




Ansökt belopp: 1 164 940:-
Förslag till finansiering: Projektstöd 781 350:-, övrig offentlig finansiering (LAG) 199 550:-, övrig 
offentlig finansiering (Länsstyrelsen) 104 040:-, övrig offentlig finansiering 80 000:-. 

Beslut: LAG beslutar att prioritetera projektet Restaurering av Krapperups gamla vattenmölla 
ursprungligen från 1600-talet och godkänna förslaget till finansiering. 

Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd och syftet gynnar en bredare 
allmänhet. Stödnivån ligger mellan 40 och 100 procent. Projektet beviljas stöd med 980 900:
vilket utgör 84 % av det totala stödet. Projektet har offentlig medfinansiering i 184 040:-. 
Projektstödet är rimligt och faller inom stödnivån. 

Poäng: 350 poäng 

Motivering till beslut: LAG anser att projektet kommer att utveckla ett intressant besöksmål 
för boende, besökare, skolklasser, forskare och företag genom att återställa en unik miljö som 
visar hur säden maldes för hundratals år sedan och hur viktig den förnybara energikällan, 
vattenkraft, var för bygden. Projektet stimulerar till en attraktiv mötesplats inom 
jordbruksnäringen i Kullabygden genom samverkan med en rad lokala organisationer och även 
bli ett incitament till ett nätverk för vattenmöllor i Skåne alternativt hela Sverige. LAG anser att 
genom möllans placering i direkt anslutning till vandringsleden Kulla ledan samt naturreservat 
kommer projektet att bli en naturlig samlings-och besökspunkt. 

Övrigt: Leaderkontoret ska i samband med beslut från jordbruksverket bjuda in projektägaren 
till ett möte och gå igenom rutiner som t ex uppföljning och lägesrapporter utifrån projektets 
egna behov. LAG utser lngegerd Hagelin till fadder för projektet. 

c) Åsljungasjön - Livskvalitet på riktigt

Projektnamn: Åsljungasjön - livskvalitet på riktigt 
Sökande: Åsljunga intresseförening 
Journalnummer: 2016-3664 
Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus 
på allmän landsbygdsutveckling. 
Åtgärd: Genomförande 
Insatsområde: Insatsområde 3, Lokal attraktivitet - samverkan för att skapa ett stort utbud av 
attraktiva faktorer 
Aktuella kommuner i genomförandet: Örkelljunga 
Projekttyp: Projektstöd 
Slutdatum: 2018-01-31 
Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga och samtliga närvarande LAG-medlemmar 
deltar i beslutet. Ingen i LAG anmäler jäv. 
Ansökt belopp: 1 712 782:-
Förslag och motivering till finansiering: Projektstöd 1 147 564:-, övrig offentlig finansiering 
(LAG) 15 218:-, övrig offentlig resurs: 550 000:-. 

Beslut: LAG beslutar att prioritetera projektet Åsljungasjön - livskvalitet på riktigt och 
godkänna förslaget till finansiering. 

Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd och syftet gynnar en bredare 
allmänhet. Stödnivån ligger mellan 40 och 100 procent. Projektet beviljas stöd med 1 162 782:-
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