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2.

ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET (ARTIKEL 50.2 I
FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
Central information om genomförandet av det operativa programmet för det aktuella året, inklusive
uppgifter om finansieringsinstrument, med avseende på ekonomiska uppgifter och indikatorer.

Vid årsskiftet hade det beviljats stöd för motsvarande ca 134 miljoner euro vilket motsvarar 84 procent
av den totala programbudgeten. Beviljandenivån redovisas i euro i denna rapport, vilket kan bli
missvisande eftersom alla ansökta belopp endast finns i svenska kronor och måste räknas om enligt
den svenska programkursen 9,30 SEK/€. Utbetalningstakten varit god för flertalet unionsprioriteringar
och hittills har ca 83,1 miljoner euro, motsvarande 52 procent av budget utbetalats. Utbetalt stöd i UP
6 är dock fortfarande mycket lågt.
Sammanlagt har det beviljats 890 ansökningar i programmet. Under 2020 har betalningstakten varit
god. Övergripande är det en acceptabel beviljandegrad för samtliga UP förutom när det gäller UP 6.
Här har Jordbruksverket haft en dialog med Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen och litar
på att denna situation kommer att lösas.
Programmet fortlöper tämligen väl enligt plan men det finns fortfarande ett antal problem. Söktrycket
varierar mellan unionsprioriteringarna. Generellt är utbetalningstakten lägre än väntat med undantag
för UP 5. För UP 1 ges en lite missvisande bild här eftersom en enskild åtgärd, Bevarandeprojekt för
skyddade områden, påverkar det generella läget för unionsprioriteringen negativt. Insatser för att öka
genomförandetakten inom UP 3 har varit särskilt viktiga eftersom denna UP står för en stor andel av
den totala programbudgeten. Jordbruksverket och HaV har haft en löpande dialog och vidtagit åtgärder
för att prioritera och påskynda handläggningen vilket har gett resultat.
Inför slutet av programperioden finns behov av omfördelningar mellan både UP och åtgärder för att
öka nyttjandet av programmets totala budget. Dessutom finns behov av att anpassa resultatmål så de
blir mer realistiska, samt justera för nödvändiga och önskvärda omfördelningar. Detta behöver
hanteras i en programändring i början av 2021.
Enligt N+3 behövde totalt 63 miljoner euro ha betalats ut till slutet av år 2020. I augusti hade drygt 70
miljoner euro betalats ut.
De flesta indikatorer visar att programmet tydligt bidrar till en positiv utveckling mot målen och flera
mål är redan uppnådda. Arealen skyddade områden inom UP 1 och UP 6 har inte ökat tillräckligt
genom stöd från programmet. och tillhörande resultatindikatorer ligger därför långt ifrån programmets
mål. Detta förklaras av att hittills avslutade projekt som bidrar till resultatindikatorerna i låg
utsträckning har avsett att upprätta nya skyddsområden. Nationellt utförs mycket arbete på denna front,
men detta har hittills finansierats utanför programmet.
Programmets genomförande påverkas av externa omvärldsfaktorer, där de mest påtagliga varit
Coronapandemi och situationen för torskfisket i Östersjön. Coronapandemi har inneburit ekonomiska
påfrestningar för stora delar av fiskerinäringen. Utifrån de särskilda villkor som gäller yrkesfisket
infördes ett stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet. Trots dessa insatser förväntas
investeringsviljan hos företag inom svensk fiskerinäring påverkas kraftigt av situationen, vilket kan
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innebära förändrat söktryck inom flera åtgärder. På liknande sätt förväntas situationen för torskfisket i
Östersjön påverka intresset och behoven av stöd från programmet. När stora delar av tidigare
torskfiske inte längre är tillåtet påverkar det investeringsbehoven hos berörda företag. Fiskare med
alternativa målarter kan få ökade investeringsbehov för att anpassa sitt fiske till den nya situationen,
medan torskdominerade fiskare inte genomför planerade investeringar. Även innovationsprojekt för
redskapsutveckling kan påverkas.
Under året det genomförts två programändringar. Den ena bestod av en uppdatering av
eurokursen. Den andra genomfördes på grund av Covid-19.
Programkursen ändras efter ett beslut från finansdepartementet från 8,39 kr/euro till 9,30 kr/euro. Den
nya växelkursen gäller retroaktivt från juli 2019. En höjning av programkursen innebär att den ligger
närmre den faktiska växelkursen som Sverige rekvirerar till. Sverige riskerar annars att underutnyttja
en stor del av EU-kuvertet.
Programändringen innebar en ändring av den totala budgeten från 173 miljoner euro till 159 miljoner
euro i EU:s IT-system (SFC), medan budgeten i svenska kronor ökade från 1 447 miljoner SEK till 1
521 miljoner SEK.
Programändringen godkändes den 14 april, 2020.
Programändringen på grund av Covid-19 innebar att en ny åtgärd öppnade upp i programmet,
Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet. Åtgärden motsvarar en totalt offentlig finansiering på 33,5
miljoner SEK eller 3,6 miljoner euro.
Målgruppen för stödet var licensinnehavare för fiske med fartyg under 24 meter inom både havs- och
insjöfiske.
Det var två ersättningsperioder, den första från den 15 juni till den 15 september och den andra från
den 15 september till den 31 december 2020. Det kom in sammanlagt 82 ansökningar för vilka det
beslutades stöd om knappt 5 miljoner kronor.
Programändringen godkändes den 5 augusti, 2020.
Utvärderingar har visat att programmet har haft ett flertal positiva ekonomiska effekter på näringarna
och har bidragit till att främja en mer miljömässig hållbarhet för näringarna. Utvärderingar har visat att
stöd för selektiva redskap har haft positiv effekt på användandet av rist inom kräftfisket vilket har
minskat de oönskade fångsterna. Utvärdering har också visat att investeringsstöd har haft en positiv
effekt på företagens investeringar inom vattenbruk och beredningsindustrin. Investeringsstöden leder
till fler investeringar och har på så sätt potential att främja en ekonomisk och miljömässig hållbar
utveckling av vattenbruken och beredningsindustrin. Man finner exempelvis positiva effekter av stödet
på produktionsvärde och förädlingsvärde per anställd inom beredningsindustrin. Programmet har
bidragit till minskade bifångster, ökad bränsleeffektivitet inom fisket och genererat både ökad
sysselsättning och nya företag. Det har även bidragit till ökat produktionsvärde och volym i det första
försäljningsledet inom vattenbruket, samt till ökad produktionsvolym för ekologiskt vattenbruk och en
god företagsekonomisk utveckling inom vattenbrukssektorn
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Under 2020 har det tillkommit två nya organisationer i ÖK. Under året höll ÖK för havs- och
fiskeriprogrammet endast ett möte. Årsrapporten godkändes via skriftlig procedur.
Organisationer i ÖK:
De Recirkulerande Vattenbrukarna
Fiskbranschens Riksförbund
Havs- och kustfiskarnas PO
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Kustbevakningen
Lokala aktionsgrupperna inom Lokalt Ledd Utveckling
Länsstyrelserna
Matfiskodlarna
Nationella Landsbygdsnätverket
Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige (ESF-Rådet)
Svensk Skaldjursodling PO
Sveriges Fiskares PO
Sveriges Fiskevattenägareförbund
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Swedish Pelagic Federation PO
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Tillväxtverket
Vattenmyndigheterna
Världsnaturfonden WWF
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3.

GENOMFÖRANDE AV UNIONSPRIORITERINGAR

3.1.

Översikt över genomförandet (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Redogörelsen bör göras genom korta och allmänna kommentarer om genomförandet av
unionsprioriteringar och tekniskt bistånd för det aktuella året eller aktuella åren, med beskrivning av
den viktigaste händelseutvecklingen, problem av allvarligare art och åtgärder som vidtagits för att lösa
dem.
Unionsprioritering
1 - Främjande av ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat fiske.

Central information om genomförandet av prioriteringen, med
beskrivning av den viktigaste händelseutvecklingen, problem av
allvarligare art och åtgärder som vidtagits för att lösa dem
I det svenska operationella programmet har det under 2020 funnits 14
åtgärder under UP 1. Detta efter att åtgärden Tillfälligt upphörande av
fiskeriverksamhet (art 33.1d) lagts till i samband med den Covid-19pandemi som skapade störningar i stora delar av samhället. UP 1 är den
UP som bidragit med högst värden för sina utfallsindikatorer. Den
utgör 40 procent av programmets utfall.
Åtgärderna under UP 1 har sedan programstart tillsammans genererat
200 insatser med del- eller slututbetalningar varav 185 är helt
avslutade. Ytterligare 80 insatser har beviljats stöd men ännu inte
genererat utgifter.
Av de 200 insatserna med del- eller slututbetalningar har de flesta
insatser gjorts inom åtgärden Investeringar inom fiske (art 38), hela 36
procent. Inom denna åtgärd har en majoritet av insatserna gällt
investeringar i rovdjurssäkra redskap, där säl är det rovdjur flest angett
som det hot de vill skydda fångsten från. Därefter har Tillfälligt
upphörande av fiskeverksamhet (art 33) genererat flest insatser, dessa
motsvarar 27 procent av insatserna. Antalet dagar som ersättningen för
tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet har gällt har varit mellan 15
och 120 dagar för dessa ärenden.
Utfallsindikatorer
Utfallsindikator 1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning
av fiskets inverkan på den marina miljön och fiskets anpassning till
artskydd: Det finns totalt 81 projekt med del- eller slututbetalningar.
Målet är 146 projekt år 2023. Projekten har genomförts inom
åtgärderna Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete
(art 37), Investeringar inom fiske (art 38) samt Nya tekniska lösningar
inom fiske och nya former av förvaltning och organisation inom fiske
(art 39).
Utfallsindikator 1.6 - Antal projekt om skydd och återställande av den
marina biologiska mångfalden, ekosystem: Det finns totalt 23 projekt
med del- eller slututbetalningar i programmet. Målet för
utfallsindikatorn är 46 projekt år 2023. Projekten har genomförts inom
åtgärderna Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp (art
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Unionsprioritering

Central information om genomförandet av prioriteringen, med
beskrivning av den viktigaste händelseutvecklingen, problem av
allvarligare art och åtgärder som vidtagits för att lösa dem
40.1a) och Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald och
bevarandeprojekt för skyddade områden (art 40.1b-g).
Utfallsindikator 1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet,
användning av oönskade fångster samt fiskehamnar, landningsplatser,
auktionshallar och skyddshamnar: Det finns totalt 23 projekt med deleller slututbetalningar i programmet. Målet är 45 insatser år 2023.
Projekten har genomförts inom åtgärderna Investeringar som höjer
kvalitet och mervärde på vildfångad fisk (art 42), Fiskehamnar,
landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur (art
43.1+3) samt Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar anpassning till landningsskyldigheten (art 43.2).
Utfallsindikator 1.2 - Antal projekt om system för tilldelning av
fiskemöjligheter: Det finns två projekt med del- eller slututbetalningar i
programmet vilket innebär att målet för utfallsindikatorn på två projekt
år 2023 är uppnått. Dessa projekt har genomförts inom åtgärden
System för tilldelning av fiskemöjligheter (art 36).
Utfallsindikator 1.9 - Antal projekt om främjande av humankapital och
social dialog, diversifiering och nya inkomstformer, nyetableringar för
fiskare och hälsa/säkerhet: Det finns totalt 13 projekt med del- eller
slututbetalningar i programmet. Målet är 15 projekt år 2023. Projekten
har genomförts inom åtgärderna Diversifiering inom fiske (art 30) och
Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske (art 29.1-2).
Utfallsindikator 1.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster
och partnerskap med forskare: Det finns fyra projekt med del- eller
slututbetalningar i programmet vilket innebär att målet för
utfallsindikatorn på fyra projekt år 2023 är uppnått. Dessa projekt har
utförts inom åtgärderna Utveckling av produkter och processer inom
fiske (art. 26) och Partnerskap mellan forskare och fiskare (art. 28).
Utfallsindikator 1.10 - Antal projekt om tillfälligt upphörande:
Det finns 54 projekt med del- eller slututbetalningar i programmet
vilket är väldigt nära målet för utfallsindikatorn som är 60 projekt år
2023. Dessa projekt har genomförts inom åtgärden Tillfälligt
upphörande av fiskeverksamhet (art 33.1d).
Resultatindikatorer
Det finns tio resultatindikatorer (RI) inom UP 1. De med högst resultat
i relation till de uppsatta målen inom UP 1 är RI 1.3 - förändring av
nettovinst, RI 1.5 - förändring av fiskets bränsleeffektivitet och
resultatindikator 1.7 - skapad sysselsättning inom fiskerisektorn eller
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Unionsprioritering

