 125? exempelvis infrastrukturprojekt om 

vindkraftverk, vägsamfälligheter, gemensamhetsanläggning för VA, eller tar ni ansökan som den kommer?  

 
3. Hur upplever ni rent generellt ansökningarna till infrastrukturåtgärder, kommer det in få eller många i förhållande till övriga projektärenden? 

 
4. Utöver de nationella villkoren; har ni i ert län några speciella villkor för att stöd skall beviljas till infrastrukturåtgärder?  

 
5. Har ni ändrat era prioriteringarna/förutsättningar för hur ni beviljar stöd till infrastrukturprojekt? Om ja, varför? 

 
6. Kan ni nämna någon annan åtgärdskod än 125 där en lantmäteriåtgärd kan ingå? exempelvis  bildande av ledningsrätt för bredband, servitut för 

väg, fastighetsbestämning av gräns.  

 
7. Kan ni tänka er tillämpa infrastrukturärenden med någon annan åtgärdskod än 125 och i någon än form än projektstöd exempelvis företagsstöd?  

 
8. Vad om något har ni för tak- och minimumbelopp för stöd av infrastrukturåtgärder? 

 
9. Hur många projekt respektive infrastrukturprojekt har beviljats totalt/år i ert län? 

 
10. Hur många av de beviljade infrastrukturprojekten behandlade något annat utöver ny-ombildningar av vägsamfälligheter, sett per år? 

 
11. Hur stor är budgeten per år för ert läns 1) Landsbygdsprogram, 2) axel 1 och 3) för åtgärdskod 125?  

 
12. Hur många infrastrurkturåtgärder har ni avslagit per år? och om avslagna, vad var den vanligaste motiveringen? 
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Bilaga 2. Beviljade ärenden och belopp  

Län Beviljade ärenden Totalt Beviljat belopp  Totalt Medelvärde Delaktighet* 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Blekinge län 1 1 1 3 14 000 15 000 30 000 59 000 19 667 1% 

Dalarnas län 1 0 0 1 915 000 0 0 915 000 915 000 3% 

Gotlands län 0 1 0 1 0 35 000 0 35 000 35 000 0% 

Gävleborgs län 1 0 5 6 150 000 0 329 000 479 000 79 833 2% 

Hallands län 0 14 12 26 0 705 000 872 600 1 577 600 60 677 8% 

Jämtlands län 1 5 6 12 50 000 161 000 235 000 446 000 37 167 3% 

Jönköpings län 5 4 20 29 278 050 127 500 722 000 1 127 550 38 881 7% 

Kalmar län 0 20 17 37 0 818 796 624 500 1 443 296 39 008 8% 

Kronobergs län 4 8 17 29 130 000 214 500 685 000 1 029 500 35 500 6% 

Norrbottens län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Skåne län 6 41 15 62 119 500 1 219 275 365 000 1 703 775 27 480 12% 

Stockholms län 0 0 2 2 0 0 45 000 45 000 22 500 0% 

Södermanlands län 6 3 7 16 247 500 105 000 265 095 617 595 38 600 4% 

Uppsala län 0 1 0 1 0 8 500 0 8 500 8 500 0% 

Värmlands län 7 19 15 41 167 500 479 710 366 000 1 013 210 24 712 8% 

Västerbottens län 0 0 17 17 0 0 1 062 500 1 062 500 62 500 5% 

Västernorrlands län 1 6 6 13 40 000 207 500 262 948 510 448 39 265 3% 

Västmanlands län 1 3 1 5 39 000 55 988 16 500 111 488 22 298 1% 

Västra Götalands län 77 1 56 134 2 000 000 70 000 1 600 000 3 670 000 27 388 26% 

Örebro län 5 5 11 21 113 135 86 000 273 250 472 385 22 495 4% 

Östergötlands län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Totalt 116 132 208 456 4 263 685 4 308 769 7 754 393 16 326 847 35 804 100% 

Tabell 45.*Delaktigheten utgör i detta examensarbete ett uttryck för en Länsstyrelses medverkan i åtgärdskoden i jämförelse med andra Länsstyrelser. Delaktigheten är beräknad genom att 
ta varje Länsstyrelses del av hela landets antal beviljade ärenden och belopp mellan åren 2007-2009. Beviljade ärenden och belopp är hämtade i samarbete med Jordbruksverket. 
Information avseende ärenden andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter är hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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Bilaga 3. Beviljade ärenden och belopp för andra än ny- eller omprövning av vägsamfälligheter/GA 

Län Ärenden andra än ny- eller 
omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

 Belopp andra än ny- eller 
omprövning av 
vägsamfälligheter/GA 

Vad ärendet behandlade 

Blekinge län 0 0   

Dalarnas län 1 915 000 Omarrondering  

Gotlands län 1 35 000 Bredband 

Gävleborgs län 2 250 000 Kartläggning av skog och väginvestering 

Hallands län 1 35 000 Biogas 

Jämtlands län 0 0   

Jönköpings län 3 385 500 Bioenergi, utredning av häradsallmänning, vindkraft 

Kalmar län 1 17 500 Upprustning av väg 

Kronobergs län 0 0   

Norrbottens län 0 0   

Skåne län 2 330 000 Fastighetsbestämning och bevattningsprojekt 

Stockholms län 0 0   

Södermanlands län 0 0   

Uppsala län 0 0   

Värmlands län 1 52 500 Skogsbilväg 

Västerbottens län 3 633 750 Bro, vindkraft, projektering av kraftstation 

Västernorrlands län 0 0   

Västmanlands län 0 0   

Västra Götalands län 2 160 000 Flytt av väg 

Örebro län 0 0   

Östergötlands län 0 0   

Totalt 17 2 814 250   

 Tabell 46. Information hämtad genom intervjuer samt genom Jordbruksverkets projektdatabas Landsbygdsprojekt. 
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Bilaga 4. Budget och utnyttjandegrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län Budget för åtgärdskod 125 och för hela 
programperioden (miljoner kronor) 

