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Landsbygdsfonden  
I den kommande programperioden har Sverige valt att tillämpa Leader genom Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) – landsbygdsfonden. Det övergripande målet 
för fonden är att modernisera sektorn genom att främja och utbyta kunskap, innovation och 
digitalisering i jordbruket och landsbygdsområden samt uppmuntra sektorn att ta till sig dessa 
saker.  
 
Målen inom landsbygdsfonden är formulerade i tre allmänna mål:  
1. Främja en smart, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor för livsmedelstryggheten.  
2. Stödja miljövård och klimatåtgärder och bidra till unionens miljö- och klimatrelaterade mål.  
3. Förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden.  
 
De allmänna målen ska nås genom följande särskilda mål:  
a) Stödja jordbruksinkomster som det går att leva på och jordbrukets motståndskraft i unionen för 
att förbättra livsmedelstryggheten.  
b) Öka konkurrenskraften och marknadsorienteringen, med ett större fokus på forskning, teknik 
och digitalisering.  
c) Förbättra jordbrukarnas position i värdekedjan.  
d) Bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt till hållbar energi.  
e) Främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser som vatten, mark och luft.  
f) Bidra till att skydda den biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt bevara 
livsmiljöer och landskap.  
g) Locka och behålla unga jordbrukare och underlätta affärsutveckling i landsbygdsområden.  
h) Främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet mellan könen, social delaktighet och lokal 
utveckling i landsbygdsområden, inbegripet bioekonomin och hållbart skogsbruk.  
i) Se till att EU:s jordbruk svarar bättre på samhällets krav på livsmedel och hälsa, inbegripet 
säkra, näringsrika och hållbara livsmedel, matsvinn samt djurskydd.  
 
Leaderåtgärdens roll är att utveckla landsbygden och ligger under mål h: Främja sysselsättning, 
tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet bioekonomin och 
hållbart skogsbruk. Eftersom strategins inriktning ska återspegla de behov som har identifierats i 
området kan också andra särskilda mål inom fonden vara relevanta för just er strategi.  
Inriktningen för Leaderåtgärden finns beskrivet i den strategiska planen enligt följande:  
Insatserna inom Leader ska stärka den lokala befolkningens tillgång till infrastruktur och förbättra 
levnadsvillkor inklusive fritid, kultur och förutsättningar för attraktivt boende och 
företagsutveckling. Leader kan stödja projekt som investerar i det lokala näringslivet, attraktiva 
boendemiljöer, kultur, värdefulla natur- och kulturmiljöer, initiativ för smarta byar och samhällen 
(smarta landsbygder), bioekonomi och klimatomställningar eller liknande temaområden som är 
viktiga för landsbygdernas utveckling. Där det är relevant kan Leader stödja lokala insatser för att 
utveckla kustsamhällen, den lokala fiskerinäringen, vattenbruk, fisketurism eller vattenmiljön. 
Leader kan även stödja projekt som stärker jämställdhet, integration, arbetsmarknaden eller land-
stad-relationen.  
Övergripande principer  
Strategin ska också i alla sina delar sträva efter de övergripande principer som gäller inom EU. 
Det handlar om grundläggande rättigheter och tillgänglighet men också om hållbar utveckling.  
 

• Hållbar utveckling – hållbar utveckling enligt unionens arbete för att bevara, skydda och 
förbättra miljöns kvalitet och med hänsyn till principen att förorenaren betalar.  



 
• Likabehandling och icke-diskriminering – bekämpa diskriminering på grund av kön, 

ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning och inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering.  

 
• Jämställdhet mellan kvinnor och män – undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt integrera ett genusperspektiv.  
 
Läs mer om övergripande principer i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. 


