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Vi söker företag som vill arbeta med kompetensutveckling 
på landsbygden under 2009-2010 i Skåne län 
 

Har du kunskaper som kan utveckla företag och andra verksamheter på lands-
bygden och som kan bidra till en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar 
landsbygdsutveckling? I så fall behöver vi dig!  
Länsstyrelsen i Skåne län inbjuder intresserade att lämna offerter på kompetensut-
veckling inom Landsbygdsprogrammet i Skåne. Aktiviteterna/uppdragen ska ut-
föras i Skåne län under tiden 2009-07-01 till 2010-06-30. 
Behovet av kompetensutveckling på landsbygden är mycket brett och omfattar de 
ämnesområden (målområden) som presenteras nedan, vilket innebär allt från 
miljöfrågor inom jordbruksområdet till affärsutveckling och marknadsföring av 
varor och tjänster inom området företags- och landsbygdsutveckling.  

Vissa specificerade aktiviteter, t.ex. enskild rådgivning, inom målområdena Ingen 
övergödning (Greppa Näringen) och Ekologisk produktion, kommer att upphand-
las separat och ingår inte i denna offertförfrågan. Anbudsunderlag för dessa två 
målområden kan rekvireras separat. 

Som information kan nämnas att parallellt med kompetensutvecklingen inom 
Landsbygdsprogrammet finns också kompetensutveckling inom ”Omstrukture-
ringsprogram för sockersektorn”. Denna kompetensutveckling är också är aktuell 
för upphandling – men ingår inte i denna offertförfrågan. Anbudsunderlag och 
offertförfrågningar för uppdrag inom Omstruktureringsprogrammet kan rekvireras 
separat.  

Inriktning och målgrupp för upphandling inom de olika programmen är: 

• Landsbygdsprogrammet:  
o Målgrupp: lantbrukare, andra landsbygdsföretag samt lands-

bygdsboende 
o Upphandlingen omfattar tio ämnesområden (målområden) 

• Omstruktureringsprogrammet för sockersektorn (ingår ej i denna offertför-
frågan):  

o Målgrupp: sockerbetsodlare, även f.d. odlare 
o Upphandlingen omfattar tre ämnesområden (målområden) 

Observera att inom vissa målområden kan en aktivitet, t.ex. fältvandring eller 
kurs, vara möjlig att avtala och genomföra inom såväl Landsbygdsprogrammet 
som Omstruktureringsprogrammet. Genom att lämna offert inom båda program-
men ges Länsstyrelsen möjlighet att bedöma var aktiviteten kan passa bäst. Det är 
inte möjligt att i efterhand ”flytta” eller dela upp offerter mellan upphandlingarna. 
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Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 

Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 är indelat i 3 st insatsområden (axlar) 
och, inom kompetensutvecklingen, 11 st målområden (varav 10 st är aktuella för 
Skåne). Varje insatsområde och målområde har specifika mål, målgrupper och 
budgetar. 

Insatsområde 1 syftar till att förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbruket 
och riktar in sig på primärproduktionen. Målgrupp är personer verksamma inom 
jordbruks-, skogs-, trädgårds- och livsmedelssektorerna. Målområden: 

• Ett rikt odlingslandskap   
• Ingen övergödning  
• Giftfri miljö     
• Begränsad klimatpåverkan 
• Ekologisk produktion   
• Djurens välfärd   
• Företagsutveckling inom de gröna näringarna  
• Tvärvillkor (omfattas ej av offertförfrågan) 

Insatsområde 2 syftar till att förbättra miljön och landskapet. Landsbygdspro-
grammets miljöersättningar ligger inom detta insatsområde, medan kompetensut-
vecklingen med miljöanknytning av budgetskäl däremot har förlagts till insats-
område 1.  