Central information om genomförandet av prioriteringen, med
beskrivning av den viktigaste händelseutvecklingen, problem av
allvarligare art och åtgärder som vidtagits för att lösa dem
kompletterande verksamheter. För dessa RI har de mål som har
fastställts för år 2023 uppnåtts. RI 1.8 - förväntad bevarad
sysselsättning, visar en god utveckling som är i linje med det uppsatta
målet för 2023.
Även för RI 1.4.b - förändring av oönskade fångster i procent kan vi se
att förändringen av mängden oönskad fångst procentuellt sett har
minskat och att målet för 2023 har uppnåtts. Utvecklingen har dock
varit svagare för RI 1.4.a – förändring av oönskad fångst i antal ton,
som mäter förändring av oönskad fångst i faktisk vikt och denna RI är
fortfarande långt ifrån slutmålet. Att oönskade fångster har minskat
procentuellt sett för stödsökande fiskare medan den totala nationella
vikten oönskade fångster inte har minskat som förväntat kan förklaras
med att det storskaliga fisket med potentiellt stora bifångstminskningar
inte har sökt investeringsstöd i förväntad utsträckning. Många som sökt
stödet är småskaliga fiskare som i stor utsträckning investerat i fällor,
alltså passiva redskap som undantas landningsskyldigheten.
Utvecklingen har även varit relativt svag för bidragen från insatserna
inom UP 1 till RI 1.1 - förändring av produktionsvärdet inom fiske i
relation till det uppsatta målet för år 2023. En anledning till detta är att
ett enskilt ärende har rapporterat en stor negativ utveckling för sitt
produktionsvärde. Denna negativa utveckling beror sannolikt på
externa faktorer och vi ser inget orsakssamband mellan
värdeutvecklingen och den investering som finansieras av programmet.
RI 1.2 - förväntad produktionsvolym inom fiske har hittills uppnått 24
ton. RI kan användas för att sätta produktionsvärdet i relation till
volymen, men det fanns inga förväntningar på att produktionsvolymen
skulle öka av dessa typer av investeringar och målet till år 2023 är 0.
Arealen skyddade områden har inte ökat genom programmet inom UP
1 och RI 1.10.a - förväntad areal skyddade områden Natura2000 och
1.10.b - förväntad areal övriga områdesskydd ligger därför vidare
oförändrade. Nationellt utförs mycket arbete på denna front, men detta
har hittills finansierats utanför programmet.
Vid årsskiftet hade det betalats ut €12,5 miljoner i UP 1, vilket
motsvarar 34,9 % av tillgänglig budget. Andelen beviljade medel
redovisas inte per UP då omvandling från SEK till euro blir
missvisande då eurokursen ändrats under programmets pågående.

2 - Främjande av ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat vattenbruk

SV

I det svenska operationella programmet finns sju åtgärder under UP 2.
Dessa åtgärder har sedan programstart tillsammans genererat 76 deleller slututbetalda insatser varav 59 är helt avslutade. Ytterligare 28
insatser har beviljats stöd men ännu inte genererat utgifter.
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Unionsprioritering

Central information om genomförandet av prioriteringen, med
beskrivning av den viktigaste händelseutvecklingen, problem av
allvarligare art och åtgärder som vidtagits för att lösa dem
Av de 76 insatserna med redovisade utgifter har de flesta insatser gjorts
inom åtgärderna Produktiva investeringar i vattenbruk (art 48.1a-d, f-h)
samt Miljöinvesteringar i vattenbruk (art 48.1e, i-j). Dessa båda
åtgärder motsvarar 33 respektive 32 procent av insatserna. Inom
Produktiva investeringar i vattenbruk har beviljade insatser blanda
annat syftat till att expandera företagets produktionskapacitet, att
effektivisera odlingssystemen och till att skydda odlingarna från
rovdjur eller fåglar. Inom Miljöinvesteringar i vattenbruk har flera
investeringar gjorts för att minimera utsläpp från
vattenbruksproduktionen eller för att stimulera musselproduktion som i
sig är en miljönyttig näring då musslorna upptar näringsämnen och på
så sätt motverkar övergödning.
Inom UP 2 är det främst åtgärden Kommunal planering av vattenbruk
som haft en låg beviljandenivå. Här tillfördes offentlig medfinansiering
för att göra åtgärden attraktiv för fler potentiella stödmottagare. Detta
har nu resulterat i nya ansökningar.
Utfallsindikatorer
Utfallsindikator 2.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster:
För denna indikator finns nio projekt med del- eller slututbetalningar i
programmet vilket innebär att målet för utfallsindikatorn som är
fastställt till sju projekt till år 2023 har uppnåtts. Dessa projekt har
genomförts inom åtgärden Innovationsprojekt inom vattenbruk (art 47).
Utfallsindikator 2.2 - Antal projekt om produktiva investeringar i
vattenbruk: För denna indikator finns totalt 49 projekt med del- eller
slututbetalningar i programmet. Målet för utfallsindikatorn som är 54
projekt till år 2023. Dessa projekt har genomförts inom åtgärderna
Produktiva investeringar i vattenbruk (art 48.1a–d, f–h) och
Miljöinvesteringar i vattenbruk (art 48.1e, i- j).
Utfallsindikator 2.5 - Antal projekt om främjande av humankapital
inom vattenbruket i allmänhet och hos nya vattenbrukare: Totalt 15
projekt har del- eller slututbetalningar i programmet. Målet för
utfallsindikatorn är 24 projekt till år 2023. Dessa projekt har
genomförts inom åtgärderna Startstöd för hållbara vattenbruksföretag
(art 52) och Kompetensutveckling och informationsinsatser inom
vattenbruk (art 50).
Utfallsindikator 2.4 - Antal projekt om ökning av
vattenbruksanläggningars potential och åtgärder för folk- och
djurhälsa: Totalt tre projekt har del- eller slututbetalningar i
programmet. Målet för utfallsindikatorn är 14 projekt år 2023. Dessa
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Unionsprioritering

Central information om genomförandet av prioriteringen, med
beskrivning av den viktigaste händelseutvecklingen, problem av
allvarligare art och åtgärder som vidtagits för att lösa dem
projekt har genomförts inom åtgärderna Kommunal planering av
vattenbruk (art 51) och Djurs hälsa och välbefinnande (art 56).
Kommunal planering av vattenbruk är den av åtgärderna som i lägst
grad bidragit till de förväntningar som funnits på åtgärden. Intresset
från tilltänkta stödmottagare att söka stödet har varit betydligt lägre än
förväntat.
Resultatindikatorer
Det finns sex resultatindikatorer i UP 2. Dessa mäter främst
produktionsökningar för olika produktionsformer samt
företagsekonomisk utveckling inom vattenbrukssektorn. Samtliga
indikatorer utvecklas väl och bedöms nå slutmålen för programmet.
Endast ökad produktion inom recirkulerande system har hittills haft en
svag utveckling.
Resultatindikatorerna 2.1 - förändring av volym
vattenbruksproduktion, 2.2 - förändring av värde
vattenbruksproduktion, 2.3 - förändring av nettovinst samt 2.4 förändring av produktionsvolym ekologiskt vattenbruk, har mycket
goda resultat i förhållande till målen. För samtliga av dessa indikatorer
har de mål som fastställts för år 2023 uppnåtts.
Utvecklingen för resultatindikator 2.5 - förändring produktionsvolym
recirkulerande system är dock något svagare. Det beror på att de
investeringar som genomförts inom vattenbruket inte har avsett
recirkulerande vattenbrukssystem i lika hög utsträckning som
förväntat, utan i stället andra produktionsformer inom vattenbruk.
Slutmålet för resultatindikatorn kan därför bli svårt att nå.
Utvecklingen för produktionsformen har dock följt förväntningarna för
startstödet, så resultatet för resultatindikator 2.6 - förändrad
produktionsvolym inom recirkulerande vattenbrukssystem genom
startstöd bedöms vara i linje med målet för resultatindikatorn år 2023.
Vid årsskiftet hade det betalats ut €8,7 miljoner, vilket motsvarar
53,7 % av tillgänglig budget. Andelen beviljade medel redovisas inte
per UP då omvandling från SEK till euro blir missvisande då
eurokursen ändrats under programmets pågående.

3
Främjande
genomförandet
av
gemensamma
fiskeripolitikens regler

av I det svenska operationella programmet finns två åtgärder under UP 3.
den Dessa åtgärder har sedan programstart tillsammans genererat värde 88
på sina utfallsindikatorer.
Det är främst åtgärden Kontroll och tillsyn av fiske (art 76) som
bidragit till utfallsindikatorn. Av insatserna inom denna åtgärd är 39
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Central information om genomförandet av prioriteringen, med
beskrivning av den viktigaste händelseutvecklingen, problem av
allvarligare art och åtgärder som vidtagits för att lösa dem
insatser stöd till ansvarsmyndigheter och 47 insatser stöd till företag.
För att öka genomförandetakten inom UP 3 har Jordbruksverket och
Havs- och vattenmyndigheten har haft en löpande dialog, där vidtagna
åtgärder för att prioritera och påskynda handläggningen har gett
resultat.
Utfallsindikatorer
Utfallsindikator 3.2 - Antal projekt om stöd till insamling, hantering
och användning av data: För denna indikator finns två projekt med deleller slututbetalningar i programmet vilket innebär att målet för
utfallsindikatorn som är fastställt till två projekt år 2023 är uppnått.
Dessa projekt har genomförts inom åtgärden Datainsamling (art 77).
Utfallsindikator 3.1 - Antal projekt om genomförande av unionens
system för kontroll, inspektion och tillsyn: För denna indikator finns
totalt 86 projekt med del- eller slututbetalningar i programmet. Målet
för utfallsindikatorn är 450 projekt till år 2023. Dessa projekt har
utförts inom åtgärderna Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till
ansvarsmyndigheter och Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till privata
aktörer (art 76). Precis som förra året är det främst antalet ansökningar
inom delåtgärden för stöd till privata aktörer som gör att utfallet är
lägre än förväntat. Detta beror främst på två saker: Havs- och
vattenmyndighetens regelverk kring spårbarhetssystemet blev försenat
och potentiella stödmottagare har framfört att det länge rådde osäkerhet
kring kraven på spårbarhet. De har därför avvaktat med att ansöka om
stöd för sina investeringar. Den andra orsaken är att förväntningarna på
antalet projekt inom programmet var satta för högt på grund av
felaktiga antaganden.
Resultatindikatorer
Resultatindikatorerna inom UP 3 avser levererade dataunderlag och
genomförda kontroller inom fisket. Samtliga indikatorer utvecklas
enligt plan och slutmålen för programmet kommer sannolikt att nås.
3.b.1 - ökning av procentandelen fullgjorda
datainsamlingsinbjudningar har legat stabilt på noll under alla års
rapporteringar. Målet för år 2023 är också på noll.
Utvecklingen för såväl resultatindikator 3.a.1 - antal upptäckta
allvarliga överträdelser som resultatindikator 3.a.2 - andel landningar
som har varit föremål för fysisk kontroll är i linje med uppsatta mål för
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Central information om genomförandet av prioriteringen, med
beskrivning av den viktigaste händelseutvecklingen, problem av
allvarligare art och åtgärder som vidtagits för att lösa dem
år 2023. Rapporterade värden avser senaste verksamhetsår. Antalet
upptäckta allvarliga överträdelser har under 2020 varit 6 stycken, vilket
är nära målet på 10 stycken år 2023. Också andelen landningar som har
varit föremål för fysisk kontroll ligger nära sitt mål: 4,3 % för 2020,
och målet för år 2023 är 5,4 %.
Vid årsskiftet hade det betalats ut €44,4 miljoner, vilket motsvarar 62,3
% av tillgänglig budget. Andelen beviljade medel redovisas inte per
UP då omvandling från SEK till euro blir missvisande då eurokursen
ändrats under programmets pågående.

