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Dalagrisprojektet utvecklas med stöd 
från Svenska ESF-rådets Västkraft Mål 3

Anders Michaelsson är ”ägare av 
projektet” och tilltänkt navhållare.

Dalagrisprojektet har sökt och bevil-
jats pengar från Svenska ESF-rådet 
för att om möjligt utveckla Dalarnas 
grisproduktion. ESF betyder Euro-
peiska SocialFonden och pengarna 
kommer från EU. ESF-rådets program 
Växtkraft Mål 3 har till uppgift att sti-
mulera förändrings- och förnyelsear-
betet i svenskt arbetsliv och därigenom 
främja tillväxt och sysselsättning. 

EU-stöd
ESF är EUs viktigaste redskap för att främ-

ja sysselsättning och stimulera tillväxt. För 
företag och offentliga arbetsplatser vill pro-
grammet ”uppmuntra till växande och lä-
rande organisationer, som svarar upp mot 
en föränderlig omvärld, som utvecklar sin 
personal och gör den delaktig och som vid 
rekrytering är öppen för jämställdhet och 
mångfald”.
Svenska ESF-rådet är en statlig myndig-

het med 20 regionkontor, i princip vid läns-
styrelserna, som ska förvalta ESFs program 
i Sverige och informera om verksamheten. 
Programmet startade 2000 och pågår till 2006. 
Nästa sista ansökningsdag inom Växtkraft 
Mål 3 är 31 augusti, men ansökningar kan gö-
ras året runt. Handläggningstiden är två veck-
or om alla handlingar är korrekt ifyllda.

Söker för nätverk
Dalagrisprojektet har sökt pengar från 

Växtkraft Mål 3 under avdelningen Åtgärd 
1:1b. Det är anslag för att utveckla projekt i 
nätverk. Suggringar är exempel på nätverk, 
där ett antal grisuppfödare arbetar tillsam-
mans för att utveckla ett projekt och utveckla 
varandras kunnande genom att föra diskus-
sioner, göra studiebesök, inkalla experter för 
att utveckla vissa delfrågor och för att anli-
ta konsult för att hålla i projektet och driva 
det framåt. I Dalagrisprojektets fall är kon-
sulten Conny Nyhlin, LRF Konsult. 
Själva driften av projektet ska vara ideellt. 

Varje deltagare får satsa sin egen arbetstid 
och även projektets ledare, ägaren av pro-
jektet, ska göra sitt arbete idéellt. Dvs han 
får inte ta betalt för det. Projektets ägare i 
Dalagrisprojektets fall är Anders Michaels-
son, som sedan är tänkt navägare.
Erfarenheter från senare års nätverksbyg-

gande visar att de arbetsplatser som börjat 
samarbeta, också har investera mera, var och 
en för sig. Så sägs det i beskrivningen av tan-
karna bakom Mål 3-satsningen. Likaså säger 
man att ”genom att lära av varandra ökar de 
nya kunskaperna ständigt. 1 + 1 = 3”. 
Liksom alla andra bidragsansökningar, 

krävs det även här att projektet dokumen-
teras ordentligt med vision, projektbeskriv-

ning och mål och dessemellan uppföljnings-
rapporter. Varje delprojekt inom det gemen-
samma projektet, i Dalagrisprojektets fall 
både huvudprojektet suggringen och de en-
skilda nätverksdeltagarnas företag, ska be-
skrivas noga och förutsättningarna analy-
seras. Även personerna bakom varje del-
projekt, besättning, ska beskrivas. Conny 
Nyhlin ska just inleda besök hos alla som 
deltar i nätverksprojektet. För att snabbt 
få alla uppgifter på plats i blanketterna har 
Dalagrisprojektet anlitat Ingrid Mars, LRF 
Jämtland, som har erfarenhet och kunnan-
de på området. 

Stödpengarna
Stödberättigade kostnader är t ex löner inkl 

lönebikostnader, vägledningsprogram, exter-
na konsulter (som inte får kosta mer än hälf-
ten av projektet), resor till och från samman-
komster och för studieresor inom landet inkl 
övernattningar och måltider, hälsoanalys och 
förändringsledarutbildning. Takbeloppet är 
50 % av verklig kostnad, max 100 000 kr för 
företag med 1 – 24 anställda.
Ägare av företag får ingen ersättning för 

eget arbete, men arbetstiden får användas 
som medfinansiering i projektet. Schablo-
nen 220 kr per timma får då användas. Del-
tagare medfinansierar med egen tid, Mål 3 
ersätter de externa kostnaderna. 