Insatsområde 3 syftar bl.a. till att stimulera diversifiering och att förbättra livs-
kvalitén på landsbygden. Målgrupp är entreprenörer och företagare, anställda och 
övriga medborgare på landsbygden, både som enskilda och i grupp. Målområden:  

• Företagsutveckling utom de gröna näringarna  
• Landsbygdsutveckling  

 
Mål och Prioriteringar 

Syftet med kompetensutvecklingen framgår av bilaga 1”Mål för kompetensut-
veckling inom Landsbygdsprogrammet”. Dokumentet är en konkretisering av 
”Den skånska genomförandestrategin”, www.lansstyrelsen.se/skane/landsbygd   
 
Utöver detta gäller följande särskilda prioriteringar: 

- Ett rikt odlingslandskap: Rådgivning för restaurering av stenmurar, alléer, äldre 
ekonomibyggnader, lövängar samt dokumenterade och värdefulla ängs- och betes-
marker. Därutöver för åtgärder för ökad biologisk mångfald i åkerlandskapet. 

- Ingen övergödning: Aktiviteter i områden med hög djurtäthet, lätta jordar och 
hög odlingsintensitet, liksom våtmarksanläggningar på jordbruksintensiva arealer, 
speciellt nära kusten. 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/landsbygd
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- Giftfri miljö: Aktiviteter kopplade till vatten, skyddsavstånd och säker påfyll-
ning. 

- Ekologisk produktion: Aktiviteter som stimulerar till en ökad ekologisk produk-
tion inom främst mjölk- och köttproduktion samt ekologisk fruktodling.  

- Djurens välfärd: Kompetensutveckling som leder till en varaktigt förbättrad 
djurvälfärd tillsammans med aktiviteter som arrangeras för större grupper av djur-
hållare som tar tillvara djurens behov utöver djurskyddslagstiftningen. 

- Företagsutveckling inom gröna näringen: Aktiviteter som vänder sig till mjölk 
och nötköttproducenter samt småskaliga livsmedelsproducenter. 
 
Kompetensutveckling med helhetsperspektiv 

Kompetensutvecklingen inom Landsbygdsprogrammet har ofta kommit att 
genomföras med utgångspunkt från enskilda aktiviteter inom de olika målområ-
dena. Många områden hänger dock intimt samman i komplexa helheter. Länssty-
relsen inför därför nu möjlighet att lämna offerter på sammanhängande ”Teman” 
inom områdena betesmarker och vatten. Det ges möjlighet att lämna offert på 
sammanhängande kurser, enskild rådgivning, infomaterial, fältvandringar osv. 
inom flera olika målområden. Vid ifyllande av offertblanketter ska aktuellt tema i 
stället för målområde anges. 
 
Tema Betesmarker   

I Skåne finns det 57 600 ha betesmarker, vilka utgör 5 % av Skånes yta. Dessa 
marker är en tillgång för både människor och djur. Utveckling av betesbaserad 
animalieproduktion ger förutsättningar för att långsiktigt bevara den biologiska 
mångfalden och de kulturhistoriska värdena i skånska betesmarker. 

Genom att arbeta med betesmarksfrågor ur ett helhetsperspektiv ges förnyade 
möjligheter till förbättrad lönsamhet för både lantbruksföretag och landsbygd. 
Samtidigt kan förståelsen öka för att den betesbaserade djurhållningen är grunden 
i ett långsiktigt värnande av markslagets unika värden. Målgruppen är lands-
bygdsboende med fokus på lantbrukare. 

Extra satsningar på kompetensutveckling avses göras inom områdena:  
• Förbättrad betesdrift - åtgärder för ett bättre betesutnyttjande inom 

djurhållning. 
• Förbättrad djurhälsa och djurvälfärd vid betesgång - åtgärder som 

exempelvis stimulerar till nya samarbetsformer mellan olika företag och 
djurslag. 

• Åtgärder för förstärkning av  natur- och kulturvärden. 
• Åtgärder för bättre samverkan mellan lantbrukare, markägare och boende 

för att skapa ökad förståelse och kreativitet inom bygden. ”Sambeta- 
Samarbeta- Samverka för en ökad gemenskap”. 

• Åtgärder för att stimulera företagsutveckling eller start av nya bärkraftiga 
landsbygdsföretag. 
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Tema vatten 

Målet för allt vattenarbete är att uppnå en vattenkvalitet som inte ger upphov till 
oacceptabel påverkan på människors och djurs hälsa och miljön, samt att säker-
ställa en hållbar förvaltning av vattenresurserna på lång sikt.  

