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Protokoll för möte med övervakningskommittén för havs-, fiskeri- 
och vattenbruksprogrammet 2021-2027 den 15 november 2022 

1. Mötets öppnande 

Dan Ericsson, ordföranden, förklarade mötet öppnat.  

Han anförde i huvudsak följande. Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet (HFVP) 

omfattar drygt två miljarder kronor. Programmet innehåller åtgärder för att finansiera 

insatser kopplade till regeringens politik så som att öka konkurrenskraften i den svenska 

livsmedelsproduktionen, en ambitiös klimat- och miljöpolitik och insatser för att motverka 

övergödning av Östersjön. Programmet har en hög miljöprofil och ska bland annat stödja 

teknikutveckling och innovation inom fiske och vattenbruk som kan möjliggöra ökad 

produktion med minskat miljö- och klimatavtryck. Den nationella förordningen (2022:1461) 

om stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden beslutades den 10 november. 

Ordföranden har stor tilltro till att övervakningskommittén kommer att bidra med 

kompetensen som behövs för att framgångsrikt genomföra HFVP.  

2. Husregler för hybridmöte 

Karin Bendz, sekretariatet, höll en genomgång av ordningsregler för mötet och med hänsyn 

till att det genomfördes som ett hybridmöte. Tolkar sitter på distans för EU-kommissionens 

räkning. 

3. Presentationsrunda 

Samtliga närvarande, både på plats och via länk, presenterade sig. 

4. Godkännande av dagordningen 

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2022-11/SFS2022-1461.pdf


 

Dagordningen godkändes. Två övriga frågor anmäldes: 

• Svenskt vattenbruk och Sjömat om koncerner och konstlat upplägg för 

maximering av stöd. 

• Länsstyrelsen om problematik kopplat till målgrupp för vattenbruksföretag. 

5. Arbetsordningen 

Esbjörn Andersson, sekretariatet, gick igenom arbetsordningen för övervakningskommittén 

som antagits via skriftlig procedur. Övervakningskommittén tar över ansvaret även för havs- 

och fiskeriprogrammet 2014-2020. Fokus under presentationen låg på 

övervakningskommitténs arbetsformer, ansvar, beslutsprocess, och jävsregler.  

 

I diskussionen efter presentationen framförde kommissionen att de var väldigt nöjda med 

arbetsordningen och att deras kommentarer tagits om hand. Utöver det ifrågasatte 

kommissionen varför arbetsordningen hade beslutats via skriftlig procedur dagarna innan 

mötet då det i arbetsordningen står att skriftlig procedur ska användas undantagsvis. 

Kommissionen påpekade också att de inte varit med i sändlistan för den tysta proceduren. 

Sekretariatet bekräftade att kommissionen nu var med på sändlistan och mötet var enigt om 

att tyst procedur ska användas undantagsvis.  

 

6. Information om regler för intressekonflikter 

Annakarin Hedin, kommissionen, framförde att det är viktigt med regler där 

intressekonflikter kan uppstå och att det gäller för samtliga strukturfonder. Jävsreglerna 

gäller alla som deltar i beslut som berör hur pengar används. Det gäller samtliga medlemmar 

i övervakningskommittén. I arbetsordningen har sekretariatet lagt till en informationspunkt 

med beskrivning och särskild referens med länk om vad en intressekonflikt faktiskt är. Även 

om en jävsituation inte uppstått är det tillräckligt att en sådan kan uppstå för att en ledamot 

inte ska delta i förberedelser till beslut eller i faktiskt beslut. Kommissionen vill understryka 

att varje medlem behöver beakta detta. Sekretariatet ska meddelas om en organisation avser 

avstå från att rösta. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta Annakarin direkt. Frågor 

behöver inte vänta till ett sammanträde med övervakningskommittén.  

 

Vid diskussionen efter presentationen rådde det vissa oklarheter om hur man särskiljer 

privata intressen från att sitta som representant för en organisation i övervakningskommittén. 

Kommissionen förtydligade att ledamoten representerar intresseorganisationen och att det är 

i förhållande till organisationen som jäv kan uppstå. En ledamot representerar organisationen 

vid beslut och det är viktigt att fullt stöd finns för det som uttrycks, framför allt vid beslut. 

Problem med detta har inte varit vanligt förekommande i Sverige men mer vanligt i andra 

medlemsländer. 



