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- en medlemsskrift för bygdegrupperna i Kronobergs län.     Utgivare: Länsbygderådet     Nr. 2 - 2009 

Ordförande har ordet! 
Hej på Er! Ja nu händer det riktigt mycket i Länsbygderådet Kronoberg, som ni  
själva kan se i detta nr av Kronbladet. Vi själva har deltagit i partnerskapsmöte.  
Vi hoppas att ni känner er sugna på att delta vid Landsbygdens Dag! I detta blad 
kan du läsa om vad som erbjuds på olika håll i länet. 
Vi har haft ett möte för bildandet av Region Syd Länsbygderåden. Vilket innebär  
att sex Länsbygderåd i södra Sverige nu har en gemensam styrelse med två representanter från varje 
Länsbygderåd. I år är det Kronobergs ordförande, alltså undertecknad, som innehar ordförandeskapet. 
Vilka Länsbygderåd ingår då i Region Syd kanske ni undrar? Det gör Kronoberg, Jönköping, Kalmar, 
Halland, Skåne och Blekinge. Har ni frågor så kontakta gärna mig på min mobil eller e-post.  
 

Alla landets Länsbygderåd tillsammans utgör Hela Sverige ska leva. En del tror att vi är två olika 
organisationer. Så därför har vi i Länsbygderådet Kronoberg tagit ett beslut på att ändra vårt namn från 
Länsbygderådet Kronoberg, till Hela Sverige ska leva Kronoberg. 
Ni som har ändrat e-post eller har införskaffat en, kom ihåg att Emma tar emot sådan viktig information 
så ni ligger med även i våra e-postutskick. 
Nu önskar vi er alla en riktigt solig och skön sommar! 
Landsbygdsvänliga hälsningar 
Albert Karlsson 

 

Produktexponering 
Lär dig hur just dina produkter  
presenteras på ett attraktivt och 
spännande sätt vid marknader  
och mässor! 
Ulf Levin, dekoratör med mångårig erfarenhet av 
skyltning och exponering i Växjö, visar och 
diskuterar med oss hur varor framstår på olika 
sätt i olika sammanhang. 
 

Torsdag 27 augusti kl. 18.00-21.00 
Lokal: Alvesta Folkets Hus 
 

Anmälan senast 20/8 på tel 0470-863 03 
Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. 
 

Välkomna hälsar Malin Fernholm, Länsstyrelsen 

Text och layout 
Hur presenterar du ditt företag i text  
och bild? Lars Johansson, marknads- 
föringskonsult på LivsTek, visar hur 
du själv kan göra bra text och snygg 
layout till reklamblad/digital information 
/förpackningar.  
Många tips och praktisk designövning ingår. 
 

Torsdag 18 augusti kl. 15.00-20.00 
Lokal: Alvesta Folkets Hus 
 
Anmälan senast 11/8 på tel 0470-863 03 
Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. 
 

Välkomna hälsar Malin Fernholm, Länsstyrelsen 

 
Besök Landsbygdens Dag 

lördag 4 juli. 
Program på sidan 2 

 



PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS DAG LÖRDAG 4 juli 
 

Ljungby kommun 
Södra Ljunga kl 9-14 
Föreningar visar upp sig, liksom företagen och Ljungby Räddningstjänst. Tävlingar. Kobingo. Loppis. 
Extrapriser på Matöppet. Vill du visa upp ditt företag eller något annat? Ring Lasse i Sommarsäte omgående! 
Arr: Samarrangemang mellan föreningar och Matöppet 
 

Ryssby kl 9-14 
Vid ICA-Nära, I-Köp Ryssby. Kl 11 underhållning, kl 12 godisregn. Vi bjuder på ostkaka med sylt och grädde. 
Tävlingar, lotterier och försäljning på torget utanför affären. 
 

Agunnaryd 
Affären har extrapriser på varor och har extra öppet 9-15. Helikopterturer från fotbollsplanen. Kolmilan säljer 
kol. Brandvärnet har lotteri och åkturer med brandbilen. Friluftsgudstjänst. LRF serverar grillunch. Extrapriser 
på bensin. Ponnyridning och mångkamp för barn. Bromölla chark har provsmakning. 
Chokladhjul och försäljning av kläder. Traktorrace med radiostyrda bilar. Sagotanten berättar sagor. 
Gränsdraget uppträder. Skånemejerier har provsmakning av mejeriprodukter. Prästen Kjell Pettersson delar ut 
smakprov av prästost. Biodlarna har försäljning av honung. GB-gubben kommer och delar ut gratis glass till 
barnen. Sockendraget. Anmäl ditt lag till dragkamp! Hantverkare, boka bord! 
Ring Matija, ordförande i Sockenrådet 070-208 22 08 
  

