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Sekretariatet för övervakningskommittén för havs-, 

fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027 

 

 

Protokoll för möte med övervakningskommittén för havs-, fiskeri- och 

vattenbruksprogrammet 2021-2027, om havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, den 15 

november 2022 

1. Mötets öppnande 

Sara Colliander, ordföranden, förklarade mötet öppnat.  

2. Godkännande av dagordningen 

Mötet godkände dagordningen. Inga övriga frågor anmäldes. 

 

3. Lägesrapport  

Fredrik Palm, sekretariatet, presenterade lägesrapporten som avser en förenklad redovisning.  

Programmet fortlöper väl enligt plan men det finns några åtgärder som inte presterat enligt 

uppsatta förväntningar. Övergripande har programmet en beviljandegrad på 95 procent som 

ligger i nivå med linjär utveckling för de flesta unionsprioriteringar (UP), förutom UP 1 och 

UP 2 som har 89 respektive 90 procent av fördelad budget beviljad. Generellt är 

utbetalningstakten något lägre än väntat med undantag för UP 3 och UP 5. UP 1 är numera 

den unionsprioriteringen med lägst andel utbetalda stöd motsvarande ca 62 procent av 

fördelad budget. Det låga nyttjandet beror på skrotningsåtgärden som inte nyttjades i tilltänkt 

utsträckning. 

 

Det är inte längre möjligt att ansöka om stöd i programmet och det är därför inte relevant att 

bedöma ansökta belopp i förhållande till onyttjad budget. 

  

Totalt uppgår beviljandet till ca 1,36 miljarder kronor. Utbetalningar hanteras fortfarande 

och stödmottagarna har rätt att ansöka om slututbetalningar fram till april 2023. För 

programmet är totalt 79 procent av programbudget utbetalt. Hittills är 93,1 miljoner euro 



 

 

utgiftsdeklarerat och 99,1 miljoner euro är planerat för året. Enligt detta klarar Sverige N+3 

med marginal.  

 

I diskussionen efter presentationen gratulerade kommissionen till en bra slutspurt och till att 

programmet uppfyller N+3 för år 2022.  Med bara drygt ett år kvar av programperioden är 

det dags för stödmottagarna att slutföra projekt och skicka in sina utbetalningsansökaningar. 

Förhoppningsvis hålls sena återflödena nere.  

Havs- och vattenmyndigheten riktade ett tack till förvaltningsmyndigheten och gjorde ett 

medskick avseende unionsprioritering 3 där programmet ligger väldigt nära fullt nyttjande på 

åtgärderna datainsamling och fiskerikontroll. 
 

4. Kommunikation 

Karin Bendz, sekretariatet, redogjorde för att mest fokus nu ligger på havs-, fiskeri- och 

vattenbruksprogrammet 2021-2027, då det inte längre är möjligt att söka stöd i havs- och 

fiskeriprogrammet. Jordbruksverket publicerar löpande information om vilka som erhållit 

stöd på webbplatsen. Utöver detta har en utvärdering om förbättrad konkurrenskraft och 

tillväxt till följd av stöd publicerats på hemsidan. Utvärderingen visar att detta har betydelse 

för ökat produktionsvärde. En kortversion av utvärderingen, ett pressmeddelande och en 

blogg har publicerats och utvärderingen har dessutom har presenterats vid ett 

lunchseminarium.  

Sekretariatet uppmuntrade övervakningskommittén att ta del av den information som sprids 

via sekretariatets nyhetsbrev. 

 

5. Övriga frågor 

Inga övriga frågor har anmälts. 

 

6. Mötet avslutas 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

Protokollet har signerats men på grund av krav på 

 tillgänglighetsanpassning publiceras det utan 

 namnunderskrifter på webbsidan 

 

 

 

 

_______________________________ 

Karin Bendz, sekretariatet 

Protokollet har signerats men på grund av krav på 

tillgänglighetsanpassning publiceras det utan 

namnunderskrifter på webbsidan 



 

 

 

 

   _____________________________________ 

   Sara Colliander, Ordförande 
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