 

KOM informerade vidare om att det är en skyldighet för alla inblandade, även utanför 

övervakningskommittén, att följa jävsreglerna. Detta gäller inom kommissionen, inom 

förvaltningsmyndigheten och inom Regeringskansliet. Inom kommissionen behöver 

medarbetare meddela vad deras respektive arbetar med för att säkerställa opartiskhet. 

 

Diskussionen sammanfattades med att arbetet inom övervakningskommittén ska ses som en 

gemensam uppgift och det är viktigt att vi genomför programmet på ett bra sätt. 

 

7. Genomgång av HFVP inklusive kommentar om UK 

 

Karin Bendz, sekretariatet, inledde med att programmet godkändes av kommissionen den 4 

augusti 2022 och öppnar för att ta emot ansökningar den 1 december 2022.  

 

Under programframtagandet har det småskaliga kustfisket särskilt beaktats. Detta har gjorts 

genom riktade åtgärder och med en högre stödnivå för denna målgrupp. Till skillnad från 

föregående program ingår inte LLU i HFVP. Värt att nämna är satsningen på vattenbruket på 

474 miljoner kronor i nationella medel i programmet.  

 

Fokus för framtagandet av programmet har varit på färre åtgärder och totalt återfinns nu 22 

åtgärder. Det finns två nya åtgärder; tillfälligt stillaliggande och en åtgärd för ersättning för 

destruering av fällda sälar.  

 

Fokus har också legat på att korta ner handläggningstider och allmänt minska 

administrationen. Förenklade kostnadsalternativ används där så är möjligt. För 

länsstyrelsernas stödåtgärder har en koncentration av handläggande myndigheter skett där 

antalet minskat från 21 handläggande län till nu totalt fem län. Den förvaltande myndigheten 

ska tillämpa utlysningar för att kunna styra mot de politiskt satta målen. 

 

Det svenska programmet omfattar sex specifika mål. Stödåtgärderna finns underordnat dessa 

specifika mål. Sekretariatet gick igenom åtgärderna per specifikt mål. 

 

Ekonomistyrningsverket (ESV) är revisionsmyndighet och Jordbruksverket är förvaltande 

myndighet för programmet. Handläggande myndigheter är Jordbruksverket, Havs- och 

vattenmyndigheten och de fem länsstyrelser Blekinge, Västra Götaland, Stockholm, 

Gävleborg och Norrbotten. För avslut av havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 behöver 

fortsatt samtliga länsstyrelser handlägga de ärenden som är kvar. 

 

Fredrik Palm, sekretariatet, förklarade att den Nationella handlingsplanen (NHP) visar och 

samlar genomförandet av programmet. I NHP återfinns bl.a. urvalskriterier, 

stödbeskrivningar och stödvillkor för att enklare ta till sig programmet som helhet. Det är ett 



 

omfattande program, även finansiellt. NHP innehåller budget på åtgärdsnivå och avsatta 

belopp för utlysningar. Budgeten visar vilka anslag som krävs för att medfinansiera åtgärder. 

Av NHP framgår vilken stödmyndighet som beslutar, hur ansökningsförfarandet ser ut, och 

hur beslutsprocessen sker beroende på om det är en investering eller ett projekt. Utlysningar 

och upphandlingar redovisas separat och presenteras samlat för åtgärderna för tydlighetens 

skull. Ett kommunikationskapitel ingår i planen.  

 

Det är möjligt att justera avslagsnivån för urvalskriterier vid behov och t.ex. höja 

avslagsnivån för att prioritera högre poängsatta ärenden. Urvalskriterierna kommer att 

hanteras i handläggningssystemet vilket innebär en väsentlig förenkling jämfört med 

föregående program där detta hanterades i Excel-filer.  

 

Vid utlysningar är det Jordbruksverket som gör urvalet av prioriterade ärenden. Däremot 

sker handläggningen hos handläggande myndighet för respektive åtgärd. Den rådgivande 

kommittén (RÅK) kommer bedöma och prioritera ärenden inklusive urvalskriterier. 

Utlysningar används för att bättre träffa särskilda behov i programmet, t.ex. målindikatorer 

men även nationella behov från exempelvis nationella strategier för sektorerna. Planerade 

utlysningar presenteras i NHP och publiceras även på Jordbruksverkets webbplats. Det är 

mycket viktigt att nå ut med informationen då en utlysning sker under en begränsad 

tidsperiod.  