Utnyttjandegrad* 

Blekinge län 2,68 2% 

Dalarnas län 3,24 28% 

Gotlands län 0,76 5% 

Gävleborgs län 3,68 13% 

Hallands län 6,42 25% 

Jämtlands län 6,50 7% 

Jönköpings län 6,07 19% 

Kalmar län 5,04 29% 

Kronobergs län 4,13 25% 

Norrbottens län 2,04 0% 

Skåne län 5,51 31% 

Stockholms län 3,27 1% 

Södermanlands län 2,96 21% 

Uppsala län 5,45 0% 

Värmlands län 6,96 15% 

Västerbottens län 4,27 25% 

Västernorrlands län 3,65 14% 

Västmanlands län 3,89 3% 

Västra Götalands län 11,18 33% 

Örebro län 1,81 26% 

Östergötlands län 0,00 0% 

Totalt 89,51 15% 

Tabell 47. Budget för åtgärdskod 125, fördelat över samtliga län och hela programperioden, enligt år 2009. Information hämtad genom Jordbruksverket.*Utnyttjandegraden är 
beviljade belopp mellan år 2007-2009 i förhållande till länets egna budget över hela programperioden. Det totala värdet om 15% vad gällande utnyttjandegrad, är ett genomsnitt 
av alla länens utnyttjandegrad. 
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Bilaga 5. Begränsningar i stöd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län Maximum-/minimumbelopp belopp Maximalt stöd av stödberättigade kostnader 

Blekinge län Nej 50% 

Dalarnas län Minimum 15000 50% 

Gotlands län Nej 50% 

Gävleborgs län Maximum 100000 50%, 30% av stödberättigande kostnader vid fusion 

Hallands län Nej 50% 

Jämtlands län Nej 50% 

Jönköpings län Maximum 480000 50% 

Kalmar län Maximum 100000/minimum 15000 50% 

Kronobergs län Nej 50%, men stödjer bara förrättningskostnaden 

Norrbottens län Nej 50% 

Skåne län Maximum 25000 för ny-ombildning 50% 

Stockholms län Maximum 50000 50% 

Södermanlands län Maximum 50000 50% 

Uppsala län Maximum 50000 50% 

Värmlands län Minimum 2000 50% om jord- och skogsbrukare, annars 25% 

Västerbottens län Maximum 300000 50% 

Västernorrlands län Maximum 100000/ minimum 15000 50% 

Västmanlands län Nej 30% 

Västra Götalands län Nej 50% 

Örebro län Nej 50% 

Östergötlands län Ingen uppgift Ingen Uppgift 

Tabell 48. Begränsningar i stöd. Information hämtad genom intervjuer med Länsstyrelsernas samt deras genomförandestrategier. 
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Bilaga 6. Avslagna ärenden 

Län Beviljade 
ärenden 

Avslagna 
ärenden 

Avslagna ärenden 
(procent) 

Motivering 

Blekinge län 3 0 0%   

Dalarnas län 1 ett fåtal okänt  Inte förenligt med genomförandestrategi och prioriteringar.  

Gotlands län 1 Ingen uppgift okänt Ingen uppgift 

Gävleborgs län 6 3 33% Ingen samordningsvinst vid sammanslagning av två eller fler föreningar. 

Hallands län 26 0 0%   

Jämtlands län 12 5 29% 
Ansökande tillhörde inte målgruppen, förrättningen var inte lokaliserad i 
landsbygden, samt att förrättningen gällde ny väg.  

Jönköpings län 29 0 0%   

Kalmar län 37 7 16% Inriktningen för jord- och skogsbruk uppfylldes inte. 

Kronobergs län 29 0 0%   

Norrbottens län 0 0 0%   

Skåne län 62 1 2% Projektets aktiviteter hade påbörjats innan ansökan inkom. 

Stockholms län 2 två till tre ca 50% Medlem i föreningen ansökte, ej föreningen. 

Södermanlands län 16 1 6% Ansökan fullföljdes inte och att de ansökande tillhörde inte målgruppen. 

Uppsala län 1 Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift 

Värmlands län 41 0 0%   

Västerbottens län 17 1 6% Ej komplett ansökan.  

Västernorrlands län 13 0 0%   

Västmanlands län 5 0 0%   

Västra Götalands län 134 10% = ca 14 10%   

Örebro län 21 Några enstaka okänt   

Östergötlands län 0 0 0%   

Summa 456 Ca 36 7%   

 
Tabell 49. * Avslagna ärenden i procent är beräknat genom följande metod: antal avslagna ärenden/(antal avslagna ärenden+antal beviljade ärenden).  
Information avseende antal ärenden är hämtad från Jordbruksverket. Information avseende avslagna ärenden är hämtad från interrvjuer med de olika Länsstyrelsernas. 