4 - Fler arbetstillfällen och I det svenska operationella programmet finns tre åtgärder under UP 4.
bättre
territoriell Dessa åtgärder har sedan programstart tillsammans genererat värde 31
sammanhållning
på sina utfallsindikatorer.
En av åtgärderna inom UP 4 riktar sig till genomförande av lokala
utvecklingsstrategier och inom denna har olika insatser för lokalt ledd
utveckling genom leadermetoden beviljats pengar. Resultatindikatorn
berör antalet utvalda utvecklingsstrategier, men inom dessa
utvecklingsstrategier har totalt har 165 insatser beviljats pengar, varav
67 insatser är helt avslutade.
Utfallsindikatorer
Utfallsindikator 4.2 – antal projekt om förberedande stöd: För denna
indikator finns totalt åtta projekt med del- eller slututbetalningar i
programmet vilket innebär att målet för utfallsindikator 4.2 som är
fastställt till fyra projekt år 2023 har uppnåtts. Dessa projekt har
genomförts inom åtgärden Förberedande stöd LLU (art 62.1a).
Utfallsindikator 4.1 – antal utvalda lokala utvecklingsstrategier: För
denna indikator finns totalt 13 lokala utvecklingsstrategier i
programmet vilket innebär att målet för utfallsindikatorn som är tio
strategier år 2023 har uppnåtts.
Utfallsindikator 4.3 – antal samarbetsprojekt: För denna indikator finns
totalt tio projekt med del- eller slututbetalningar i programmet. Målet
för utfallsindikatorn är elva projekt år 2023, och alltså nästan helt
uppnått. Dessa projekt har genomförts inom åtgärden Samarbetsprojekt
(art 64).
Resultatindikatorer
Resultatindikatorerna inom UP 4 mäter sysselsättningseffekter och
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Central information om genomförandet av prioriteringen, med
beskrivning av den viktigaste händelseutvecklingen, problem av
allvarligare art och åtgärder som vidtagits för att lösa dem
antal startade företag. Avslutade insatser inom UP 4 har genererat både
sysselsättning och nya företag. Utvecklingen för samtliga tre
resultatindikatorer inom UP 4, 4.1 – skapad sysselsättning, 4.2 –
bibehållen sysselsättning, och 4.3 – startade företag bedöms vara i linje
med de fastställda målen och slutmålen för dessa resultatindikatorer
kommer sannolikt att nås med tanke på att bara 41 % av beviljade
insatser hittills har avslutats och i och med det redovisat vilka resultat
de bidragit till. 3,8 heltidsekvivalenter har hittills skapats, att jämföra
med målet på 8 till år 2023. 17 heltidsekvivalenter har bibehållits, att
jämföra med målet om 25 till år 2023 och 3 företag har startats, och
målet för detta är 5 skapade företag till år 2023.
Vid årsskiftet hade det betalats ut €6,9 miljoner, vilket motsvarar
47,2 % av tillgänglig budget. Andelen beviljade medel redovisas inte
per UP då omvandling från SEK till euro blir missvisande då
eurokursen ändrats under programmets pågående.

5 - Främjande av saluföring Åtgärderna under UP 5 har sedan programstart tillsammans genererat
och beredning
95 insatser med del- eller slututbetalningar, varav alla insatser utom en
är helt avslutade. Inom denna UP är åtgärden Beredning av fiskeri- och
vattenbruksprodukter (art 69) den som genererat flest insatser, hela 49
procent av insatserna med redovisade utgifter återfinns inom denna
åtgärd.
Utfallsindikatorer
Utfallsindikator 5.1 - Antal producentorganisationer eller
producentorganisationssammanslutningar som får stöd för produktionsoch saluföringsplaner: För denna indikator finns totalt 25 projekt med
del- eller slututbetalningar i programmet, medan totalt 30 ärenden
beviljats stöd. Målet för utfallsindikatorn är 30 projekt år 2023, vilket
därför kommer att nås. Dessa projekt har genomförts inom åtgärden
Produktions- och saluföringsplaner (art 66).
Utfallsindikator 5.2 - Antal projekt om saluföringsåtgärder och
lagringsstöd: För denna indikator finns totalt 23 projekt med del- eller
slututbetalningar i programmet, medan totalt 41 ärenden beviljats stöd.
Målet för utfallsindikatorn är 39 projekt år 2023 och är därför redan
uppnått. Projekt har genomförts inom åtgärderna Bilda producent- eller
branschorganisationer och Saluföringsåtgärder (art 68).
Utfallsindikator 5.3 – Antal projekt om beredning: För denna indikator
finns totalt 47 projekt med del- eller slututbetalningar i programmet,
medan totalt 56 ärenden beviljats stöd. Målet för utfallsindikatorn är 59
projekt år 2023 och är redan nästan uppnått. Projekten har genomförts
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Central information om genomförandet av prioriteringen, med
beskrivning av den viktigaste händelseutvecklingen, problem av
allvarligare art och åtgärder som vidtagits för att lösa dem
inom åtgärden Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter (art 69).
Resultatindikatorer
Det finns fyra resultatindikatorer i UP 5 och dessa mäter
produktionsvärde och produktionsvolym i första försäljningsled i eller
utanför producentorganisationer. Samtliga av dessa resultatindikatorer,
som är 5.1.a - förändring av värdet av den första försäljningen i
producentorganisationer, 5.1.b - förändring av volymen av den första
försäljningen i producentorganisationer, 5.1.c - förändring av värdet av
den första försäljningen i andra än producentorganisationer och 5.1.d förändring av volymen av den första försäljningen i andra än
producentorganisationer, har visat en mycket god utveckling.
Programmålen för år 2023 har uppnåtts för samtliga resultatindikatorer
i UP 5.
Vid årsskiftet hade det betalats ut €4,9 miljoner, vilket motsvarar 72,6
% av tillgänglig budget. Andelen beviljade medel redovisas inte per
UP då omvandling från SEK till euro blir missvisande då eurokursen
ändrats under programmets pågående.

6
Främjande
genomförandet
av
integrerad havspolitik

av I det svenska operationella programmet finns två åtgärder under UP 6.
en Dessa åtgärder har sedan programstart tillsammans genererat fyra
insatser med del- eller slututbetalningar, varav två är helt avslutade.
Ytterligare 11 insatser har beviljats stöd men ännu inte genererat
utgifter.
Åtgärden Skydd av havsmiljön (art 80.1b) har genererat marginellt fler
insatser än åtgärden Öka kunskapen om havsmiljön (art 80.1c).
Åtgärderna har också ungefär lika många insatser som har beviljats
stöd men ännu inte genererat utgifter.
Jordbruksverket hade förväntat sig ett större intresse från framförallt
Länsstyrelsen som stödmottagare inom UP 6. Därför har
Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten haft
en löpande diskussion om genomförandet av UP 6 som nu resulterat i
flera nya ansökningar. Jordbruksverket kan konstatera att arbetet varit
framgångsrikt och att åtgärderna nu fungerar avsevärt bättre. Havs- och
vattenmyndigheten har även aviserat att fler ansökningar är på väg att
skickas in.
Utfallsindikatorer
6.2 - Antal projekt om skydd och förbättring av kunskapen om den
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Central information om genomförandet av prioriteringen, med
beskrivning av den viktigaste händelseutvecklingen, problem av
allvarligare art och åtgärder som vidtagits för att lösa dem
marina miljön: För denna indikator finns totalt fyra projekt med deleller slututbetalningar i programmet, medan totalt 15 ärenden har
beviljats stöd. Målet för utfallsindikatorn är 15 projekt år 2023 och är
därför redan uppnått. Projekten har genomförts inom åtgärderna Skydd
av havsmiljön (art 80.1b) och Öka kunskapen om havsmiljön (art
80.1c).
Resultatindikatorer
Resultatindikatorerna i UP 6 avser ökad areal skyddade områden.
Precis som för motsvarande indikatorer inom UP 1 är det få ärenden
som syftar till att skapa nya områdesskydd, och inga nya insatser har
slutförts sedan resultatet som rapporterades förra året. Resultatet är
därför oförändrat och uppgår i dagsläget till totalt 57 kvadratkilometer
skyddade områden jämfört med målet för UP 6 som är sammanlagt 600
kvadratkilometer för de båda resultatindikatorerna 6.2.a - förändring av
täckningen av Natura 2000-områden som utsetts enligt fågel- och
livsmiljödirektiven och 6.2.b - förändring av täckningen av andra
geografiska skyddsåtgärder enligt artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG.
Vid årsskiftet hade det betalats ut €0,8 miljoner, vilket motsvarar 13,3
% av tillgänglig budget. Andelen beviljade medel redovisas inte per
UP då omvandling från SEK till euro blir missvisande då eurokursen
ändrats under programmets pågående.

7 - Tekniskt stöd

Det finns 52 beviljade ärenden inom tekniskt stöd. Medlen har används
bl.a. för handläggning, utveckling av den ekonomiska styrningen
(ESV), Landsbygdsnätverkets och övervakningskommitténs
verksamhet samt utvärdering av programmet.
1,7 miljoner euro har använts till utvärderingar medan revisioner
hittills har kostat 1,1 miljoner euro. 632 000 euro har använts till
förberedelser av nästa programperiod och 410 000 euro till
Landsbygdsnätverket. Kostnader för övervakningskommittén uppgår
till drygt 34 000 euro. Till informationsinsatser har det använts 15 000
euro.
Vid årsskiftet hade det betalats ut €4,9 miljoner, vilket motsvarar 56%
av tillgänglig budget. Andelen beviljade medel redovisas inte per UP
då omvandling från SEK till euro blir missvisande då eurokursen
ändrats under programmets pågående.
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3.2.

Resultat-, utfalls- och finansiella indikatorer för EHFF (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Unionsprioritering

1 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF - 1
Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland
annat genom att oönskade fångster så långt möjligt undviks
och minskas
1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland
annat genom att oönskade fångster så långt möjligt undviks
och minskas
1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland
annat genom att oönskade fångster så långt möjligt undviks
och minskas
2 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i
vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

1.4.a - Förändring av oönskade fångster (ton)

tonnes

1.4.b - Förändring av oönskade fångster (%)

%

-75,00000

-94,80000

1.5 - Förändring av fiskets bränsleeffektivitet

litres fuel/ tonnes
landed catch

-18,00000

106,00000

1.10.a - Förändring av täckningen av Natura 2000områden
som
utsetts
enligt
fågeloch
livsmiljödirektiven
1.10.b - Förändring av täckningen av andra
geografiska skyddsåtgärder enligt artikel 13.4 i
direktiv 2008/56/EG
1.1 - Förändring av produktionsvärdet

Km²

50,00000

0,00000

0,00000

Km²

50,00000

0,00000

0,00000

1 100,00000

138,20000

14,70000

1.2 - Förändring av produktionsvolymen

tonnes

0,00000

24,20000

19,90000

1.3 - Förändring av nettovinster

thousand Euros

180,00000

356,20000

277,80000

1.7 - Skapad sysselsättning (heltidsekvivalenter)
inom
fiskerisektorn
eller
kompletterande
verksamheter

FTE

5,00000

9,00000

3,70000

2 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i
vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt
för det småskaliga kustfisket och bättre säkerhets- och
arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt
för det småskaliga kustfisket och bättre säkerhets- och
arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt
för det småskaliga kustfisket och bättre säkerhets- och
arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt
för det småskaliga kustfisket och bättre säkerhets- och
arbetsförhållanden.
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thousand Euros

Målvärde
(2023)
-2 300,00000

Kumulativt
värde
-541,50000

2020
-3,10000

SV

Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt
för det småskaliga kustfisket och bättre säkerhets- och
arbetsförhållanden.