 

Total budget för delad förvaltning är lägre än för havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 

men direktförvaltningens budget har ökat. Det som tilldelats Sverige, knappt 116 miljoner 

euro, är lite lägre än för havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020. Valutakursen är 9,30 

kr/euro. För varje stöd i programmet består en andel av EU-medel och en andel av svenska 

medel. Generellt i programmet står Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden för 70 

procent av stöden med några undantag. I specifikt mål 1.4 står Sverige för 40 procent av 

budgeten. I specifikt mål 2.1 står Sverige för nästan 80 procent av finansieringen. Totalt sett 

hamnar det på ca 50 procent medfinansiering av programmet mellan EU-medel och svenska 

medel. 

Den svenska medfinansieringen tas i huvudsak från anslag 1:28 Stödåtgärder för fiske och 

vattenbruk 2021-2027, utgiftsområde 23. Ansvarsmyndigheterna inom kontroll och 

datainsamling medfinansierar sina stöd med egna anslag. Konkret är behovet av övrigt 

offentligt stöd, dvs. stöd från andra anslag än ovan nämnda, avsevärt mindre än under havs- 

och fiskeriprogrammet 2014-2020 och i sin väsentlighet är programmet fullt finansierat. Det 

är ett stort fokus på miljö- och klimat i programmet, där klimatåtgärder utgör ca 69 procent 

av stöden och miljöåtgärder ca 82 procent av stöden.  

Satsningen på grön omställning innebär att det sköts till 474 miljoner kronor i 

budgetpropositionen för 2022 för åtgärderna inom specifikt mål 2.1. Av denna satsning har 



 

176 miljoner kronor fördelats till utlysningar. Samtliga ärenden som beviljas ska gå mot den 

gröna omställningen.  

Indikatorer i programmet består av två typer. De första är utfallsindikatorer som avser antal 

slutförda åtgärder/antal projekt. Det är en summering av antal utfall per specifika mål, totalt 

sex stycken i programmet med delmålför 2024. Det finns ingen finansiell reserv för dessa 

delmål och det finns ingen finansiell sanktionskoppling i lagstiftningen för delmål. Den 

andra typen är resultatindikatorer som är mer spridda och mäter olika resultat för olika stöd. 

Ett exempel är vattenbruk där man mäter produktion per år. Inom andra åtgärder kan det 

exempelvis vara mängd draggade redskap. För resultatindikatorer finns enbart mål för 

programavslut år 2029.  

I programmet har ansökningar inom datainsamling och en ansökan för joint deployment plan 

(JDP) inom fiskerikontroll inkommit, i enlighet med plan. Ansökningarna kan dock inte 

beslutas förrän den svenska förordningen och föreskrifter beslutats.  

Urvalskriterierna är ett styrmedel men det finns fler styrförmågor än urvalskriterier. Det 

finns fler verktyg för prioritering, till exempel hur åtgärderna är formade. Dessutom ska 

projekt och investeringar leda mot de mål som är satta i programmet. 

Jordbruksverket tog fram ett förslag till urvalskriterier som presenterades den 18 maj för 

övervakningskommittén. På mötet gjordes en grundlig genomgång och 

övervakningskommittén fick lämna kommentarer med deadline den 10 juni. Jordbruksverket 

gjorde en sammanställning av inkomna kommentarer inför att övervakningskommittén 

skulle besluta om urvalskriterier. Det inkom därefter inte några ytterligare kommentarer som 

lett till ändring av urvalskriterier.  

Diskussionen efter presentationen inleddes med att ordföranden framförde att regeringen vill 

stärka produktionen inom fiske och vattenbruk. Det har funnits flera havs- och 

fiskeriprogram men har Sverige tidigare jämfört våra resultat med andra jämförbara länder 

t.ex. finska och danska fiskare? Detta vore intressant att jämföra måluppfyllelse mellan 

Sverige, Danmark och Finland.  

Jordbruksverket svarade att myndigheten mäter konkurrenskraft inom programuppföljningen 

t.ex. genom vinst eller omsättning. Detta kan särskilt bedrivas inom utvärderingsarbetet, 

detta för att tydliggöra effekterna av programmet. Det kan vara svårt att jämföra mellan olika 

medlemsstater då stöden är olika och skiljer i utformning. 

