
Returadress: 

Skogsstyrelsen 

551 83 Jönköping 

 

 

 

Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd 

Anna Hermansson  

Tfn: 0457-455198  

E-post: anna.hermansson@skogsstyrelsen.se 

 Alholmens Ekonomiska Tomtägarförening 

Kopernikus väg 10 

147 46 Tumba 

 

  Datum: 2019-09-18  

  Journalnr: 2019-2587-1 

 

  

SJV Version 2018-03 Skogsstyrelsen | FE 45, Box 204, 826 25 Söderhamn | 036-35 93 00 

 
www.skogsstyrelsen.se | skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

 

BESLUT – Din ansökan om miljöinvestering 

Skogsstyrelsens beslut  

Skogsstyrelsen beviljar din ansökan om miljöinvestering för Alholmens skog och åkermarker 

med journalnummer 2019-2587-1 inom landsbygdsprogrammet 2014–2020.  

Du kan få stöd för att sköta 2,2 hektar natur- och kulturmiljö i skog. 

Enhetskostnaden för att sköta natur- och kulturmiljö i skog är 9 000 kronor per hektar.1   

Du kan därför få högst 19 800 kronor i stöd, men aldrig för mer än den omfattning vi 

fastställer vid slutbesiktningen eller vid handläggningen av ansökan om slututbetalning.2 

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Villkor för beslutet 

Beslutet gäller under förutsättning att du följer nedanstående villkor och vad som följer av 

tillämplig lag, förordning eller föreskrift. 

Syfte och mål 

Du ska följa syftet och uppnå målet med stödet och genomföra investeringen enligt detta 

beslut.3 

Om du inte följer detta beslut kan det påverka stödets storlek. Det gäller om du rimligen 

borde ha kunnat förutse eller förhindra en avvikelse eller om du kunnat undvika den genom 

att ansöka om ändring av detta beslut. 

Syftet med investeringen är att bevara och utveckla biologisk mångfald i skogen. Åtgärderna 

bidrar till att uppfylla miljömålet Levande skogar.  

Målet med investeringen är att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges 

förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga populationer samt att 

skogens sociala värden ska skyddas.  
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Investeringen består i: 

Område 1: 

• Gynna lind och ek med flera ädellövsträd. Stora hasselbestånd röjs till avgränsade 

buketter. Unga lindar, askar och ekar gynnas. 

• Merparten gran avverkas och röjs bort. 

• Kraftig utglesning av björk och asp, samt röj bort en del klen hassel. 

• Körskador får inte uppstå, ej lämna ris på stigar. 

Område 2: 

• Röj bort buskar och yngre träd från den gamla ängsmarken.  

• Gynna ekar och andra grova lövträd genom utglesning av triviallöv (asp, björk, 

klibbal) och begränsning av hassel till utvalda buketter. 

• Spara hasselbuketter med breda socklar, spara gammal vildapel.  

• Viss utglesning i brynen för att frihugga ekar och andra grova lövträd. Bevara 

skiktning med hassel, avgränsade buskage med slån och hagtorn.  

• Körskador får inte uppstå, ej lämna ris på stigar. 

Viktiga datum  

Slutdatum för investeringen är den 30 september 2020. Din ansökan om slututbetalning ska 

ha kommit in till oss senast vid ditt slutdatum.4 Du ska fullt ut ha genomfört investeringen 

senast vid ditt slutdatum.5 För att vi ska pröva en ansökan om utbetalning ska den vara 

fullständigt ifylld.6 

Använd logotypen för aktuell EU-fond på informations- och kommunikationsmaterial 

Om du före slututbetalningen av stödet producerar någon form av information inom 

projektet ska du i materialet visa EU:s medverkan genom att ha med EU:s logotyp för 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.7 

Informera om investeringen på din webbplats 

Om du som stödmottagare har en webbplats ska du där ha en kort beskrivning av 

investeringen och ha med EU:s logotyp för Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling. Informationen ska finnas kvar på webbplatsen tills det har gått fem år 

efter att du fått slututbetalningen av stödet. 

Villkor för genomförandet 

Åtgärden utförs på fastigheten Alholmen 1:1, område 1 och 2, och omfattar 2,2 hektar. 