1.8 - Bibehållen sysselsättning (heltidsekvivalenter)
inom
fiskerisektorn
eller
kompletterande
verksamheter

FTE

Särskilt mål
1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland annat genom
att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas
1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland annat genom
att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas
1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland annat genom
att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas
2 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i
vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen
2 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i
vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt för det
småskaliga kustfisket och bättre säkerhets- och arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt för det
småskaliga kustfisket och bättre säkerhets- och arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt för det
småskaliga kustfisket och bättre säkerhets- och arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt för det
småskaliga kustfisket och bättre säkerhets- och arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt för det
småskaliga kustfisket och bättre säkerhets- och arbetsförhållanden.

Resultatindikator
1.4.a - Förändring av oönskade fångster (ton)

SV

2020
3,70000

2017
-4,90000

2016
0,00000

-58,71000

-82,27778

0,00000

136,00000
0,00000

108,30000
0,00000

138,33333
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

123,50000

0,00000

0,00000

0,00000

4,30000

0,00000

0,00000

0,00000

78,40000

0,00000

0,00000

0,00000

1,00000

4,30000

0,00000

0,00000

1,00000

2,10000

0,00000

0,00000

Resultatindikator
1.4.a - Förändring av oönskade fångster (ton)

2015
0,00000

2014
0,00000

1.4.b - Förändring av oönskade fångster (%)

0,00000

0,00000

1.5 - Förändring av fiskets bränsleeffektivitet

0,00000

0,00000

1.10.a - Förändring av täckningen av Natura 2000-områden som utsetts

0,00000

0,00000

1.5 - Förändring av fiskets bränsleeffektivitet
1.10.a - Förändring av täckningen av Natura 2000-områden
som utsetts enligt fågel- och livsmiljödirektiven
1.10.b - Förändring av täckningen av andra geografiska
skyddsåtgärder enligt artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG
1.1 - Förändring av produktionsvärdet
1.2 - Förändring av produktionsvolymen
1.3 - Förändring av nettovinster
1.7 - Skapad sysselsättning (heltidsekvivalenter) inom
fiskerisektorn eller kompletterande verksamheter
1.8 - Bibehållen sysselsättning (heltidsekvivalenter) inom
fiskerisektorn eller kompletterande verksamheter
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2019

Kumulativt
värde
6,80000

2018
-19,30000

1.4.b - Förändring av oönskade fångster (%)

Särskilt mål
1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland annat genom att oönskade
fångster så långt möjligt undviks och minskas
1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland annat genom att oönskade
fångster så långt möjligt undviks och minskas
1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland annat genom att oönskade
fångster så långt möjligt undviks och minskas
2 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de

Målvärde
(2023)
10,00000

514,20000
-95,40000

0,00000

SV

Särskilt mål
akvatiska ekosystemen
2 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de
akvatiska ekosystemen
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt för det småskaliga
kustfisket och bättre säkerhets- och arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt för det småskaliga
kustfisket och bättre säkerhets- och arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt för det småskaliga
kustfisket och bättre säkerhets- och arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt för det småskaliga
kustfisket och bättre säkerhets- och arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt för det småskaliga
kustfisket och bättre säkerhets- och arbetsförhållanden.

SV

Resultatindikator
enligt fågel- och livsmiljödirektiven
1.10.b - Förändring av täckningen av andra geografiska skyddsåtgärder
enligt artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG
1.1 - Förändring av produktionsvärdet

2015

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2 - Förändring av produktionsvolymen

0,00000

0,00000

1.3 - Förändring av nettovinster

0,00000

0,00000

1.7 - Skapad sysselsättning (heltidsekvivalenter) inom fiskerisektorn eller
kompletterande verksamheter
1.8 - Bibehållen sysselsättning (heltidsekvivalenter) inom fiskerisektorn
eller kompletterande verksamheter

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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SV

Särskilt mål

1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland annat genom att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -1.1
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
av 06

01 - Artikel 37 Stöd till utformning och genomförande
bevarandeåtgärder
02 - Artikel 38 Begränsande av fiskets inverkan på havsmiljön och
anpassning av fisket för att skydda arter (+ artikel 44.1 c Inlandsfiske)
03 - Artikel 39 Innovation kopplad till bevarandet av de marina biologiska
resurserna (+ artikel 44.1 c Inlandsfiske)
04 - Artikel 40.1 a Skydd och återställande av den marina biologiska
mångfalden – insamling av förlorade fiskeredskap och marint avfall
05 - Artikel 43.2 Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och
skyddshamnar – investeringar för att underlätta iakttagandet av
skyldigheten att landa alla fångster

06
06
06
06

Utfallsindikator

Ingår
i Målvärde
Kumulativt
2020 2019
resultatramen
(2023)
värde

1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan
5,00
5,00 1,00 1,00
på den marina miljön och fiskets anpassning till artskydd

1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan
126,00
72,00 18,00 22,00
på den marina miljön och fiskets anpassning till artskydd

1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan
11,00
4,00 2,00 1,00
på den marina miljön och fiskets anpassning till artskydd

1.6 - Antal projekt om skydd och återställande av den marina biologiska
19,00
11,00 1,00 0,00
mångfalden, ekosystem
1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet, användning av
4,00
2,00 1,00 1,00
oönskade fångster samt fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar
och skyddshamnar

Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 37 Stöd till utformning och genomförande av bevarandeåtgärder
02 - Artikel 38 Begränsande av fiskets inverkan på havsmiljön och anpassning av fisket för
att skydda arter (+ artikel 44.1 c Inlandsfiske)
03 - Artikel 39 Innovation kopplad till bevarandet av de marina biologiska resurserna (+
artikel 44.1 c Inlandsfiske)
04 - Artikel 40.1 a Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden –
insamling av förlorade fiskeredskap och marint avfall
05 - Artikel 43.2 Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar –
investeringar för att underlätta iakttagandet av skyldigheten att landa alla fångster

Särskilt mål

Tematiskt
mål
06
06
06
06
06

Utfallsindikator

2018 2017 2016 2015 2014

1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan på den marina 3,00 0,00 0,00 0,00
miljön och fiskets anpassning till artskydd
1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan på den marina 26,00 6,00 0,00 0,00
miljön och fiskets anpassning till artskydd
1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan på den marina 1,00 0,00 0,00 0,00
miljön och fiskets anpassning till artskydd
1.6 - Antal projekt om skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden, 8,00 2,00 0,00 0,00
ekosystem
1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet, användning av oönskade 0,00 0,00 0,00 0,00
fångster samt fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -1.2
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
01 - Artikel 40.1 b–g, i Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden – bidrag till bättre förvaltning 06
och bevarande, nybyggnation, utplacering eller modernisering av fasta eller flyttbara anläggningar, utarbetande av

SV
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Utfallsindikator

Ingår
i Målvärde Kumulativt 2020 2019
resultatramen (2023)
värde

1.6 - Antal projekt om skydd och
21,00
12,00 3,00 6,00
återställande av den marina

SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål

skydds- och förvaltningsplaner för Natura 2000-områden och geografiska skyddsområden, förvaltning, återställande
och övervakning av marina skyddsområden, inklusive Natura 2000-områden, miljömedvetenhet, deltagande i andra
åtgärder som syftar till att bevara och främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster (+ artikel 44.6
Inlandsfiske)

Utfallsindikator

Ingår
i Målvärde
resultatramen (2023)

biologiska
ekosystem

Valda relevanta åtgärder

2020 2019

mångfalden,

Tematiskt
mål
01 - Artikel 40.1 b–g, i Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden – bidrag till bättre förvaltning och bevarande, 06
nybyggnation, utplacering eller modernisering av fasta eller flyttbara anläggningar, utarbetande av skydds- och förvaltningsplaner för Natura
2000-områden och geografiska skyddsområden, förvaltning, återställande och övervakning av marina skyddsområden, inklusive Natura 2000områden, miljömedvetenhet, deltagande i andra åtgärder som syftar till att bevara och främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster
(+ artikel 44.6 Inlandsfiske)

Särskilt mål

Kumulativt
värde

Utfallsindikator

2018 2017 2016 2015 2014

1.6 - Antal projekt om skydd och 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
återställande
av
den
marina
biologiska mångfalden, ekosystem

3 - Säkerställande av en balans mellan fiskekapaciteten och tillgängliga fiskemöjligheter

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -1.3
Valda relevanta åtgärder
02 - Artikel 36 Stöd till system för tilldelning av fiskemöjligheter

Valda relevanta åtgärder
02 - Artikel 36 Stöd till system för tilldelning av fiskemöjligheter

Särskilt mål

Tematiskt mål Utfallsindikator
06
1.2 - Antal projekt om system för tilldelning av fiskemöjligheter

Tematiskt mål
06

Ingår i resultatramen Målvärde (2023) Kumulativt värde 2020 2019

2,00
2,00 1,00 0,00

Utfallsindikator
1.2 - Antal projekt om system för tilldelning av fiskemöjligheter

2018
1,00

2017
0,00

2016
0,00

2015
0,00

2014
0,00

4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt för det småskaliga kustfisket och bättre säkerhets- och arbetsförhållanden.