Frågan om stöd för produktions- och saluföringsplaner som ska vara inlämnade i början av 

december lyftes. Eftersom programmet inte öppnar för ansökan förrän i december är det inte 

möjligt att få stöd för produktions- och saluföringsplaner i år. Producentorganisationerna kan 

inte påverka detta då planerna ska vara inlämnade i tid för att få godkännande från EU. 

Dessutom diskuterades den svenska satsningen på att öka vattenbruksproduktionen. En fråga 

ställdes om beredning och huruvida det var ok att bereda annan fångst än sin egen. 



 

Sekretariatet bekräftade att det är tillåtet och att man ska hålla isär stöd till vattenbruk och 

stöd till beredningsindustrin. Det finns inga begränsningar för att bereda importerade varor 

om man är ett beredningsföretag. Om man är en fiskare eller vattenbrukare som vill 

diversifiera och förädla sin fångst så avses endast egen produktion. 

En ledamot framförde önskemål om stöd till miljömotorer i programmet och att Sverige gör 

som vissa grannländer och ser att det småskaliga fisket behöver den infrastruktur som det 

storskaliga fisket möjliggör. Utöver det framfördes en kommentar om att stöd till 

miljömotorer bör ses över då kommissionen förbereder en strategi för dessa frågor. Många 

andra länder tillåter stöd till miljömotorer, och Sverige riskerar att hamna efter om vi inte har 

sådant stöd. 

 

Sekretariatet svarade att det av underlaget som togs fram i arbetet med att ta fram 

programmet framgår att ett sådant stöd medför risker för bl.a. konkurrenssnedvridningar. I 

det program som beslutats ingår inte stöd till miljömotorer. Om det ska tas med behöver det 

prioriteras av regeringen genom en programändring. 

På mötet uttrycktes positiva reaktioner på att Sverige har ett fullt finansierat program, men 

att vi bör ta med oss erfarenheten angående ansökningstrycket i förra programmet och att 

söktrycket riskerar bli tungt även vid öppnandet av det här programmet. Långa 

handläggningstider bör undvikas. Det är positivt med förenklingar och utökat stöd i IT-

systemen.  

När det gäller att Sverige ligger så högt vad gäller miljö- och klimatåtgärder för HFVP så är 

förklaringen att kategoriseringen för miljö skiljer mellan fondförordningen och Common 

Provisions Legislation (CPR)(2021/1060). Det finns två sätt att mäta detta utifrån 

interventionstyper (TOI) och annan stödkategori.  

Kommissionen tackade Jordbruksverket för att kommentarerna för urvalskriterier lyfts vid 

mötet. KOM påpekade också vikten av urvalskriterierna och att de är formulerade på ett 

sådant sätt att de verksamheter som bidrar mest till målen i det svenska programmet 

prioriteras i urvalet. KOM att uttrycka det även att de uppskattar Jordbruksverkets förklaring 

om gröna investeringar i programmet, detta som möjligen saknades i utformningen av 

urvalskriterierna. KOM skulle ha velat se att SE mer använde urvalskriterierna som ett sätt 

att främja specifika politiska prioriteringar som utsläpp av koldioxid, energieffektivitet, 

hållbarhet och miljöskydd. Detta skulle ytterligare ha stöttat målen för det svenska 

programmet. 

Statssekreteraren Dan Ericsson lämnade över ordförandeposten till Sara Colliander. 

 

8. Utvärderingsplan  



 

Per Ljung, utvärderingssekretariatet, presenterade ett utkast på utvärderingsplan, som ska 

beslutas av övervakningskommittén vid nästa möte. 

Syftet med utvärderingsplanen är säkerställa att tillräckliga, relevanta, och ändamålsenliga 

utvärderingsaktiviteter genomförs. Övervakningskommitténs roll är att besluta om 

godkännande av planen. Planen ska vara övergripande och är fristående från programmet. 

Den ska uppdateras vid behov och ändringar ska godkännas av kommittén. Kommittén ska 

också bevaka att planen följs. Syftet med dagens presentation är att ge kommittén möjlighet 

att ge återkoppling på planen. Beslut om godkännande tas på mötet i maj. Idag är fokus på 

utvärderingsaktiviteterna, även om kommentarer på andra delar också är välkomna. Sju 

utvärderingar är inplanerade och de kommer att göras av externa konsulter. Den första 

utvärderingen är en processutvärdering och den handlar om hur väl stödsystemet fungerar. 