Skåne har både ont och gott om vatten, sjöar och vattendrag täcker mindre än 3% 
av länets yta. Samtidigt är det i länet aldrig långt till kusten och vi har relativt sett 
stora grundvattentillgångar. Vattnet är under alla omständigheter en värdefull men 
samtidigt begränsad resurs. Påverkan på och konkurrensen om vattnet för olika 
ändamål är också hård. Konkurrensen exemplifieras kanske bäst med de senaste 
årens bevattningsdiskussioner där jordbrukets syn på vattnet som produktions-
resurs möter naturvårdens värnande av långsiktig biologisk mångfald i våra vat-
tendrag. De olika särintressena måste på sikt mötas med ökad förståelse för andras 
utgångspunkter.  

Ytterligare en viktig aspekt är vattendirektivet som infördes i svensk lagstiftning 
2004. Under 2009 kommer den första cykeln i den nya förvaltningen att avslutas 
med åtgärdsplaner för de grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten som be-
döms riskera att inte uppfylla god status, bland dessa finns dessvärre många av de 
skånska. 
 
Preliminär budget för upphandling 

De medel som finns tillgängliga inom Landsbygdsprogrammet för upphandling 
genom offertinbjudan fördelas på målområden enligt tabell nedan:  
 
 Preliminär budget 

(tusental kronor) 
- Ett rikt odlingslandskap 800 
- Ingen övergödning 500 
- Giftfri miljö 450 
- Begränsad klimatpåverkan 800 
- Ekologisk produktion 400 
- Ökad djurvälfärd 500 
- Företagsutveckling inom de gröna näringarna 450 
- Företagsutveckling utom de gröna näringarna 650 
- Landsbygdsutveckling 350 
- Tvärvillkor 0 
 
Utöver denna budget finns även möjlighet att lämna anbud inom Landsbygds- 
programmet, samt möjlighet att lämna offerter och anbud inom Omstrukture- 
ringsprogram för sockersektorn. Se ”Preliminär budget för upphandling av  
kompetensutveckling hösten 2009 – våren 2010”, (bil. 2). 
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För att få lämna offert gäller: 

Att företag eller annan aktör som säljer handelsgödsel och/eller växtskyddsmedel 
till lantbruket inte får stå som uppdragstagare eller ansvarig arrangör för offere-
rade aktiviteter inom målområdena Ingen övergödning (inkl. Greppa Näringen) 
respektive Giftfri miljö.  

Att varken kostnader för investeringar, kostnad för deltagares deltagande i aktivi-
tet eller deltagares kostnader för kost och/eller övernattningar får ingå i lämnade 
offerter. 

Att offererade aktiviteter inte får avse kurser eller praktik som ingår i den normala 
jord- eller skogsbruksutbildningen på sekundär eller högre nivå eller i ordinarie 
gymnasie- eller högskoleutbildning. 

För att få lämna offerter för enskild rådgivning gällande Allmän skötselplan, Re-
staurerings- och Betesrådgivning krävs att de krav som finns angivna i ”Riktlinjer 
för upprättande av Skötselplaner, Skåne län 2009-2010” (bil. 3) ska följas. I Rikt-
linjerna finns inskrivet specificerade krav på dels person och dels företag som 
utför rådgivningen, dels rådgivningens omfattning, dels krav på lantbrukare som 
får rådgivning, dels krav på genomförandet samt dokumentationskrav. Samtliga 
ställda krav skall kunna uppfyllas av uppdragstagaren.  
 
Direktupphandling 

Denna Offertförfrågan gäller direktupphandling av aktiviteter utifrån vad som 
framgår av förfrågan och dess bilagor. Enskilda aktiviteter/aktivitetstyper får, en-
ligt Länsstyrelsens beslut om beloppsgräns för direktupphandling, inte överstiga 
sju prisbasbelopp, dvs. 299.600 kr under år 2009 (ett prisbasbelopp är f.n. 42.800 
kr). 
 