Tingsryds kommun 
Ryd 
Siggamåla skvaltkvarn mal råg och försäljer grovt rågmjöl kl 14-16. Lotteri mm. Upplev skön miljö vid kvarnen  
som är från 1822. Tag med kaffekorg. Arr: Almundsryds hembygdsförening www.almundsrydshbf.com 
 

Urshult 
Matöppet bjuder på kaffe kl 9.30-14. Arr Matöppet / Sockenrådet. 
Loppis i Parken. Arr: Parkföreningen. 
Hemvändardag. Inleds med konsert i kyrkan lördag kl 18. Fortsätter i kyrkan och församlingshemmet på söndag  
kl 10. Arr: Urshults församling och samverkande  föreningar 
 

Älmeboda 
I Rävemåla vid Matöppet kl 10-13. Kl 10 Brandkåren visar upp sig. Kl 11 Trollkarlen Comedy Magic.  
Kl 11.30 Musikunderhållning. Kl 12 Godisregn. Vi bjuder på kaffe och tårta och välkomnar nyinflyttade. 
Tipspromenad. Extrapriser på Matöppet, Järnhandeln och Rävemålet. Kaninhoppning. Försäljning av bl a 
honung, träprodukter och godis. Ansiktsmålning. Barn: Klä gärna ut dig till brandman, polis eller trollkarl! 
Våffelcafé i hembygdsgården kl 11-17. ”Musik i sommarkväll” Älmeboda kyrka kl 18.00. 
Grillkväll i Älmeboda Missionshus kl 19.30 
Arr: Samarrangemang mellan Älmeboda Sockenkommitté, företag och föreningar.  www.almeboda.nu  
 

Uppvidinge kommun 
Fröseke 
Aktiviteter i Uvaparken kl 14-18. Därefter tänder vi grillarna- maten tar ni med själva. 
Arr: Frösekebygdens Samhällsförening som hälsar er välkomna. 
 

Älghult 
I centrala delarna av Älghult kl 10-13. Kaffeservering, handlarna överraskar. Musikunderhållning och träsnideri. 
Godisregn kl 11. Coop har Trottoarförsäljning. Loppis. Möbelförsäljning. Besök Förmedlingscentralen på  
Stationsg 6. Arr:Samarrangemang mellan Älghults Samhällsförening och ortens föreningar 
 

Växjö kommun 
Aneboda 
Nostalgilanthandeln öppen kl 10-15. Försäljning av godisstrutar, varmkorv, mm. 
Dessutom provsmakning av Ello-Livs nya finisterband. 
I Bygdegården ordnar vi kaffeservering och fotoutställning. Arr: Aneboda by och bygdegårdsföreningen 
 

Hemvändardagar i sommar: 
Nöttja, Ljungby kommun söndag 26 juli kl 13 med aktiviteter för alla. 
Älmeboda, Tingsryds kommun söndag 2 augusti kl 14 Hembygdsgården Luffarbesök, utställningar, lotterier, 
Humbles uppträder. Gärdsgårdsbygge. Mer info www.almeboda.nu www.ekoreklam.se 



Landsbygdsprogrammet 2007 - 2013 
Råd inför redovisning av kostnader – Projektstöd 
 
Det är inte svårt att redovisa kostnaderna och få stödet utbetalat om du förbereder dig och gör rätt från 
början.  
Observera att länsstyrelsen ännu inte har tagit ställning till om din ansökan kan berättiga till stöd. 

 
 
Vad är stödberättigande? 
Stöd utgår för investeringar och insatser av bestående värde som genomförs under projekttiden och som är i enlighet med 
beslutets ändamål. Betalda kostnader före eller efter projekttiden är alltså inte stödberättigande. Det är inte heller möjligt att 
använda stödet till annat än de kostnader som specificeras i kostnadsbudgeten i beslutet. Observera att det totala 
stödbeloppet aldrig kan bli högre än beslutat belopp. Däremot kan det bli lägre om de verkliga eller godkända kostnaderna blir 
lägre än beräknat. 
 