De fem efterföljande utvärderingarna fokuserar på de specifika mål med störst budget i 

programmet. Slututvärderingen bedömer programmets genomslag och ska vara klar 2029. 

Nio uppföljningar planeras också; de genomförs av Jordbruksverket och baseras endast på 

data från stödsystemet. Eventuella kommentarer tas tacksamt emot. 

Vid diskussionen efter presentationen konstaterades det att utvärderingsplanen är ett levande 

dokument och att det är övervakningskommittén som ska godkänna ändringar. 

KOM uttryckte sin belåtenhet med utvärderingsplanen och att de skulle skicka några 

skriftliga kommentarer till utkastet. 

9. Kommunikation och Synlighet 

Karin Bendz, sekretariatet, betonade att det är betydligt större krav på kommunikation och 

synlighet i denna programperiod. Det ska finnas en kommunikationsansvarig per program 

och en kommunikationssamordnare per land. För HFVP är det Claes Larsson på 

Jordbruksverkets kommunikationsenhet som är kommunikationsansvarig.  

 

Förvaltningsmyndigheten ska dela information på webben inom sex månader från att 

programmet blivit godkänd av kommissionen. Information om utlysningar publiceras tre 

ggr/år.  

 

Om beviljat stöd överstiger 100 000 euro föreligger skyltkrav annars gäller affischkrav. Den 

åtgärd som valts ut för strategisk betydelse är datainsamling och där planeras ett 

kommunikationsevenemang.  

 

Om en stödmottagare inte lever upp till kraven på kommunikation och synlighet kan man få 

avdrag på upp till tre procent. 

 

Det här har Jordbruksverket bland annat gjort hittills:  

 Pressmeddelande om godkänt program 



 

 Presentation på Fiskeforum 2022 

 Presentation på nationella yrkesfiskekonferensen 

 Presentation på nationella vattenbrukskonferensen 

 Kontinuerligt uppdaterad information på Jordbruksverkets webbplats 

 Publicerat information på webbplatsen www.eufonder.se 

  

Det blir riktade utskick inför programmets öppning till både fiskare och vattenbrukare. 

Därtill finns det ett nyhetsbrev som man kan prenumerera på.  

Kommissionen följde upp med att det är bra att förvaltande myndighet är tydlig med vikten 

av kommunikation och synlighet i denna programperiod och det finns finansiella åtgärder 

utifrån att stödmottagarna inte uppfyller kraven som ställs. Denna information bör vara 

tydlig för alla stödsökande. 

10. Ledamot presenterar 

Punkten uteblev 

11. Aktuell Information 
 

 Jordbruksverket 

Olof Johansson sa att myndigheter behöver bli bättre att styra programmen, både inom 

strategisk plan och för HFVP. Jordbruksverket jobbar med att utveckla en ny procedur för 

detta. Det är väldigt viktigt att myndigheterna gör detta bättre än tidigare. Viktigt att 

tydliggöra processer och roller inom Jordbruksverket men även för andra stödmyndigheter 

som är involverade i programmet. Jordbruksverket jobbar med detta och räknar med att ha 

det i drift under första halvåret 2023.  

Sveriges plan för den gemensamma jordbrukspolitiken blev godkänd av kommissionen i 

slutet av oktober år 2022. Det är en väldigt viktig milstolpe för Jordbruksverket. Det återstår 

nu att färdigställa de nationella regelverken för att starta upp strategisk plan.  

På senare tid har Jordbruksverket fått flera regeringsuppdrag på fiskeområdet kopplat till 

livsmedelsindustrin bl.a. om beredningsindustrin som ska redovisas mars år 2023. Därtill ett 

tilläggsuppdrag om surströmmingsindustrin och dess problem. Jordbruksverket återkommer 

vid ett senare tillfälle och redovisar utfallet av dessa uppdrag för övervakningskommittén. 

 Landsbygdsnätverket 

Veronica Andrén sa att Landsbygdsnätverket väntar på att programmet ska öppna. Några 

aktiviteter inom nätverket som är värda att nämna är bl.a. sjömatens julkalender. Nätverket 

kommer fortsätta jobba med leaderområdena även om dessa inte längre finansieras under 

http://www.eufonder.se/


 

HFVP. Landsbygdsnätverket återkommer vid nästa möte med mer information och då är 

förhoppningsvis deras projekt inom programmet godkända och igång. 