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -1.4
Valda relevanta åtgärder

09 - Artikel 43.1 + 3 Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar – 03

Ingår
i Målvärde
Kumulativt
2020
resultatramen
(2023)
värde
1.9 - Antal projekt om främjande av humankapital och
9,00
4,00 2,00
social dialog, diversifiering och nya inkomstformer,
nyetableringar för fiskare och hälsa/säkerhet
1.10 - Antal projekt om tillfälligt upphörande
60,00
54,00 54,00
1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet,
25,00
14,00 11,00
användning av oönskade fångster samt fiskehamnar,
landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar
1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet,
16,00
7,00 2,00

SV

22

02 - Artikel 30 Diversifiering och nya former av inkomst (+ artikel 44.4 Inlandsfiske)

Tematiskt
mål
03

05 - Artikel 33 Tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet
03
08 - Artikel 42 Mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade fångster (+ artikel 03
44.1 e Inlandsfiske)

Utfallsindikator

2019
0,00

2,00
2,00

SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål

investeringar för att förbättra infrastrukturer i fiskehamnar och auktionshallar samt
landningsplatser och skyddshamnar; nybyggnad av skyddshamnar för att förbättra säkerheten
för fiskare (+ artikel 44.1 f Inlandsfiske)

Utfallsindikator

Kumulativt
värde

2020 2019

användning av oönskade fångster samt fiskehamnar,
landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar

Valda relevanta åtgärder
02 - Artikel 30 Diversifiering och nya former av inkomst (+ artikel 44.4 Inlandsfiske)

Tematiskt
mål
03

05 - Artikel 33 Tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet
08 - Artikel 42 Mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade fångster (+ artikel 44.1 e Inlandsfiske)

03
03

09 - Artikel 43.1 + 3 Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar – investeringar för att 03
förbättra infrastrukturer i fiskehamnar och auktionshallar samt landningsplatser och skyddshamnar; nybyggnad av
skyddshamnar för att förbättra säkerheten för fiskare (+ artikel 44.1 f Inlandsfiske)

Särskilt mål

Ingår
i Målvärde
resultatramen
(2023)

Utfallsindikator

2018 2017 2016 2015 2014

1.9 - Antal projekt om främjande av humankapital och social 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dialog, diversifiering och nya inkomstformer, nyetableringar för
fiskare och hälsa/säkerhet
1.10 - Antal projekt om tillfälligt upphörande
1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet, 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
användning av oönskade fångster samt fiskehamnar,
landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar
1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet, 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
användning av oönskade fångster samt fiskehamnar,
landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar

5 - Tillhandahållande av stöd för att stärka teknisk utveckling och innovation, inklusive ökad energieffektivitet, och kunskapsöverföring

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -1.5
Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 26 Innovation (+ artikel 44.3 Inlandsfiske)

Tematiskt
mål
03

Utfallsindikator

i Målvärde
(2023)

1.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster och
partnerskap med forskare
1.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster och
partnerskap med forskare

02 - Artikel 28 Partnerskap mellan forskare och fiskare (+ artikel 03
44.3 Inlandsfiske)
Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 26 Innovation (+ artikel 44.3 Inlandsfiske)
02 - Artikel 28 Partnerskap mellan forskare och fiskare (+ artikel 44.3 Inlandsfiske)

Särskilt mål

Ingår
resultatramen

Tematiskt mål
03
03

Utfallsindikator
1.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster och partnerskap med forskare
1.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster och partnerskap med forskare

Kumulativt
värde

2020 2019

2,00

3,00 2,00 1,00

2,00

1,00 1,00 0,00

2018 2017 2016 2015 2014
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Utveckling av yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -1.6
Valda relevanta åtgärder

SV

Tematiskt
mål

Utfallsindikator
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Ingår
i Målvärde
resultatramen
(2023)

Kumulativt
värde

2020 2019

SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
01 - Artikel 29.1 + 29.2 Främjande av humankapital och social dialog – 08
utbildning, nätverksbyggande, social dialog, stöd till makar och livspartner (+
artikel 44.1 a Inlandsfiske)
Valda relevanta åtgärder

Utfallsindikator

Ingår
i Målvärde
Kumulativt
2020 2019
resultatramen
(2023)
värde
1.9 - Antal projekt om främjande av humankapital och social dialog,
6,00
9,00 1,00 4,00
diversifiering och nya inkomstformer, nyetableringar för fiskare och
hälsa/säkerhet

Tematiskt
mål
01 - Artikel 29.1 + 29.2 Främjande av humankapital och social dialog – utbildning, 08
nätverksbyggande, social dialog, stöd till makar och livspartner (+ artikel 44.1 a Inlandsfiske)

Unionsprioritering

Utfallsindikator

2018 2017 2016 2015 2014

1.9 - Antal projekt om främjande av humankapital och social dialog, diversifiering 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
och nya inkomstformer, nyetableringar för fiskare och hälsa/säkerhet

2 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF - 2
Särskilt mål

Resultatindikator

2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket,
inklusive förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden,
särskilt för små och medelstora företag
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket,
inklusive förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden,
särskilt för små och medelstora företag
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket,
inklusive förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden,
särskilt för små och medelstora företag
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket,
inklusive förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden,
särskilt för små och medelstora företag
3 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i
vattenmiljöer, förbättring av de ekosystem som är anslutna till
vattenbruket samt främjande av ett resurseffektivt vattenbruk
3 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i
vattenmiljöer, förbättring av de ekosystem som är anslutna till
vattenbruket samt främjande av ett resurseffektivt vattenbruk

2.1
Förändring
vattenbruksproduktion

av

volym

2.2
Förändring
vattenbruksproduktion

av

värde

Särskilt mål

SV

Målvärde
(2023)
1 725,00000

Kumulativt
värde
6 053,30000

69,00000

thousand
Euros

7 650,00000

10 082,30000

3 372,50000

2.3 - Förändring av nettovinst

thousand
Euros

730,00000

9 869,30000

66,50000

2.6 - Förändrad produktionsvolym inom
recirkulerande vattenbrukssystem genom
startstöd
2.4 - Förändring av produktionsvolymen
ekologiskt vattenbruk

ton

50,00000

40,00000

40,00000

tonnes

1 700,00000

4 650,00000

1 100,00000

2.5 - Förändring av produktionsvolymen
recirkulerande vattenbrukssystem

tonnes

500,00000

22,00000

0,00000

Resultatindikator
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Måttenhet
tonnes

2019

2018

2017

2020

2016

SV

Särskilt mål
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inklusive
förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och
medelstora företag
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inklusive
förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och
medelstora företag
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inklusive
förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och
medelstora företag
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inklusive
förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och
medelstora företag
3 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer,
förbättring av de ekosystem som är anslutna till vattenbruket samt främjande
av ett resurseffektivt vattenbruk
3 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer,
förbättring av de ekosystem som är anslutna till vattenbruket samt främjande
av ett resurseffektivt vattenbruk

Resultatindikator
2.1
Förändring
vattenbruksproduktion

volym

2019
3 981,00000

2018
930,30000

2017
1 073,00000

2016
0,00000

av

värde

3 126,90000

1 476,90000

2 106,00000

0,00000

8 961,00000

246,80000

595,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 650,00000

28,00000

1 072,00000

0,00000

22,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Resultatindikator
2.1 - Förändring av volym vattenbruksproduktion

2015
0,00000

2014
0,00000

2.2 - Förändring av värde vattenbruksproduktion

0,00000

0,00000

2.3 - Förändring av nettovinst

0,00000

0,00000

2.6 - Förändrad produktionsvolym inom recirkulerande
vattenbrukssystem genom startstöd
2.4 - Förändring av produktionsvolymen ekologiskt
vattenbruk
2.5 - Förändring av produktionsvolymen recirkulerande
vattenbrukssystem

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2
Förändring
vattenbruksproduktion
2.3 - Förändring av nettovinst

2.6 - Förändrad produktionsvolym inom
recirkulerande vattenbrukssystem genom
startstöd
2.4 - Förändring av produktionsvolymen
ekologiskt vattenbruk
2.5 - Förändring av produktionsvolymen
recirkulerande vattenbrukssystem

Särskilt mål
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inklusive förbättrad säkerhet och
förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och medelstora företag
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inklusive förbättrad säkerhet och
förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och medelstora företag
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inklusive förbättrad säkerhet och
förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och medelstora företag
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inklusive förbättrad säkerhet och
förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och medelstora företag
3 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer, förbättring av de ekosystem
som är anslutna till vattenbruket samt främjande av ett resurseffektivt vattenbruk
3 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer, förbättring av de ekosystem
som är anslutna till vattenbruket samt främjande av ett resurseffektivt vattenbruk

SV

av
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SV

Särskilt mål

1 - Tillhandahållande av stöd för att stärka teknisk utveckling, innovation och kunskapsöverföring

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -2.1
Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 47 Innovation

Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 47 Innovation

Särskilt mål

Tematiskt mål
03

Utfallsindikator
2.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster

Tematiskt mål
03

Ingår i resultatramen


Målvärde (2023)

Kumulativt värde
7,00

Utfallsindikator
2.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster

2018
4,00

9,00

2017
0,00

2016
0,00

2020
1,00

2015
0,00

2019
4,00

2014
0,00

2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inklusive förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och medelstora företag

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -2.2
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
01 - Artikel 48.1 a–d, f–h Produktiva investeringar i 03
vattenbruk
02 - Artikel 52 Främjande av nya vattenbrukare som 03
bedriver hållbart vattenbruk
Valda relevanta åtgärder

Utfallsindikator
2.2 - Antal projekt om produktiva investeringar i vattenbruk

i Målvärde
Kumulativt
2020 2019
(2023)
värde
27,00
25,00 0,00 5,00

2.5 - Antal projekt om främjande av humankapital inom vattenbruket i
allmänhet och hos nya vattenbrukare

Tematiskt
mål
01 - Artikel 48.1 a–d, f–h Produktiva investeringar i vattenbruk
03
02 - Artikel 52 Främjande av nya vattenbrukare som bedriver hållbart 03
vattenbruk

Särskilt
mål

Ingår
resultatramen


Utfallsindikator

18,00

10,00 0,00 1,00

2018 2017 2016 2015 2014

2.2 - Antal projekt om produktiva investeringar i vattenbruk
17,00 3,00 0,00 0,00 0,00
2.5 - Antal projekt om främjande av humankapital inom vattenbruket i allmänhet och hos nya 8,00 1,00 0,00 0,00 0,00
vattenbrukare

3 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer, förbättring av de ekosystem som är anslutna till vattenbruket samt främjande av ett
resurseffektivt vattenbruk

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -2.3
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
02 - Artikel 48.1 e, i, j Produktiva investeringar i vattenbruk – resurseffektivitet, 06

SV

Utfallsindikator

Ingår
resultatramen

2.2 - Antal projekt om produktiva investeringar i

26

i Målvärde
Kumulativt
2020 2019
(2023)
värde
27,00
24,00 5,00 10,00

SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål

minskning av mängden vatten och kemikalier, recirkulerande system som minimerar
vattenanvändningen
03 - Artikel 51 Förbättrad potential för vattenbruksanläggningar
06

Utfallsindikator

i Målvärde
(2023)

Kumulativt
värde

2020 2019

vattenbruk
2.4
Antal
projekt
om
ökning
av
vattenbruksanläggningars potential och åtgärder för folkoch djurhälsa

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
02 - Artikel 48.1 e, i, j Produktiva investeringar i vattenbruk – resurseffektivitet, minskning av mängden vatten 06
och kemikalier, recirkulerande system som minimerar vattenanvändningen
03 - Artikel 51 Förbättrad potential för vattenbruksanläggningar
06

Särskilt mål

Ingår
resultatramen

10,00

1,00 0,00

1,00

Utfallsindikator

2018 2017 2016 2015 2014

2.2 - Antal projekt om produktiva investeringar i vattenbruk

9,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 - Antal projekt om ökning av vattenbruksanläggningars 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
potential och åtgärder för folk- och djurhälsa

4 - Främjande av ett vattenbruk som kan säkerställa en hög nivå av miljöskydd, främjande av djurhälsa och välbefinnande samt folkhälsan och allmän säkerhet

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -2.4
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
03 - Artikel 56 Åtgärder för djurs hälsa och 03
välbefinnande
Valda relevanta åtgärder
03 - Artikel 56 Åtgärder för djurs hälsa och välbefinnande

Särskilt mål

Utfallsindikator

Ingår
resultatramen

i Målvärde
(2023)

2.4 - Antal projekt om ökning av vattenbruksanläggningars potential och åtgärder för
folk- och djurhälsa
Tematiskt mål
03

Kumulativt
värde
4,00

Utfallsindikator
2.4 - Antal projekt om ökning av vattenbruksanläggningars potential och åtgärder för folk- och djurhälsa

2020 2019
2,00 0,00 2,00

2018 2017 2016 2015 2014
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Utveckling av yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -2.5
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
01 - Artikel 50 Främjande av humankapital och 08
nätverksbyggande
Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 50 Främjande av humankapital och nätverksbyggande

SV

Utfallsindikator

Ingår
resultatramen

2.5 - Antal projekt om främjande av humankapital inom vattenbruket i allmänhet och
hos nya vattenbrukare

i Målvärde
(2023)

Kumulativt
värde
6,00

Tematiskt mål Utfallsindikator
08
2.5 - Antal projekt om främjande av humankapital inom vattenbruket i allmänhet och hos nya vattenbrukare
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2020 2019
5,00 0,00 4,00