Vad är inte stödberättigande? 
Stöd kan inte utgå för följande kostnader: 

• Ersättningsinvesteringar 
• Ränta 
• Kostnader för gåvor till projektdeltagare 
• Kostnader för att fylla i ansökan 
• Kostnad för privat boende 
• Mervärdesskatt om du är momsredovisningsskyldig för de projekt som du har beviljats stöd till 
• Leasingkostnader 

 

Särskilda begränsningar och villkor gäller för: 
• Stödberättigande kostnader i samarbetsprojekt 
• Kompetensutveckling 
• Begagnade maskiner eller inventarier 

Ta därför reda på detaljerna i villkoren innan du gör ett sådant köp. 
 

Ska du trycka information eller informera på en webbplats? 
Tänk på att du är skyldig att informera om att verksamheten delvis är finansierad av EU. Upplysande text och EU-logotype 
måste finnas med i annonser, broschyrer eller på webbplats. EU-logotyper hittar du på Jordbruksverkets hemsida 
(www.sjv.se). 
 

Vilka krav ställs på leverantören? 
För att stöd ska kunna utgå för en kostnad ställs vissa krav på leverantören. Av fakturan, kassakvittot eller motsvarande ska 
framgå: 

• Vad leveransen avser i klartext. Vid granskningen ska man kunna avgöra att kostnaden är relaterad till investeringen 
eller insatsen enligt beslut. Offerter, följesedlar, tidssedlar ska bifogas. Fakturan ska vara tydligt läsbar. 

• Om det inte är självklart att kostnaden är relaterad till projektet ska en kommentar göras på fakturan. 
• Fakturanummer och datum – även årtal. 
• Vid faktura som avser tjänst ska även tidpunkten för tjänsteleveransen framgå av fakturan. 
• Leverantörens namn samt organisations- eller momsregistreringsnummer, liksom att leverantören (tjänsteföretag) har 

F-skatt. 
Tänk också på att originalfakturan ska bevaras i minst 10 år för att motsvara EG:s revisionskrav. 
Kontantaffärer godkänns endast i undantagsfall. Kassakvitton ska alltid kunna stämmas av mot bokföringen. Större 
transaktioner måste ske via bank- eller plusgiro.  
Fakturor eller kassakvitton får inte innehålla privata kostnader. 
 

Hur gör jag för att få pengarna? 
Ansökan om utbetalning sker på särskild blankett som du får tillsammans med beslutet om stöd och som ska skickas till 
länsstyrelsen. Bifoga verifikationer på kostnader och bevis på att dessa är betalda.  
 

Betalning via Internet: Kvittot ska vara en utskrift över utförda/historiska betalningar. Det ska framgå av kvittot att betalningen 
är utförd. Utskriftsdatum ska vara senare än betalningsdatum. Det räcker inte att betalningen är inlagd för bevakning eller 
betalning omgående. Det ska synas till vilket plus- eller bankgironummer som beloppet har betalats. 
 

Fakturan ska vara ställd till den som söker stöd: Av inbetalningskvitto eller kontoutdrag måste betalare och 
betalningsmottagare framgå. Tänk på att vara tydlig med redovisningen och ange specifikationer i kostnadssammanställningen 
– utgå från texten i beslut om stöd. 
Med ansökan om slututbetalning ska en särskild slutrapport bifogas. I vissa fall ska även en slutbesiktning ske innan stöd 
betalas ut. 
 

När får jag pengarna? 
Stödet utbetalas i efterskott mot visade kostnader. Ansökan om utbetalning av stöd ska ske inom den tid som framgår av 
beslutet. Felaktigheter i redovisningen kan leda till att utbetalningen försenas. När länsstyrelsen handlagt ditt ärende klart 
(detta kan ta ett antal månader) skickas underlag till Jordbruksverket som verkställer utbetalningen.  
 

Sanktioner och återkrav 
Felaktigheter kan leda till att stödet dras in. Chansa inte vid redovisningen! Var noga med att dra bort poster som inte är 
stödberättigade. Du riskerar annars att drabbas av avdrag samt även sanktionsavgift. Utbetalat stöd kan återkrävas helt eller 
delvis inom tio år, bland annat om stödet utan tillstånd använts för annat ändamål än som avsetts. 



36 SkogsEko Nummer 2, juni 2009

Annonser

Nya stöd för skogen
Skogsstyrelsen ansvarar för tre stöd inom EU:s landsbygdsprogram

Kompetensutveckling för ett 
hållbart skogsbruk

Bevara och utveckla 
skogens mångfald

Öka arealen 
ädellövskog

Kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk

Öka arealen ädellövskog

Information om övriga stöd inom 
landsbygdsprogrammet hittar du 
på Jordbruksverkets och länsstyrel-
sernas hemsidor, www.sjv.se och 
www.lst.se.