 Länsstyrelsen 

Per Svantesson rapporterade två aktuella frågor för HFVP. Länsstyrelsen förbereder 

kommande handläggningsarbete på de 5 handläggande länsstyrelserna Västra Götaland, 

Stockholm, Gävleborg, Blekinge och Norrbotten i första hand genom 

o utbildning av handläggare 

o samordning dels mellan länsstyrelserna och dels mellan länsstyrelserna och 

Jordbruksverket för att nå effektiv hantering med hög och jämn kvalitet 

o se till att frågor om stöden kanaliseras till rätt länsstyrelse 

Införandet och öppnandet av två nya program innebär en utmaning och medför att 

länsstyrelserna har svårt att lägga tillräckligt med resurser på arbetet inför uppstarten av 

HFVP. 

 Sveriges lantbruksuniversitet  

Jens Olsson välkomnar informationen från sekretariatet att såväl handläggnings- som 

utbetalningstiden av sökta medel kortats ner och att ambitionen är att nå målet om max tre 

månaders hanteringstid för de olika stegen. SLU lyfte frågan om det går att förenkla den 

väldigt omfattande granskningsproceduren av finansierade projekt. Idag sker samma 

detaljnivå av granskning oavsett storlek på projektet/kostnadsposten, något som skapar ett 

väldigt stort administrativt arbete för SLU. Ju fler projekt de söker stöd för, desto större blir 

den administrativa bördan. Ett förslag är därför att alla stora projekt och kostnadsposter 

granskas noga, men att man i stället gör stickprov för granskning bland alla mindre projekt. 

Det skulle även vara möjligt att granskarna på Jordbruksverket får en genomgång av SLU:s 

system, d.v.s. hur SLU hanterar löner, utbetalningar, fakturor mm innan man gör stickprov 

för kontroll. 

 Havs- och vattenmyndigheten 

Inger Dahlgren informerar om pågående regeringsuppdrag. Ett regeringsuppdrag som 

myndigheten fick i maj 2022 om att genomföra ett tidsbegränsat vetenskapligt projekt som 

motsvarar utflyttning av trålgränsen för fartyg som fiskar efter pelagiska arter i Östersjön. 

Projektet ska genomföras i flera avgränsade försöksområden i förvaltningsområdena för sill- 

och strömmingsbestånden i Egentliga Östersjön och i Bottniska viken och omfatta de fartyg, 

oavsett flagg, som har fiskerättigheter i området. Uppdraget får ses som en fortsättning på 

det uppdrag myndigheten lämnade i mars 2022 om att utreda hur fiskereglering kan 

utvecklas för att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön. Bakgrunden till 



 

båda uppdragen är de nedåtgående trender som noterats. Det gäller framför allt nedgång i 

kondition och tillväxt men även minskade fångster och minskad förekomst av sill/strömming 

i kustnära områden. Myndigheten berättade vidare om ett regeringsuppdrag som ska 

redovisas i närtid. Det gäller kompletterande analyser kring faktorer som bör beaktas i ett 

system med överlåtbara fiskerättigheter. Det är ett flertal faktorer som omfattar sociala 

variabler, men även tillgång till råvaruförsörjning och påverkan på beståndssituationen. 

Avslutningsvis nämndes de regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten har i 

samarbete med bl.a. Energimyndigheten om att utvärdera förutsättningar för samexistens 

mellan yrkesfiske, vattenbruk och naturvård i områden med vindkraftsetablering samt att 

uppdatera de tidigare lämnade havsplanerna för att möjliggöra för ytterligare havsbaserad 

vindkraft. 

 EU-kommissionen 

Ingen information utöver den de gett på tidigare punkter 

 

 Regeringskansliet 

Jenny Nord gav en lägesbeskrivning över förhandlingarna av EU:s fiskerikontrollsystem. 

Översynen av regelpaketet, som har pågått sedan 2018, omfattar kontrollförordningen, IUU, 

EFCA och ett fåtal artiklar i östersjöplanen samt medelhavsplanen.  

