
 

 

 

Intresseanmälan för att bilda leaderområde   

Från och med den 18 juni 2020 öppnar Jordbruksverket en intresseanmälan för att bilda 

leaderområden inför den nya programperioden. 

Syftet med intresseanmälan är att Jordbruksverket ska kunna få en preliminär bild över arbetet med 

att ta fram kommande utvecklingsstrategier och nya leaderområden. Syftet är också att upprätta ett 

kontaktregister så att vi kan sprida information till er som arbetar med att ta fram lokala 

utvecklingsstrategier. Intresseanmälan är öppen fram till 11 september 2020. Från och med 18 juni 

hittar ni intresseanmälan här.  

Områdets kontaktperson loggar in med e-legitimation. Observera att kontaktpersonen måste ha en 

giltig fullmakt för att skicka in intresseanmälan. Fullmakt hittar ni här. Intresseanmälan är inte 

bindande.   

Jordbruksverket ser gärna att ni lämnar in en intresseanmälan om intresse finns för att bilda 

leaderområde. Inkommer ingen intresseanmälan kan ni ändå vara med i arbetet inför nästa 

programperiod.  

 

Vem kan lämna in en intresseanmälan?  

En organisation, förening eller myndighet kan lämna in en intresseanmälan om att bilda område för 

lokalt ledd utveckling. De partnerskap som ni tänker er måste inte vara fastslagna vid tidpunkten då 

ni skickar in intresseanmälan. Det är snarare en fingervisning från er sida hur partnerskapet kan se ut 

samt att ni kan få igång en dialog inom ert tilltänka område. I intresseanmälan har ni möjlighet att 

ange vilka organisationer som kan ingå i partnerskapet. 

 

Ange geografiskt utvecklingsområde i intresseanmälan 

Ett utvecklingsområde inom Lokalt ledd utveckling ska vara avgränsat och hållas samman av sådana 

förutsättningar som blir utgångspunkter för en lokal utvecklingsstrategi. Det kan vara behov, 

utmaningar, mål, näringslivsstruktur, prioriteringar för området eller tidigare goda samarbeten 

Området ska vara ett så kallat funktionellt områden. Det innebär att området ska kunna fungera 

effektivt utifrån exempelvis rimliga avstånd och administration. 

 

Samarbeta inom områdena för att hitta gemensamma lösningar  

Om ni har kännedom om att det lokalt finns parallella processer för att ta fram utvecklingsstrategier 

bör ni så snart som möjligt gå samman för att hitta lösningar på ett gemensamt fortsatt arbete. Om 

Jordbruksverket ser att parallella processer pågår när intresseanmälningar lämnas in kommer vi ta 

kontakt med de aktuella områden och uppmana till gemensamt fortsatt arbete. 

 

https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/lokalt-ledd-utveckling-i-nasta-programperiod
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/fullmakt-for-projektstod-foretagsstod-och-miljoinvesteringar.html


Vi vet inte än hur budgeten för lokalt ledd utveckling kommer se ut inför nästa programperiod. 

Ambitionen är att få leader rikstäckande. För att få leader rikstäckande i kommande programperiod 

kan partnerskap gå samman, hjälpas åt att täcka de områden idag som inte är prioriterade och 

fundera över hur administrationen kan bli mer effektiv. Dessutom är det viktigt att representanter 

från fiskeri- och vattenbrukssektorn får möjlighet att delta i arbetet med områdenas 

utvecklingsstrategier och får göra sin röst hörd. 

 

Inför kommande programperiod 

Inför den nya programperioden förbereder Jordbruksverket för att lokalt ledd utveckling ska 

finansieras av en fond, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Inget är dock beslutat 

än och flera fonder kan bli aktuella. Det kommer finnas möjlighet att genomföra flera av de 

satsningar som tidigare låg inom socialfonden, regionalfonden samt havs- och fiskerifonden inom 

jordbruksfonden. Det är därför viktigt att ta tillvara på de erfarenheter från flerfondsarbete som finns 

i nuvarande leaderområden. 

 

Hur kan arbetet med att ta fram lokala utvecklingsstrategier finansieras? 

Det kommer vara möjligt att söka förberedande stöd hos Jordbruksverket för att finansiera arbetet 

med att ta fram lokala utvecklingsstrategier. Hur detta stöd kommer att se ut utreder 

Jordbruksverket. Ytterligare information kommer framöver. 

 

Nästa steg 

När Jordbruksverket har fått in alla intresseanmälningar kommer vi att sammanställa hur arbetet 

med nya leaderområden ser ut runt om i landet. Vi kommer att kontakta partnerskapen om vi har 

några frågor om anmälan. Under hösten 2020 planerar vi att gå ut med mer information om arbetet 

med utvecklingsstrategier samt bjuda in till utbildningar i strategiskrivande. Fram till hösten 2021 

kommer partnerskapen ha möjlighet skriva på sina strategier inför ansökan om att bilda 

leaderområde.   

 

Kontakta oss 

Har ni frågor om intresseanmälan eller vill veta mer om andra delar av förberedelserna för lokalt ledd 

utveckling i nästa programperiod kan ni kontakta Rickard Palmqvist på telefonnummer 036-15 63 25 

eller e-post rickard.palmqvist@jordbruksverket.se.           

 