Eventuella kultur- och fornlämningar som finns inom området får inte komma till skada eller 

täckas över med ris. 
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Stöd lämnas inte till insatser som skadar natur- eller kulturmiljön eller strider mot reglerna i 

förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön eller något annat starkt 

allmänt intresse.  

Sök utbetalning 

Sök utbetalning när du är klar med investeringen. Du kan inte få någon utbetalning av stödet 

innan investeringen är helt klar. När du söker utbetalning ska du redovisa det du har 

genomfört. 

Behåll investeringen i minst 5 år efter slututbetalning 

Miljöinvesteringen ska finnas kvar och inte genomgå någon betydande förändring som 

negativt påverkar syftet med investeringen under de närmaste 5 åren. Tiden räknas från och 

med beslut om slututbetalning.8 

Svara på frågor i ansökan om slututbetalning 

När du ansöker om slututbetalning ska du fylla i svar på frågor för uppföljning av de 

uppgifter som du angav i din ansökan om stöd.9 

Svara på uppföljningsfrågor 

Du ska i efterhand svara på de uppföljningsfrågor som vi ställer till dig. Dina svar ska 

komma in senast det datum som myndigheten bestämmer.  

Om du inte följer reglerna för stödet 

Om du inte uppfyller villkoren eller reglerna för stödet kan du få avdrag på stödet. Om felet 

är allvarligt kan vi häva detta beslut. Om vi häver beslutet kan det hända att du inte får några 

pengar.10 

Beskrivning av ärendet 

Din ansökan om miljöinvestering kom in till Skogsstyrelsen den 10 juni 2019. 

Ditt stöd finansieras av landsbygdsprogrammet 2014–2020 inom åtgärden Skogens 

miljövärden. Stödet omfattas av prioriteringen Återställa, bevara och förbättra ekosystem 

som är relaterade till jord- och skogsbruket. Särskild tonvikt läggs vid att återställa, bevara 

och förstärka den biologiska mångfalden, förbättra vattenförvaltningen samt förebygga 

markerosion och förbättra markskötseln. 

Skogsstyrelsen har tagit del av all information i ärendet. 

Motivering 

Skogsstyrelsen bedömer att din ansökan som vi godkänt ryms inom landsbygdsprogrammet 

2014–2020 och har prioriterat den i enlighet med nationella och regionala urvalskriterier 

som bygger på målen i programmet och Skogsstyrelsens handlingsplan för programmet.  
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Beslutet grundar sig på:  

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 

om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 

fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och 

fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 

om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 

1698/2005 

- förordning 2015:406 om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder 

- Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling 

Överklagande 

Du kan inte överklaga det här beslutet. 

Du får totalt högst 19 800 kronor i stöd, varav 39,5 procent kommer från EU.  

I detta ärende har Ingemar Eriksson beslutat. Anna Hermansson har varit föredragande. 

 

Bilagor 

1 Övriga upplysningar  

2 Karta 

 

 

1 Bilaga 1 Förordning 2015:406 om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. 
2 4 kap. 174 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
3 3 kap. 17 och 62 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19 om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
4 3 kap. 20 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
5 Artikel 2 punkten 14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013. 
6 3 kap. 10-11 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
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7 Punkt 2.2.1 bilaga XII Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr förordning 1303/2013 och punkt 

2.2.1 del 1 och punkt 1 del 2 bilaga III Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014. 
8 4 kap. 146 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
9 Bilaga 3 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
10 Artikel 35-36 §§ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014, 26 och 36 §§ förordning 

(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, 4 kap. 14 och 45 §§ Förordning (1994:1716) om fisket, 

vattenbruket och fiskerinäringen, 27 och 30 §§ Förordning (2015:407) om lokalt ledd utveckling. 
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Övriga upplysningar   

Här hittar du viktig information som du behöver känna till när du genomför din investering, 

etablering eller ditt projekt samt när du söker utbetalning.  

Gå gärna in på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se för mer information. 

Där kan du även hitta logotyper för nedladdning.  

Blanketter som du kan behöva skicka in till oss hittar du på Jordbruksverkets webbplats 

https://webbutiken.jordbruksverket.se/. 

Fullmakter vid ansökan om utbetalning  

Om någon annan ska göra ansökan om utbetalning i ditt bolags eller din förenings namn, 

exempelvis en konsult eller annan privatperson, är det viktigt att den personen får en 

fullmakt först. Om personen som ska göra ansökan om utbetalning är samma person som 

gjorde ansökan om stöd så gäller den fullmakten även för utbetalning. Blanketten för 

fullmakt hittar du på Jordbruksverkets webbplats https://webbutiken.jordbruksverket.se/.  