2018 2017 2016 2015 2014
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV

Unionsprioritering

3 - Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens regler

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF - 3
Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

1 - Bättre och mer lättillgängliga vetenskapliga rön samt insamling och
hantering av data
2 - Stöd till övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell
kapacitet och en effektiv offentlig förvaltning utan att den administrativa
bördan ökas
2 - Stöd till övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell
kapacitet och en effektiv offentlig förvaltning utan att den administrativa
bördan ökas

3.B.1 - Ökning av procentandelen fullgjorda
datainsamlingsinbjudningar
3.A.1 - Antal upptäckta allvarliga överträdelser

%

3.A.2 - Landningar som varit föremål för
fysisk kontroll

%

Särskilt mål
1 - Bättre och mer lättillgängliga vetenskapliga rön samt insamling och hantering
av data
2 - Stöd till övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell kapacitet och
en effektiv offentlig förvaltning utan att den administrativa bördan ökas
2 - Stöd till övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell kapacitet och
en effektiv offentlig förvaltning utan att den administrativa bördan ökas

Resultatindikator
3.B.1 - Ökning av procentandelen fullgjorda
datainsamlingsinbjudningar
3.A.1 - Antal upptäckta allvarliga överträdelser
3.A.2 - Landningar som varit föremål för fysisk
kontroll

Särskilt mål
1 - Bättre och mer lättillgängliga vetenskapliga rön samt insamling och hantering av data
2 - Stöd till övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell kapacitet och en effektiv offentlig
förvaltning utan att den administrativa bördan ökas
2 - Stöd till övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell kapacitet och en effektiv offentlig
förvaltning utan att den administrativa bördan ökas

SV

number

28

Målvärde
(2023)
0,00000

Kumulativt
värde

2020
0,00000

10,00000

6,00000

5,40000

4,30000

2019
0,00000

2018
0,00000

2017
0,00000

2016
0,00000

11,00000

19,00000

16,00000

13,00000

4,90000

5,80000

5,90000

5,40000

Resultatindikator
3.B.1 - Ökning av procentandelen fullgjorda
datainsamlingsinbjudningar
3.A.1 - Antal upptäckta allvarliga överträdelser

2015
0,00000

2014
0,00000

7,00000

5,00000

3.A.2 - Landningar som varit föremål för fysisk kontroll

6,30000

5,70000

SV

Särskilt mål

1 - Bättre och mer lättillgängliga vetenskapliga rön samt insamling och hantering av data

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -3.1
Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 77 Datainsamling

Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 77 Datainsamling

Särskilt mål

Tematiskt mål
06

Utfallsindikator
3.2 - Antal projekt om stöd till insamling, hantering och användning av data

Tematiskt mål
06

Ingår i resultatramen


Målvärde (2023)
Kumulativt värde
2020 2019
2,00
2,00 1,00 0,00

Utfallsindikator
3.2 - Antal projekt om stöd till insamling, hantering och användning av data

2018
0,00

2017
1,00

2016
0,00

2015
0,00

2014
0,00

2 - Stöd till övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell kapacitet och en effektiv offentlig förvaltning utan att den administrativa bördan ökas

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -3.2
Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 76 Kontroll och tillsyn

Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 76 Kontroll och tillsyn

Unionsprioritering

Tematiskt mål Utfallsindikator
06
3.1 - Antal projekt om genomförande av unionens system för kontroll, inspektion och tillsyn

Tematiskt mål
06

Ingår i resultatramen Målvärde (2023) Kumulativt värde 2020 2019
450,00
86,00 17,00 30,00

Utfallsindikator
3.1 - Antal projekt om genomförande av unionens system för kontroll, inspektion och tillsyn

2018
34,00

2017
5,00

2016
0,00

2015
0,00

2014
0,00

4 - Fler arbetstillfällen och bättre territoriell sammanhållning

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF - 4
Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

1 - Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av sysselsättning och stöd till
anställbarhet och arbetskraftsrörlighet i de kust- och inlandssamhällen som är beroende av fiske
och vattenbruk, inklusive diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra sektorer av
den maritima ekonomin

4.1 - Skapad sysselsättning
(heltidsekvivalenter)

FTE

SV
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Målvärde
(2023)
8,00000

Kumulativt
värde
3,80000

2020
1,20000

SV

Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

1 - Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av sysselsättning och stöd till
anställbarhet och arbetskraftsrörlighet i de kust- och inlandssamhällen som är beroende av fiske
och vattenbruk, inklusive diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra sektorer av
den maritima ekonomin
1 - Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av sysselsättning och stöd till
anställbarhet och arbetskraftsrörlighet i de kust- och inlandssamhällen som är beroende av fiske
och vattenbruk, inklusive diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra sektorer av
den maritima ekonomin

4.2
Bibehållen
sysselsättning
(heltidsekvivalenter)

FTE

4.3 - Startade företag

number

Särskilt mål
1 - Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av sysselsättning
anställbarhet och arbetskraftsrörlighet i de kust- och inlandssamhällen som är beroende
vattenbruk, inklusive diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra sektorer av
ekonomin
1 - Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av sysselsättning
anställbarhet och arbetskraftsrörlighet i de kust- och inlandssamhällen som är beroende
vattenbruk, inklusive diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra sektorer av
ekonomin
1 - Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av sysselsättning
anställbarhet och arbetskraftsrörlighet i de kust- och inlandssamhällen som är beroende
vattenbruk, inklusive diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra sektorer av
ekonomin

30

Kumulativt
värde
17,00000

2020
6,40000

5,00000

3,00000

1,00000

Resultatindikator
4.1 - Skapad sysselsättning
(heltidsekvivalenter)

2019
1,10000

2018
1,50000

2017
0,00000

2016
0,00000

och stöd till
av fiske och
den maritima

4.2
Bibehållen
sysselsättning
(heltidsekvivalenter)

6,50000

4,10000

0,00000

0,00000

och stöd till
av fiske och
den maritima

4.3 - Startade företag

1,00000

1,00000

0,00000

0,00000

Resultatindikator
4.1 - Skapad sysselsättning
(heltidsekvivalenter)

2015
0,00000

2014
0,00000

4.2 - Bibehållen sysselsättning
(heltidsekvivalenter)

0,00000

0,00000

4.3 - Startade företag

0,00000

0,00000

och stöd till
av fiske och
den maritima

Särskilt mål
1 - Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av sysselsättning och stöd till anställbarhet och
arbetskraftsrörlighet i de kust- och inlandssamhällen som är beroende av fiske och vattenbruk, inklusive diversifiering av
verksamheten inom fisket och till andra sektorer av den maritima ekonomin
1 - Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av sysselsättning och stöd till anställbarhet och
arbetskraftsrörlighet i de kust- och inlandssamhällen som är beroende av fiske och vattenbruk, inklusive diversifiering av
verksamheten inom fisket och till andra sektorer av den maritima ekonomin
1 - Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av sysselsättning och stöd till anställbarhet och
arbetskraftsrörlighet i de kust- och inlandssamhällen som är beroende av fiske och vattenbruk, inklusive diversifiering av
verksamheten inom fisket och till andra sektorer av den maritima ekonomin

SV

Målvärde
(2023)
25,00000

SV

Särskilt
mål

1 - Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av sysselsättning och stöd till anställbarhet och arbetskraftsrörlighet i de kust- och inlandssamhällen som
är beroende av fiske och vattenbruk, inklusive diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra sektorer av den maritima ekonomin

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -4.1
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
08

01 - Artikel 62.1 a Förberedande stöd

02 - Artikel 63 Genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier (inklusive löpande 08
kostnader och ledning)
03 - Artikel 64 Samarbetsåtgärder
08

Utfallsindikator

i Målvärde
(2023)

4.2 - Antal projekt om förberedande stöd
4.1
Antal
utvalda
utvecklingsstrategier
4.3 - Antal samarbetsprojekt

Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 62.1 a Förberedande stöd
02 - Artikel 63 Genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier (inklusive löpande kostnader och ledning)
03 - Artikel 64 Samarbetsåtgärder

Unionsprioritering

Ingår
resultatramen

Tematiskt mål
08
08
08

lokala



Kumulativt
värde

2020 2019

4,00

8,00 0,00 0,00

10,00

13,00 0,00 0,00

11,00

10,00 1,00 2,00

Utfallsindikator
4.2 - Antal projekt om förberedande stöd
4.1 - Antal utvalda lokala utvecklingsstrategier
4.3 - Antal samarbetsprojekt

2018 2017 2016 2015 2014
0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
0,00 0,00 0,00 13,00 0,00
7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Främjande av saluföring och beredning

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF - 5
Särskilt mål
1 - En bättre organisation av
fiskeri- och vattenbruksprodukter
1 - En bättre organisation av
fiskeri- och vattenbruksprodukter
1 - En bättre organisation av
fiskeri- och vattenbruksprodukter
1 - En bättre organisation av
fiskeri- och vattenbruksprodukter
Särskilt mål

SV

Resultatindikator
marknaderna för
marknaderna för
marknaderna för
marknaderna för

Måttenhet

5.1.a - Förändring av värdet av den första försäljningen
producentorganisationer
5.1.b - Förändring av volymen av den första försäljningen
producentorganisationer
5.1.c - Förändring av värdet av den första försäljningen
andra än producentorganisationer
5.1.d - Förändring av volymen av den första försäljningen
andra än producentorganisationer
Resultatindikator

i
i
i
i

thousand
Euros
tonnes
thousand
Euros
tonnes

Målvärde
(2023)
740,00000

Kumulativt
värde
10 794,40000

1 311,30000

0,00000

38 820,00000

35 441,70000

195,00000

973,80000

0,00000

0,00000

505,00000

0,00000

2019

31

2018

2017

2020

2016

SV

Särskilt mål
1 - En bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och
vattenbruksprodukter
1 - En bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och
vattenbruksprodukter
1 - En bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och
vattenbruksprodukter
1 - En bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och
vattenbruksprodukter
Särskilt mål
1 - En bättre organisation
vattenbruksprodukter
1 - En bättre organisation
vattenbruksprodukter
1 - En bättre organisation
vattenbruksprodukter
1 - En bättre organisation
vattenbruksprodukter

SV

Resultatindikator
5.1.a - Förändring av värdet av den första försäljningen i
producentorganisationer
5.1.b - Förändring av volymen av den första försäljningen i
producentorganisationer
5.1.c - Förändring av värdet av den första försäljningen i andra än
producentorganisationer
5.1.d - Förändring av volymen av den första försäljningen i andra
än producentorganisationer

2019
4 729,60000

2018
1 375,90000

2017
6 000,00000

2016
0,00000

1 160,00000

2 180,00000

38,30000

0,00000

973,80000

0,00000

0,00000

0,00000

505,00000

0,00000

0,00000

0,00000

av marknaderna för fiskeri- och

Resultatindikator
5.1.a - Förändring av värdet av den första försäljningen i producentorganisationer

2015
0,00000

2014
0,00000

av marknaderna för fiskeri- och

5.1.b - Förändring av volymen av den första försäljningen i producentorganisationer

0,00000

0,00000

av marknaderna för fiskeri- och

5.1.c - Förändring av värdet av den första försäljningen i andra än
producentorganisationer
5.1.d - Förändring av volymen av den första försäljningen i andra än
producentorganisationer

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

av marknaderna för fiskeri- och

32

SV

Särskilt mål

1 - En bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -5.1
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
01 - Artikel 66 Produktions- och 03
saluföringsplaner
02 - Artikel 67 Lagringsstöd
03

Utfallsindikator

03 - Artikel 68 Saluföringsåtgärder

5.2 - Antal projekt om saluföringsåtgärder och lagringsstöd

Valda relevanta åtgärder
01
Artikel 66
Produktionssaluföringsplaner
02 - Artikel 67 Lagringsstöd
03 - Artikel 68 Saluföringsåtgärder

