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         Bidrag, bidrag ännu mer bidrag 
 

455 miljoner i nya bidrag till Blekinge landsbygd & turism 
Pengarna ska gå till projekt för företagsetableringar, boende och turism  

Närmare en halv miljard kronor går till landsbygden i Blekinge de 
närmaste sju åren. Turism, skärgård och skogsbygd är prioriterade 
områden.  

Vi tar ett helhetsgrepp som vi hoppas ska leda till ett uppsving för landsbygden, säger 
lantbruksdirektör Birgitta Jonasson. 
 Länsstyrelsen får 455 miljoner kronor att dela ut i miljö- och projektstöd under de närmaste 
sju åren. Hälften av pengarna kommer från staten och resten från EU. 
  
 Utveckla för framtiden 
 - Målsättningen är att få en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, säger 
Birgitta Jonasson. 
 Det förra landsbygdsprogrammet som sträckte sig mellan åren 2000 och 2006 var mest riktat 
till jordbrukare. I det nya programmet får man med landsbygdsbor även utanför den gröna 
sektorn. Nytt är ett projektstöd riktat till småföretagare som vill etablera sig på landsbygden. 
De kan få upp till 600 000 kronor i stöd för att utveckla sin verksamhet. 
 - Vi vill förhindra att små gårdar läggs ner. I stället kan man starta andra typer av företag, 
berättar Birgitta Jonasson. 
 - Då får man även fler bosättningar där, fortsätter hon. 
 I höstas fick länsstyrelsen i uppgift att utforma en regional plan för programmet. Resultatet 
blev att skogsbygden, turismen och skärgården skulle prioriteras. 
  
 Lantbruket får mest 
 - Vi tycker det är viktigt för Blekinge. Företag i skärgården som inriktar sig mot turism eller 
fritidsfiske har stor chans att få stöd, säger Ulf Kjellgren, som varit med och utvecklat 
programmet. 
 Men fortfarande går den största delen av pengarna till lantbruket. Av de 65 miljoner kronor 
per år som kan delas ut i stöd går 40 av dem till miljöbidrag för jordbruket. Det har redan 
kommit in ansökningar till länsstyrelsen. Men inga pengar beviljas än. 
Programmet har inte godkänts i Bryssel än, säger Birgitta Jonasson. 