Din insats är en del av utvecklingen för en smart och hållbar tillväxt för alla 

Ditt stöd är en del av landsbygdsprogrammet 2014 - 2020. Programmet ska ge lönsamma 

och livskraftiga företag och en attraktiv landsbygd. Miljö, hållbar utveckling och innovation 

är prioriterat. 

Programmet ska också fokusera på att styra mot de mål som finns i den gemensamma 

strategin ”Europa 2020”. Din insats bidrar till att uppnå de här målen och är därför en viktig 

del i utvecklingen för en smart och hållbar tillväxt för alla. 

Följ ditt beslut   

Läs noga igenom ditt beslut om stöd. Om ni är fler som jobbar med investeringen, 

etableringen eller projektet bör alla vara väl bekanta med innehållet i både beslutet och i 

denna bilaga. Det är mycket viktigt att arbetet med projektet, investeringen eller etableringen 

hela tiden följer syftet och att du gör de investeringar eller genomför de aktiviteter som 

framgår av beslutet. 

Ansök om ändring om du inte kan följa ditt beslut 

Det är viktigt att du alltid ansöker om ändring till oss skriftligen om något väsentligt ändras 

jämfört med beslutet om stöd. 

Skriv vad du vill ändra, motivera varför du vill ändra och skicka ansökan om ändring till oss. 

Adressen finns längst ner på sidan i ditt beslut om stöd. Ansökan måste vara underskriven av 
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stödmottagaren eller en behörig företrädare för stödmottagare. Meddela om projektet eller 

investeringen avbryts. 

Om vi beviljar din ansökan om ändring gäller ändringen från den dag din ansökan om 

ändring kom in till oss. En ansökan om ändring måste ha kommit in till oss senast det 

slutdatum som framgår av ditt beslut. 

Om det finns oklarheter i ansökan eller om din ansökan behöver kompletteras ska du skicka 

kompletteringar till oss. Om vi begär en komplettering ska du skicka den till oss senast det 

datum som vi angett i kompletteringsbrevet. 

Håll koll på ditt slutdatum  

Det är viktigt att du håller koll på ditt slutdatum. Det finns i ditt beslut. Slutdatum är det 

datum då du ska ha genomfört miljöinvesteringen  

Du har möjlighet att flytta fram ditt slutdatum. Ansökan om ändring ska ha kommit in senast 

det slutdatum som finns i ditt beslut om stöd. Du behöver inte ange något skäl till att du vill 

ändra slutdatum om datumet inte senareläggs mer än tre månader. Om du ansöker om 

ändring av slutdatum för tredje gången eller om ändringen överskrider tre månader ska du 

ange skäl till varför du vill flytta fram ditt slutdatum. 

Om en ansökan om ändring av ditt beslut om stöd kommer in till oss efter slutdatum kommer 

vi att avvisa din ansökan om ändring. 

Om ansökan om slututbetalning kommit in efter det slutdatum som står i beslutet om stöd 

gör vi ett avdrag. Avdraget är 1 procent av utbetalningsbeloppet per dag som din ansökan 

om utbetalning är försenad. Om din ansökan om utbetalning kommer in mer än 25 dagar 

försent får du inga pengar alls. 

Om något allvarligt händer - så kallad force majeure eller andra exceptionella 
omständigheter   

Om något allvarligt händer som gör att du inte har möjlighet att uppfylla villkoren i ditt 

beslut måste du anmäla det skriftligt till oss och ange skälet till att du inte kan uppfylla ett 

eller flera villkor. Anmälan ska ha kommit in inom 15 arbetsdagar från den dag du har 

möjlighet att göra det.  

Som force majeure räknas allvarliga oförutsedda händelser. Det kan till exempel vara om 

• den som har rätt att få projektstödet eller investeringsstödet dör eller drabbas av 

långvarig arbetsoförmåga 

• en del av företaget exproprieras 
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• en naturkatastrof allvarligt drabbar företagets egendom som har koppling till 

genomförandet 

Sök utbetalning 

Vi börjar handlägga din ansökan om utbetalning tidigast när den är fullständigt ifylld. 