Särskilt mål

03

Ingår
resultatramen

5.1 - Antal producentorganisationer eller producentorganisationssammanslutningar som får stöd för
produktions- och saluföringsplaner
5.2 - Antal projekt om saluföringsåtgärder och lagringsstöd

Tematiskt
mål
och 03
03
03

i Målvärde
Kumulativt
2020 2019
(2023)
värde
30,00
25,00 4,00 6,00

Utfallsindikator

0,00

0,00 0,00 0,00

39,00

23,00 5,00 7,00

2018 2017 2016 2015 2014

5.1 - Antal producentorganisationer eller producentorganisationssammanslutningar som får stöd för produktions- och 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00
saluföringsplaner
5.2 - Antal projekt om saluföringsåtgärder och lagringsstöd
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 - Antal projekt om saluföringsåtgärder och lagringsstöd
6,00 5,00 0,00 0,00 0,00

2 - Stimulering av investeringar i berednings- och saluföringssektorerna

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -5.2
Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 69 Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 69 Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Unionsprioritering

SV

Tematiskt mål
03

Utfallsindikator
5.3 - Antal projekt om beredning

Tematiskt mål
03

Ingår i resultatramen


Utfallsindikator
5.3 - Antal projekt om beredning

Målvärde (2023)
Kumulativt värde
2020 2019
55,00
47,00 1,00 8,00

2018
36,00

2017
2,00

2016
0,00

2015
0,00

2014
0,00

6 - Främjande av genomförandet av en integrerad havspolitik
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Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF - 6
Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

1 - Utveckling och genomförande av en
integrerad havspolitik
1 - Utveckling och genomförande av en
integrerad havspolitik

6.2.a - Förändring av täckningen av Natura 2000-områden som utsetts
enligt fågel- och livsmiljödirektiven
6.2.b - Förändring av täckningen av andra geografiska skyddsåtgärder enligt
artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG

Särskilt mål
1 - Utveckling och genomförande av en
integrerad havspolitik
1 - Utveckling och genomförande av en
integrerad havspolitik

Kumulativt
värde
0,00000

0,00000

Km²

300,00000

57,00000

0,00000

Resultatindikator
6.2.a - Förändring av täckningen av Natura 2000-områden som utsetts enligt fågel- och
livsmiljödirektiven
6.2.b - Förändring av täckningen av andra geografiska skyddsåtgärder enligt
artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG

Särskilt mål
1 - Utveckling och genomförande av en integrerad
havspolitik
1 - Utveckling och genomförande av en integrerad
havspolitik

SV

Km²

Målvärde
(2023)
300,00000

2020

2019
0,00000

2018
0,00000

2017
0,00000

2016
0,00000

57,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Resultatindikator
6.2.a - Förändring av täckningen av Natura 2000-områden som utsetts enligt fågel- och
livsmiljödirektiven
6.2.b - Förändring av täckningen av andra geografiska skyddsåtgärder enligt artikel 13.4 i direktiv
2008/56/EG

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000
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Särskilt mål

1 - Utveckling och genomförande av en integrerad havspolitik

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -6.1
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
02 - Artikel 80.1 b Främjande av skyddet av den marina miljön och en hållbar 06
användning av havs- och kustresurser
03 - Artikel 80.1 c Förbättra kunskapen om tillståndet för den marina miljön
06

Utfallsindikator

Ingår
resultatramen

6.2 - Antal projekt om skydd och förbättring av kunskapen
om den marina miljön

6.2 - Antal projekt om skydd och förbättring av kunskapen
om den marina miljön

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
02 - Artikel 80.1 b Främjande av skyddet av den marina miljön och en hållbar användning av havs- och 06
kustresurser
03 - Artikel 80.1 c Förbättra kunskapen om tillståndet för den marina miljön
06

SV

35

Utfallsindikator

i Målvärde
Kumulativt
2020 2019
(2023)
värde
11,00
3,00 0,00 0,00
4,00

1,00 0,00 0,00

2018 2017 2016 2015 2014

6.2 - Antal projekt om skydd och förbättring av kunskapen om den 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
marina miljön
6.2 - Antal projekt om skydd och förbättring av kunskapen om den 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
marina miljön

SV

Tabell 3: Finansiella indikatorer för EHFF
Unionsprioritering
1 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
2 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat vattenbruk
3 - Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens regler
4 - Fler arbetstillfällen och bättre territoriell sammanhållning
5 - Främjande av saluföring och beredning
6 - Främjande av genomförandet av en integrerad havspolitik
7 - Tekniskt stöd

Delmål
(2018)
3 472 445,00

Målvärde
(2023)
35 706 561,00

Kumulativt
värde
12 459 767,46

2020

2019

5 186 668,38

3 664 149,89

3 408 820,00

16 291 167,00

8 744 885,70

1 689 413,59

3 309 624,64

14 661 608,00
608 799,00
1 277 712,00
712 106,00

71 208 344,00
14 637 309,00
6 719 791,00
6 350 800,00

44 352 314,96
6 902 472,87
4 881 383,99
844 370,53
4 937 767,70

8 968 179,56
2 530 306,89
278 677,45
140 011,51
1 613 232,76

14 428 088,72
1 716 272,65
536 912,98
99 247,02
541 352,48

Unionsprioritering
1 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.
2 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat
vattenbruk
3 - Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens regler
4 - Fler arbetstillfällen och bättre territoriell sammanhållning
5 - Främjande av saluföring och beredning
6 - Främjande av genomförandet av en integrerad havspolitik
7 - Tekniskt stöd
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2018
2 621 258,95
2 934 265,94

2017
922 982,14
802 366,64

2016
64 708,10
9 214,89

2015
0,00
0,00

2014
0,00
0,00

20 837 710,85
1 817 913,21
3 704 276,98
605 112,00
829 598,66

118 335,83
547 202,89
348 206,18
0,00
874 464,50

0,00
75 374,67
13 310,40
0,00
951 411,90

0,00
215 402,56
0,00
0,00
127 707,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SV

3.3.

Ekonomiska uppgifter

Tabell 4: Ekonomiska uppgifter för EHFF
Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.

1 - Minskning av fiskets 06
påverkan på havsmiljön, bland
annat genom att oönskade
fångster så långt möjligt
undviks och minskas

01 - Artikel 37 Stöd till utformning och
genomförande av bevarandeåtgärder

3 450 378,00

2 296 128,00

0,00

66,55%

3 119 213,00

1 - Minskning av fiskets 06
påverkan på havsmiljön, bland
annat genom att oönskade
fångster så långt möjligt
undviks och minskas

02 - Artikel 38 Begränsande av fiskets
inverkan på havsmiljön och anpassning av
fisket för att skydda arter (+ artikel 44.1 c
Inlandsfiske)

1 075 269,00

715 560,00

286 224,00

66,55%

1 135 472,00

790 331,00

73,50%

1 - Minskning av fiskets 06
påverkan på havsmiljön, bland
annat genom att oönskade
fångster så långt möjligt
undviks och minskas

03 - Artikel 39 Innovation kopplad till
bevarandet av de marina biologiska
resurserna (+ artikel 44.1 c Inlandsfiske)

4 301 075,00

2 862 242,00

1 144 896,80

66,55%

4 357 745,00

4 301 401,00

100,01%

1 - Minskning av fiskets 06
påverkan på havsmiljön, bland
annat genom att oönskade
fångster så långt möjligt
undviks och minskas

04 - Artikel 40.1 a Skydd och återställande
av den marina biologiska mångfalden –
insamling av förlorade fiskeredskap och
marint avfall

1 075 269,00

715 560,00

0,00

66,55%

1 442 225,00

1 221 860,00

113,63%

1 - Minskning av fiskets 06
påverkan på havsmiljön, bland
annat genom att oönskade
fångster så långt möjligt
undviks och minskas

05
Artikel 43.2
Fiskehamnar,
landningsplatser,
auktionshallar
och
skyddshamnar – investeringar för att
underlätta iakttagandet av skyldigheten att
landa alla fångster

1 075 269,00

715 560,00

0,00

66,55%

1 159 720,00

741 150,00

68,93%

2 - Skydd och återställande av 06
den biologiska mångfalden i
vattenmiljöer och de akvatiska
ekosystemen

01 - Artikel 40.1 b–g, i Skydd och
återställande av den marina biologiska
mångfalden – bidrag till bättre förvaltning
och bevarande, nybyggnation, utplacering
eller modernisering av fasta eller flyttbara
anläggningar, utarbetande av skydds- och
förvaltningsplaner för Natura 2000områden och geografiska skyddsområden,
förvaltning, återställande och övervakning

10 364 722,00

6 897 424,00

2 758 969,60

66,55%

8 921 341,00

8 903 395,00

85,90%
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Tematiskt Åtgärd
mål

Totalt
offentligt
bidrag (i euro)
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EHFF-bidrag
(i euro)

EHFF-bidrag som bidrar Medfinansieringsgrad Totala
till
EMFF (%)
stödberättigande
klimatförändringsmålen
utgifter
för
(i euro)
insatser som valts
ut för stöd (i euro)

Totalt offentligt
bidrag
till
insatser
som
valts ut för stöd
(i euro)

Andel av
det totala
anslaget
som
omfattas
av valda
insatser
(%)
3 011 453,00
87,28%

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

Tematiskt Åtgärd
mål

1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.

3 - Säkerställande av en balans 06
mellan fiskekapaciteten och
tillgängliga fiskemöjligheter

1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.

5 - Tillhandahållande av stöd 03
för att stärka teknisk utveckling
och innovation, inklusive ökad
energieffektivitet,
och
kunskapsöverföring

SV

av marina skyddsområden, inklusive Natura
2000-områden,
miljömedvetenhet,
deltagande i andra åtgärder som syftar till
att bevara och främja den biologiska
mångfalden och ekosystemtjänster (+
artikel 44.6 Inlandsfiske)
02 - Artikel 36 Stöd till system för
tilldelning av fiskemöjligheter

Totalt
offentligt
bidrag (i euro)

EHFF-bidrag
(i euro)

EHFF-bidrag som bidrar Medfinansieringsgrad Totala
till
EMFF (%)
stödberättigande
klimatförändringsmålen
utgifter
för
(i euro)
insatser som valts
ut för stöd (i euro)

Totalt offentligt
bidrag
till
insatser
som
valts ut för stöd
(i euro)

Andel av
det totala
anslaget
som
omfattas
av valda
insatser
(%)

1 075 269,00

715 560,00

286 224,00

66,55%

758 881,00

758 881,00

70,58%

4 - Bättre konkurrenskraft och 03
lönsamhet för fisket, särskilt
för det småskaliga kustfisket
och bättre säkerhets- och
arbetsförhållanden.

02 - Artikel 30 Diversifiering och nya
former av inkomst (+ artikel 44.4
Inlandsfiske)

537 634,00

357 780,00

0,00

66,55%

990 434,00

493 874,00

91,86%

4 - Bättre konkurrenskraft och 03
lönsamhet för fisket, särskilt
för det småskaliga kustfisket
och bättre säkerhets- och
arbetsförhållanden.

05 - Artikel 33 Tillfälligt upphörande med
fiskeverksamhet

3 602 151,00

2 397 127,00

958 850,80

66,55%

540 880,00

540 880,00

15,02%

4 - Bättre konkurrenskraft och 03
lönsamhet för fisket, särskilt
för det småskaliga kustfisket
och bättre säkerhets- och
arbetsförhållanden.

08 - Artikel 42 Mervärde, produktkvalitet
och användning av oönskade fångster (+
artikel 44.1 e Inlandsfiske)

2 859 666,00

1 903 025,00

0,00

66,55%

3 782 446,00

2 548 965,00

89,14%

4 - Bättre konkurrenskraft och 03
lönsamhet för fisket, särskilt
för det småskaliga kustfisket
och bättre säkerhets- och
arbetsförhållanden.