Upprättande av offert 

Offert upprättas genom att offertlämnare fyller i uppgifterna i: 
• ”Huvudblankett” (bil. 4).  
• ”Företags- och personalblankett” (bil. 5).   
• ”Offertblanketter” (bil. 6), tillsammans med däri begärda uppgifter och do-

kumentation. 
• Skatteverkets blankett 4820, Upphandling – Begäran om upplysningar 

(bil. 7).   
• Bifogat Excelark ”Offertsammanställning per målområde” (bil. 8), arket 

levereras digitalt till Länsstyrelsen om offertinlämningen överstiger tre 
offerter inom det aktuella målområdet.  
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Offentlig medfinansiering  

Som en förutsättning för sin medfinansiering av Landsbygdsprogrammet ställer 
EU krav på att i genomsnitt 20% av tilldelad budget inom axel 3 skall vara s.k. 
offentligt medfinansierad. Medfinansieringen innebär en delfinansiering av akti-
viteter från exempelvis Region Skåne, länets kommuner eller statliga verk och 
högskolor som SLU Alnarp osv.   

Offentlig medfinansiering är alltså inget faktiskt krav för enskilda aktiviteter inom 
kompetensutvecklingen, men alla Offerter som kan uppvisa offentlig medfinansie-
ring hjälper till att uppnå det ställda kravet och kommer därför att prioriteras vid 
utvärderingen.    
 
Deltagaravgifter 

Aktiviteter kan också delfinansieras via deltagaravgifter (utöver deltagares kost-
nader för förtäring). I det fall offertlämnaren avser att avgiftsbelägga aktivitet, ut-
över Landsbygdsprogrammets finansiering, skall detta tydligt anges med avgifts-
belopp per offererad aktivitet.  
 
Antagande av offerter 

Antagande av offert kommer att ske utifrån innehåll/prioritering och kan antas 
helt eller delvis. Offerter som kan uppvisa offentlig medfinansiering kommer att 
prioriteras vid utvärdering av aktiviteter som i övrigt är likvärdiga.   

Skriftligt avtal kommer att ingås med antagna uppdragstagare. 
 
Marknadsföring, genomförande och dokumentation  

I alla offererade priser skall kostnad för marknadsföring/annonsering av den aktu-
ella aktiviteten ingå. Gruppaktiviteter och enskild rådgivning skall marknadsföras 
på Kompassen (www.kompass.lrf.se), presentationen kräver ett abonnemang till 
en kostnad om ca 3.000 kr/år.   

Avtalade aktiviteter skall marknadsföras, genomföras och dokumenteras enligt 
”Marknadsföring, genomförande samt dokumentation av kompetensutveckling 
inom Landsbygdsprogrammet, Skåne 2009-2010” (bil. 9).  Gemensam EU- och 
Länsstyrelselogotyp skall användas på det sätt som anges i dokumentet, tillsam-
mans med texten ”Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i 
Skåne”. Av detta dokument framgår också att bland kraven ingår även att samla in 
personuppgifter och indikatorer. Vilka dessa är framgår av bilagan. Offertlämnare 
skall i lämnad offert inkludera kostnader för insamling/avrapportering av dessa 
uppgifter. 

http://www.kompass.lrf.se/
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Avtalade aktiviteter skall vara genomförda senast 2010-06-30 om inte annat 
avtalats skriftligt med Länsstyrelsen. Aktör skall snarast meddela Länsstyrelsen 
om förutsättningarna för avtalade aktiviteter ändras. Utfallet av genomförd verk-
samhet i förhållande till avtalad skall avrapporteras till myndigheten på begäran.  

Utöver detta kommer kompetensutvecklingen inom Landsbygdsprogrammet att 
utvärderas på olika sätt. Det kan komma att ske t.ex. genom enkäter till deltagare. 
Vilka rutiner som kommer att gälla är för närvarande oklart, men eventuell infor-
mation kommer att vidarebefordras så fort den når Länsstyrelsen. Den kommer då 
att läggas ut på Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/skane/landsbygd 
Offerter skall inkludera eventuella kostnader för att administrera en sådan ut-
värdering.  