Investeringen ska vara genomförd innan du ansöker om slututbetalning. 

Du ansöker om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst.  

Mer information om vilka utgifter som ger rätt till stöd hittar du på Jordbruksverkets 

webbplats www.jordbruksverket.se/stöd. 

Avdrag och administrativ sanktion  

Tänk på att göra avdrag för den areal eller omfattning där ingen åtgärd har genomförts. Om 

du redovisar utgifter som inte ingår i ditt beslut om stöd eller redovisar utgifter som inte ger 

rätt till stöd, så gör vi ett avdrag för de utgifterna när vi beräknar vilket belopp du ska få.  

Om skillnaden mellan utgifterna du redovisar i ansökan om utbetalning och de utgifter vi 

godkänner efter kontroll är 10 procent eller mer så gör vi en administrativ sanktion. Det 

betyder att du får en minskning på det stöd som Jordbruksverket betalar ut.  

Om du bryter mot någon av reglerna eller villkoren för ditt stöd eller inte utför projektet eller 

investeringen i enlighet med beslutet om stöd kan vi komma att göra ett villkorsavdrag på 

det belopp du skulle ha fått i utbetalningen. Ett villkorsavdrag innebär att du inte kan få ut 

fullt stöd enligt beslutet. Det högsta beloppet du kan få ut enligt beslutet om stöd minskas 

med beloppet för villkorsavdraget. Hur stort villkorsavdraget blir beror på vilket regel eller 

villkor som du inte har följt.  

Spara bokföring och handlingar i 10 år 

Behöriga myndigheter eller kommissionen har rätt att göra kontroller av utbetalade stöd i 

upp till 10 år efter sista utbetalningen. Du är ansvarig för att bokföringen och andra 

handlingar, exempelvis fakturor och kvitton, finns tillgängliga för kontroll under den tiden. 

Om myndigheten eller kommissionen under kontrollen upptäcker att du inte har följt alla 

villkor kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar.  

Slutbesiktning av investeringen 

Innan du får slututbetalningen kan vi komma att besiktiga investeringen. Vi kommer att 

slutbesikta ett urval av alla investeringar.  
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Vi kan häva beslutet 

I ditt beslut om stöd framgår syfte och vilka investeringar eller aktiviteter du ska genomföra. 

Om du allvarligt bryter mot syftet och målet kan vi häva ditt beslut. Det innebär att beslutet 

inte gäller längre. Detsamma gäller om 

• stödet beviljats på grund av att du i din ansökan om stöd lämnat oriktiga eller 

ofullständiga uppgifter, eller 

• du på ett allvarligt sätt brutit mot de villkor som gäller för stödet. 

 

Hävning innebär också att vi inte får bevilja stöd till dig inom samma delåtgärd för det 

kalenderår som felaktigheten upptäcktes och inte heller för det följande kalenderåret. 

Om vi helt eller delvis häver ett beslut om stöd kan det innebära att vi kräver tillbaka pengar 

som du redan fått. 

Vi får kräva tillbaka stöd som vi har betalat ut inom tio år från det att stödet betalades ut om  

• vi beviljade stödet på grund av att du i din ansökan om stöd lämnat oriktiga eller 

ofullständiga uppgifter 

• du på ett allvarligt sätt brutit mot de villkor som gäller för stödet 

• vi grundade beslutet om utbetalning på fel uppgifter 

• investeringen genomgår en väsentlig förändring inom fem år efter slututbetalningen. 

 

Du ska betala tillbaka pengar som du inte har rätt att få  

Om du har fått pengar som du inte har rätt att få ska du betala tillbaka pengarna. Du kan 

också få betala ränta på beloppet beroende på anledningen till den felaktiga utbetalningen. 

Jordbruksverket kontrollerar utbetalningen innan du får några pengar  

Innan du får pengarna kommer Jordbruksverket att kontrollera att vi har fattat ett korrekt 

beslut. Om något är fel betalar Jordbruksverket inte ut några pengar utan skickar tillbaka 

ärendet till oss som får fatta ett nytt beslut. 

Läs om ditt och andras projekt  

På Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats finns e-tjänsten Landsbygdsutveckling där du 

kan se vilka projekt som har fått stöd. Där kommer även ditt projekt att visas. 



Bilaga 2 
               

 

Beviljat stöd Skogens miljövärden 2,2 ha 
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