Individuell fortsättning möjlig, men 
det blir smågrupper
När det nya nätverket satt i gång verksam-

heten, t ex suggringen, kan deltagande före-
tag gå vidare själva och utveckla kompeten-
sen, eller tillsammans med någon eller någ-
ra andra. Ibland kan det vara lämpligt att 
bryta ned den större gruppen i mindre för 
att göra kompetensutvecklingen effektiva-
re. I Dalagrisprojektets fall väntas de delta-
gare som är intresserade av smågrisuppföd-

ning bilda en grupp, de som ska ha integre-
rad produktion bildar en grupp och slakts-
vinsuppfödarna en grupp. En del av företa-
garna i nätverket är nybörjare på svinpro-
duktion.

Kan bli modell för fler utvecklings-
grupper
Dalagrisprojektets utveckling av en ny sugg-

ring med hjälp av EU-pengar är en bra mo-
dell som kan utnyttjas av fler grupper i an-
dra delar av Sverige. Det talas redan om en 
möjlig grupp i Jämtland. Du som vill studera 
möjligheterna att utveckla ett projekt med 
EU-pengar kan börja med att gå in på Svens-
ka ESF-rådets hemsida www.esf.se och se-
dan bläddra vidare till ditt län. På hemsidan 
finns även vägledning och de blanketter som 
behövs. Mål 3-pengar kan även utnyttjas för 
många andra utvecklingsprojekt, så inven-
tera vilka möjligheter du har att samarbeta 
med grannarna för att utveckla företaget! 
Det kan även vara växtodlingen.  
Växtkraft Mål 3 är, som framgår av nam-

net, endast ett av de områden som kan ut-
vecklas med hjälp av EU-pengar. Jämställd-
hetsprojekt är exempel på andra.
Enligt uppgift är det alltför få som söker 

EU-stöd i Sverige till utvecklingsprojekt. 
Det är få som känner till att dessa pengar 
finns att hämta! 

Lars-Gunnar Lannhard

Conny Nyhlin, LRF Konsult, bistår med 
experthjälp och gör företagsanalyserna.

Vi kommer att följa utvecklingen i Da-
lagrisprojektet. I dag finns intresserade 
uppfödare för ca 10 000 grisar, och navet 
beräknas för 700 - 900 suggor. 
Man förhandlar även med Siljans Chark 

om dalapristillägg.
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Du når oss här:

ErgoMiljö i Kristianstad AB
Bockebäcksvägen 23
291 73  Önnestad

Tel/fax försäljning: 044-851 20, 070-694 37 97
Tel kontor/lager: 044-700 02

www.ergomiljo.se

Storgatan 10
535 30  Kvänum
Fax 0512-931 33
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Ring 0512-930 55 och beställ eller 
begär mer info! Moms tillkommer. Fraktfritt 
över 2 000:-. 1 års garanti.

KVM Traktorelverk

kvanumsjarn.se   kvanumsjarn@telia.com

KVM Traktorelverk 
med lågvarvig 1500 varvs generator

16 kva och 30 kva
Klarar att starta dubbelt så stor elmotor som 
högvarvigt! Komplett med trepunktsfäste, 16 
amp, 1-fasuttag, 32 amp, 3-fasuttag. Voltmätare, 
amperemätare, hertzmätare, timräknare, jord-
felsbrytare, automatsäkringar, över-under-spän-
ningsskydd.

16 kva NU: 16 800:- 30kva NU: 19 800:-

SOJALL FODERSYRA
✔ Förebygger avvänjningsdiaréer
✔ Ökar tillväxten 
✔ Ersätter vassle
✔ Är en ren naturprodukt
Innehåll:
Vinäger, surkålsaft, pepparrotsaft

Ladugårdsinrede i Jung AB
535 92  Kvänum

Tel 0512-211 10   Fax 0512-212 19 Gr
is

 

Lövens Läkemedel 
Box 404 • 201 24 Malmö • Tfn 040-756 30 • Fax 040-611 94 08

Pigeron vet finns
i glasflaska
100 mg/ml och
i praktisk plast-
flaska 200 mg/ml.

Uppfödarens
säkra val av
injektionsjärn

till oss!

LEO Animal Health
Box 404 . 201 24 Malmö . Tfn 040-35 22 00 . Fax 040-611 94 08
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Myrby Mekaniska Verkstad
Ekebygatan 3, 745 37 Enköping

Tel 0171-275 80  Fax 0171-341 14

Stängningsbågen är den kraftigaste på marknaden. 
Rören är utformade så att öppna ytor finns för märkning, 
vaccinering och seminering utan problem.

www.myrbymekaniska.se info@myrbymekaniska.se 
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STALLSPECIALISTEN

ÄTBÅS
Med extra finesser utöver det vanliga

HELSVENSK • RATIONELL • EKONOMISK

Öppningsbara fronter med ljuddämpning.
30 mm betongskiva, djup 850 mm.

http://www.esf.se