Översynen påbörjades 2017 efter att bland annat ECA publicerat en rapport om nuvarande 

kontrollsystem. Kommissionen annonserade översynen år 2018 och dåvarande 

Europaparlament lämnade synpunkter i slutet av år 2018. Nuvarande Europaparlament kom 

till en ståndpunkt i början av år 2021 och efter att rådet tagit fram allmänna riktlinjer i juni 

2021 har frågan diskuterats i trepartssamtal. Förhandlingarna har genomförts genom att man 

börjat med de minst kontroversiella artiklarna. Det finns ännu ingen överenskommelse 

gällande VMS, spårbarhet, kameraövervakning, motorstyrka eller fritidsfiske. Det sista 

trepartsmötet under det tjeckiska ordförandeskapet är i slutet av november. Därefter blir det 

tydligt vad som kvarstår att förhandla under det svenska ordförandeskapet.  

 

Isabella Löb informerade om att målet är att regeringen fattar beslut om förordning om stöd 

till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn med anledning av brexit torsdag denna 

vecka. Stödet kommer omfatta fem områden; stöd för tillfälligt upphörande av fiske, 

likviditetsstöd för de första tre månaderna 2021, likviditetsstöd till andra aktörer än 

licenshavare, stöd för inkomstbortfall till följd av minskade fiskekvoter och för 

administrativa kostnader samt kompensationsstöd för kvotförlust. Det är ESF-rådet som 

kommer ansvara för stödet. Förordningen kommer träda i kraft den 6 december. ESF-rådet 

återkommer med en utlysningsplan. 

 



 

9. Datum för nästa möte 

Ordföranden föreslår att nästa möte med övervakningskommittén äger rum den 9-10 maj, 

2023. Förslaget antogs. 

 

10.  Övriga frågor 

 

Per Svantesson, Länsstyrelsen lyfte problematiken med målgruppen inom åtgärderna 

investeringar och startstöd för hållbara vattenbruk – och att en del företag inte kan få stöd 

varken i HFVP eller i strategisk plan.  

 

De som inte kan få stöd inom HFVP är jordbruksföretag, företag som drivs av en fysisk 

person som även bedriver ett jordbruksföretag eller företag som drivs av en fysisk person 

som är närstående till en fysisk person som bedriver ett jordbruksföretag. Detta leder till att 

vissa potentiella stödsökande inte kan få stöd varken inom HFVP eller SP. 

 

Om investeringen i vattenbruk sker på annan geografisk plats än där man har sitt 

jordbruksföretag är man i dagsläget inte stödberättigad, i något av programmen.  

 

Länsstyrelsens medskick är att det är väldigt viktigt att förmedla informationen till 

organisationerna om i vilket program de ska söka stöd.  

 

Fredrik Palm, sekretariatet, svarade att förvaltande myndighet är medvetna om problemet 

och att de tittar på olika lösningar. 

Ledamöterna tar med sig informationen men tror inte att ett eventuellt glapp drabbar särskilt 

många företag, om ens några.  

 

Anders Granhed, Svenskt vattenbruk och Sjömat, påtalade att en av övervakningskommittén 

uppgifter är att granska eventuella problem och de åtgärder som vidtagits för att åtgärda 

dessa. Vid förra övervakningskommitténs möte framfördes att en koncern använder 

fakturering inom koncernen för att maximera stöd från programmet. Då han tidigare uttryckt 

en farhåga att detta skulle ske och bli ett problem undrade han om det finns det ambitioner 

att förhindra att det kommer inträffa i kommande period. Detta snedvrider konkurrensen och 

kan även leda till att medelsbrist uppstår. Sekretariatet förklarade att det är svårt att förbjuda 

detta då det endast är konstlade upplägg som är otillåtna. I dagsläget hanteras det enligt en 

rimlighetsbedömning av de utgifter som ingår i en ansökan om stöd. Det finns delar som 

kontrolleras men med förbehållet att det är besvärligt att kontrollera fullt ut.  

Kommissionen tillade att det är tillåtet att bedriva handel mellan företag som ägs av samma 

företag/person/familj. Det är dock bedrägeri och därför olagligt att använda sådan handel för 

att på konstgjord väg höja priser och kostnader som debiteras EU-finansierade projekt. Om 



 

sådan handel inte leder till kostnadsökningar ser kommissionen inga problem. Detta bör 

kontrolleras.  

 

 

11. Mötet avslutas 

Ordföranden tackade för ett bra möte och avslutade mötet. 

 

 

 

 

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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