Mer detaljerad information kring stöden samt 
ansökningsblanketter finns på Skogsstyrelsens 
hemsida, www.skogsstyrelsen.se/
landsbygdsprogrammet. 
Du kan också ringa vår växel, tel 036-35 93 00.

Bevara och utveckla skogens mångfald
foto: mats wilhelm/n

Landsbygdsprogrammet

foto: michael ekstrand

foto: michael ekstrand

Skogsstyrelsen kan bevilja stöd till kompetensutveckling i syfte att nå ett hållbart skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk 
där ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter tas till vara. Målgrupp för stöden är personer som är verksamma inom 
skogsbruk, t ex yrkesverksamma eller markägare. Du kan söka projektstöd för att anordna kompetensutveckling för andra. 
Det finns också stöd att söka för köp av utbildning till dig själv eller till medarbetare i ditt företag eller organisation.

Så här mycket stöd kan du få!
Stöd kan beviljas för upp till 100 % av godkända kostnader.

Så här söker du!
Läs mer om hur du ansöker om stödet på www.skogsstyrelsen.se/landsbygdsprogrammet. För att din ansökan om kompetensut-
veckling ska kunna behandlas i nästa beslutsomgång, måste den ha inkommit till Skogsstyrelsen senast den 15/6 2009. 

Som skogsägare kan du få ersättning för att bevara och utveckla skogens natur- och kulturvärden. Vilken skötsel som ska 
utföras i olika bestånd bestäms av vilka värden som ska bevaras eller förstärkas. Stödet ska kompensera dig för de kostna-
der som skötseln av natur- och kulturvärden ger upphov till. Du måste ha en målklassning av fastigheten för att få ansöka 
om stöd. Har du inte det, kan du även ansöka om stöd för att skaffa målklassning. 

Så här mycket stöd kan du få!
Arealstöd: Arealstöd utgår för den areal skogsmark som berörs av åtgärder. Eget arbete ersätts inte.
Manuellt arbete, t ex med motorsåg eller röjsåg:   Högst 3 000 kr/ha skogsmark.
Maskinellt arbete, t ex med skördare eller skotare:   Högst 4 000 kr/ha skogsmark.När både manuellt och maski-
nellt arbete sker inom samma yta i avdelningen kan stöd beviljas med: Högst 7 000 kr/ha skogsmark. 

Schablonersättning: För vissa typer av åtgärder, utgår schablonersättning med ett fast belopp per enhet. Eget arbete ersätts.
Röja/rensa/märka upp stig, vandringsled/äldre stenmur: 975 kr/100 m
Stängsling av lövskog:    6800 kr/100 meter
Återställa mindre vattendrag efter flottning:  2100 kr/100 meter
Hamling/frihuggning av naturvärdesträd:   310 kr/träd
Skapa död ved:      80 kr/träd
Täppa igen dike:      950 kr/dikespropp
Frihugga och rensa kulturmiljö från träd och ris:   1100 kr/objekt
Skapa utblick/sikthuggning:     780 kr/objekt
Restaurera skoglig kulturmiljöbyggnad:   3700 kr/objekt
Naturvårdsbränning:    24000 kr/objekt + 6400 kr/ha (1-3 ha är ersättningen 14400 kr/ha)

Målklassning av fastighetens avdelningar   högst 75 kr/ha produktiv skogsmark

Så här söker du!
Läs mer om hur du ansöker om stödet på www.skogsstyrelsen.se/landsbygdsprogrammet

Som skogsägare i Götaland och Svealand kan du få ersättning för att nyanlägga ädellövskog. Du kan även få ersättning för 
att återskapa ädellövskog genom att röja eller gallra fram ädellövskog ur blandskog. Kostnader för eget arbete ersätts inte. 
Som ädla lövträd räknas de inhemska trädslagen alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn.

Så här mycket stöd kan du få!
Markberedning, stängsling inklusive stängselmaterial, plantor och plantering samt planering i fält av röjning och gallring: 
Högst 100 % av de faktiska kostnaderna

Röjning och gallring:     högst 60 % av de faktiska kostnaderna.

Stöd kan beviljas med     högst 20 300 kr/ha.

Så här söker du!
Läs mer om hur du ansöker om stödet på www.skogsstyrelsen.se/landsbygdsprogrammet

Stöden inom de 
markerade rutorna 

kan sökas från 

1 juli 2009