 Länsstyrelsen skall äga rätt att fritt använda och sprida både skriftligt och elektro-
niskt bild och textmaterial, i ursprunglig och/eller bearbetad form, som framtagits 
vid genomförandet av avtalade aktiviteter, oaktat vem som är upphovsman. 
 
Redovisning/rekvisition av medel  

Redovisning/rekvisition av medel för avtalad, marknadsförd, genomförd, utvärde-
rad och dokumenterad verksamhet sker i efterhand utifrån avtalat pris. Genom-
förda enskilda aktiviteter skall redovisas snarast, dock senast 3 månader efter ge-
nomförandet om Länsstyrelsen inte skriftligen och i förväg, medgivit uppskov 
med redovisningen. Vid enskild rådgivning gäller tidsgränsen för varje rådgivning 
för sig, för kurser gäller samma princip om kursen inte är en flerdagskurs med 
mellanrum mellan kurstillfällena, då räknas tidsgränsen efter sista kurstillfället.   

För sent inkommen redovisning kan komma att medföra att redovisningen avvi-
sas, vilket då kan innebära att utförd aktivitet inte ersätts. 

Redovisningen kan ske fortlöpande under avtalsperioden fram till slutredovis-
ningsdatumet 2010-08-03.  

Utbetalning kommer att ske så fort redovisningen/rekvisitionen granskats och 
godkänts av Länsstyrelsen.   
 
Kontroller 

Uppdragstagare är skyldig att medge Jordbruksverkets/Länsstyrelsens personal att 
på firmans/bolagets kontor utföra kontroller samt ta del av samtliga handlingar av-
seende de genomförda aktiviteterna och samtliga tillhörande handlingar. Denna 
rätt gäller även för andra behöriga nationella organ samt behöriga tjänstemän från 
Europeiska gemenskapen. 
 
Inlämnande av offert 

Offert ska lämnas, i två exemplar, undertecknad av firmatecknare, senast 
måndagen 27 april 2009 till: Länsstyrelsen i Skåne, Landsbygdsavdelningen,  
291 86 Kristianstad.  
 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/landsbygd
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Frågor kring denna offertförfrågan kan ställas till:  

Ett rikt odlingslandskap - Kamilla Persson,  
tfn 044-25 22 65 alt 0708-604 179, kamilla.persson@lansstyrelsen.se 

Ingen övergödning - Anders Ericson,  
tfn 044-25 23 70 alt. 0708-985 877, anders.ericson@lansstyrelsen.se 

Giftfri miljö - Per Modig,  
tfn 044-25 23 69 alt. 0708-541 150, per.modig@lansstyrelsen.se 

Begränsad klimatpåverkan - Helena Nilsson,  
tfn 044-25 20 71 alt. 0708-791 320, helena.nilsson@lansstyrelsen.se 

Ekologisk produktion - Ingela Löfquist,  
tfn 044-25 20 28 alt. 0761-111 643, ingela.lofquist@lansstyrelsen.se 

Djurens välfärd - Per Persson,  
tfn 044-25 26 46 alt. 0708-411 666, per.persson@lansstyrelsen.se 

Företagsutveckling inom och utom de gröna näringarna - Eva Rolander,  
tfn 044-25 22 86 alt. 0708-732 711, eva.rolander@lansstyrelsen.se 

Landsbygdsutveckling - Kerstin Rietz, 
tfn 044-25 23 90 alt. 0709-322 944, kerstin.rietz@lansstyrelsen.se 
 
 
 
Christina Håhus 
Avdelningschef Per Modig 
 Samordnare   
 
 
Bilagor:  
1. Mål för kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet 
2. Preliminär budget för upphandling av kompetensutveckling hösten 2009 – 

våren 2010 
3. Riktlinjer för upprättande av Skötselplaner, Skåne län 2009/2010  
4. Huvudblankett  
5. Företags- och personalblankett  
6. Offertblanketter 
7. Skatteverkets blankett 4820, Upphandling – Begäran om upplysningar 
8. Excelark ”Offertsammanställning per målområde” 
9. Marknadsföring, genomförande samt dokumentation av kompetensutveckling 

inom Landsbygdsprogrammet, Skåne 2009-2010  
10. Länsstyrelsens Miljöpolicy  
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