09 - Artikel 43.1 + 3 Fiskehamnar,
landningsplatser,
auktionshallar
och
skyddshamnar – investeringar för att
förbättra infrastrukturer i fiskehamnar och
auktionshallar samt landningsplatser och
skyddshamnar;
nybyggnad
av
skyddshamnar för att förbättra säkerheten
för fiskare (+ artikel 44.1 f Inlandsfiske)
01 - Artikel 26 Innovation (+ artikel 44.3
Inlandsfiske)

4 301 075,00

2 862 242,00

1 144 896,80

66,55%

5 035 682,00

4 187 896,00

97,37%

860 215,00

572 448,00

0,00

66,55%

1 072 862,00

860 215,00

100,00%
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Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
2 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och

5 - Tillhandahållande av stöd 03
för att stärka teknisk utveckling
och innovation, inklusive ökad
energieffektivitet,
och
kunskapsöverföring

02 - Artikel 28 Partnerskap mellan forskare
och fiskare (+ artikel 44.3 Inlandsfiske)

537 634,00

357 780,00

0,00

66,55%

481 285,00

6
Utveckling
av 08
yrkesutbildning,
nya
yrkeskunskaper och livslångt
lärande

01 - Artikel 29.1 + 29.2 Främjande av
humankapital och social dialog –
utbildning,
nätverksbyggande,
social
dialog, stöd till makar och livspartner (+
artikel 44.1 a Inlandsfiske)

2 365 591,00

1 574 233,00

0,00

66,55%

2 872 691,00

2 422 177,00

102,39%

1 - Tillhandahållande av stöd 03
för
att
stärka
teknisk
utveckling, innovation och
kunskapsöverföring

01 - Artikel 47 Innovation

4 990 286,00

3 320 892,00

1 328 356,80

66,55%

7 139 072,00

4 990 287,00

100,00%

2 - Stärkt konkurrenskraft och 03
större
lönsamhet
för
vattenbruket,
inklusive
förbättrad
säkerhet
och
förbättrade arbetsförhållanden,
särskilt för små och medelstora
företag
2 - Stärkt konkurrenskraft och 03
större
lönsamhet
för
vattenbruket,
inklusive
förbättrad
säkerhet
och
förbättrade arbetsförhållanden,
särskilt för små och medelstora
företag
3 - Skydd och återställande av 06
den biologiska mångfalden i
vattenmiljöer, förbättring av de
ekosystem som är anslutna till
vattenbruket samt främjande av
ett resurseffektivt vattenbruk

01 - Artikel 48.1 a–d, f–h Produktiva
investeringar i vattenbruk

1 976 049,00

1 315 004,00

0,00

66,55%

4 027 108,00

2 013 554,00

101,90%

02 - Artikel 52 Främjande av nya
vattenbrukare som bedriver hållbart
vattenbruk

2 261 619,00

1 505 042,00

0,00

66,55%

4 556 916,00

2 273 623,00

100,53%

02 - Artikel 48.1 e, i, j Produktiva
investeringar
i
vattenbruk
–
resurseffektivitet, minskning av mängden
vatten och kemikalier, recirkulerande
system som minimerar vattenanvändningen

4 082 742,00

2 716 947,00

1 086 778,80

66,55%

8 700 246,00

4 310 689,00

105,58%

3 - Skydd och återställande av 06
den biologiska mångfalden i
vattenmiljöer, förbättring av de
ekosystem som är anslutna till
vattenbruket samt främjande av

03 - Artikel 51 Förbättrad potential för
vattenbruksanläggningar

1 612 903,00

1 073 341,00

429 336,40

66,55%

1 124 053,00

1 124 053,00

69,69%
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Tematiskt Åtgärd
mål

Totalt
offentligt
bidrag (i euro)
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EHFF-bidrag
(i euro)

EHFF-bidrag som bidrar Medfinansieringsgrad Totala
till
EMFF (%)
stödberättigande
klimatförändringsmålen
utgifter
för
(i euro)
insatser som valts
ut för stöd (i euro)

Totalt offentligt
bidrag
till
insatser
som
valts ut för stöd
(i euro)

Andel av
det totala
anslaget
som
omfattas
av valda
insatser
(%)
481 285,00
89,52%

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat
vattenbruk
3 Främjande av
genomförandet av den
gemensamma
fiskeripolitikens regler
3 Främjande av
genomförandet av den
gemensamma
fiskeripolitikens regler

ett resurseffektivt vattenbruk

4 - Fler arbetstillfällen
och bättre territoriell
sammanhållning

4 - Fler arbetstillfällen
och bättre territoriell
sammanhållning

SV

Tematiskt Åtgärd
mål

Totalt
offentligt
bidrag (i euro)

EHFF-bidrag
(i euro)

EHFF-bidrag som bidrar Medfinansieringsgrad Totala
till
EMFF (%)
stödberättigande
klimatförändringsmålen
utgifter
för
(i euro)
insatser som valts
ut för stöd (i euro)

Totalt offentligt
bidrag
till
insatser
som
valts ut för stöd
(i euro)

Andel av
det totala
anslaget
som
omfattas
av valda
insatser
(%)

4 - Främjande av ett vattenbruk 03
som kan säkerställa en hög nivå
av miljöskydd, främjande av
djurhälsa och välbefinnande
samt folkhälsan och allmän
säkerhet

03 - Artikel 56 Åtgärder för djurs hälsa och
välbefinnande

1 075 269,00

715 560,00

0,00

66,55%

765 028,00

765 028,00

71,15%

5
Utveckling
av 08
yrkesutbildning,
nya
yrkeskunskaper och livslångt
lärande

01 - Artikel 50 Främjande av humankapital
och nätverksbyggande

1 182 796,00

787 116,00

0,00

66,55%

1 280 641,00

1 141 240,00

96,49%

1
Bättre
och
mer
lättillgängliga
vetenskapliga
rön samt insamling och
hantering av data
2 - Stöd till övervakning,
kontroll och tillsyn, förbättrad
institutionell kapacitet och en
effektiv offentlig förvaltning
utan att den administrativa
bördan ökas
1 - Främjande av ekonomisk
tillväxt, social delaktighet,
skapande av sysselsättning och
stöd till anställbarhet och
arbetskraftsrörlighet i de kustoch inlandssamhällen som är
beroende
av
fiske
och
vattenbruk,
inklusive
diversifiering av verksamheten
inom fisket och till andra
sektorer av den maritima
ekonomin
1 - Främjande av ekonomisk
tillväxt, social delaktighet,
skapande av sysselsättning och
stöd till anställbarhet och
arbetskraftsrörlighet i de kustoch inlandssamhällen som är
beroende
av
fiske
och

06

01 - Artikel 77 Datainsamling

36 867 193,00

29 493 754,00

11 797 501,60

80,00%

27 363 801,00

27 363 801,00

74,22%

06

01 - Artikel 76 Kontroll och tillsyn

34 341 151,00

30 907 036,00

0,00

90,00%

27 775 429,00

26 502 914,00

77,18%

08

01 - Artikel 62.1 a Förberedande stöd

215 403,00

107 701,50

0,00

50,00%

215 403,00

215 403,00

100,00%

08

02 - Artikel 63 Genomförande av lokalt
ledda
utvecklingsstrategier
(inklusive
löpande kostnader och ledning)

14 252 821,18

7 898 913,50

3 159 565,40

55,42%

13 864 261,00

13 395 849,00

93,99%

40

SV

Unionsprioritering

4 - Fler arbetstillfällen
och bättre territoriell
sammanhållning

5 Främjande av
saluföring
och
beredning
5 Främjande av
saluföring
och
beredning
5 Främjande av
saluföring
och
beredning
5 Främjande av
saluföring
och
beredning
6 Främjande av
genomförandet av en
integrerad havspolitik
6 Främjande av
genomförandet av en
integrerad havspolitik
7 - Tekniskt stöd
Totalt

SV

Utvalt särskilt mål

vattenbruk,
inklusive
diversifiering av verksamheten
inom fisket och till andra
sektorer av den maritima
ekonomin
1 - Främjande av ekonomisk
tillväxt, social delaktighet,
skapande av sysselsättning och
stöd till anställbarhet och
arbetskraftsrörlighet i de kustoch inlandssamhällen som är
beroende
av
fiske
och
vattenbruk,
inklusive
diversifiering av verksamheten
inom fisket och till andra
sektorer av den maritima
ekonomin
1 - En bättre organisation av
marknaderna för fiskeri- och
vattenbruksprodukter
1 - En bättre organisation av
marknaderna för fiskeri- och
vattenbruksprodukter
1 - En bättre organisation av
marknaderna för fiskeri- och
vattenbruksprodukter
2 - Stimulering av investeringar
i
beredningsoch
saluföringssektorerna
1
Utveckling
och
genomförande av en integrerad
havspolitik
1
Utveckling
och
genomförande av en integrerad
havspolitik
1 - Tekniskt stöd

Tematiskt Åtgärd
mål

Totalt
offentligt
bidrag (i euro)

08

03 - Artikel 64 Samarbetsåtgärder

03

01 - Artikel 66
saluföringsplaner

03

02 - Artikel 67 Lagringsstöd

03

EHFF-bidrag
(i euro)

EHFF-bidrag som bidrar Medfinansieringsgrad Totala
till
EMFF (%)
stödberättigande
klimatförändringsmålen
utgifter
för
(i euro)
insatser som valts
ut för stöd (i euro)

Totalt offentligt
bidrag
till
insatser
som
valts ut för stöd
(i euro)

Andel av
det totala
anslaget
som
omfattas
av valda
insatser
(%)

607 422,00

336 652,00

0,00

55,42%

607 422,00

607 422,00

100,00%

322 581,00

214 668,00

0,00

66,55%

242 644,00

181 983,00

56,41%

0,00

0,00

0,00

0,00%

03 - Artikel 68 Saluföringsåtgärder

1 290 323,00

858 673,00

0,00

66,55%

1 996 585,00

1 375 081,00

106,57%

03

01 - Artikel 69 Beredning av fiskeri- och
vattenbruksprodukter

5 479 198,00

3 646 248,00

1 458 499,20

66,55%

11 141 935,00

5 704 566,00

104,11%

06

02 - Artikel 80.1 b Främjande av skyddet
av den marina miljön och en hållbar
användning av havs- och kustresurser
03 - Artikel 80.1 c Förbättra kunskapen om
tillståndet för den marina miljön

2 978 498,00

1 982 104,00

792 841,60

66,55%

2 178 796,00

2 178 796,00

73,15%

3 705 777,00

2 466 088,00

986 435,20

66,55%

3 443 518,00

3 443 518,00

92,92%

01 - Artikel 78 Tekniskt
medlemsstaternas initiativ

8 817 204,00

5 867 595,00

0,00

66,55%

5 384 755,00

5 384 755,00

61,07%

163 540 452,18 120 156 004,00

27 619 377,00

73,47%

157 478 490,00

134 236 325,00

82,08%

06

Produktions-

stöd

och

på

41

0,00%

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.

1 - Minskning av fiskets 06
påverkan på havsmiljön, bland
annat genom att oönskade
fångster så långt möjligt
undviks och minskas

01 - Artikel 37 Stöd till utformning och
genomförande av bevarandeåtgärder

1 - Minskning av fiskets 06
påverkan på havsmiljön, bland
annat genom att oönskade
fångster så långt möjligt
undviks och minskas

02 - Artikel 38 Begränsande av fiskets
inverkan på havsmiljön och anpassning av
fisket för att skydda arter (+ artikel 44.1 c
Inlandsfiske)

210 386,11

1 - Minskning av fiskets 06
påverkan på havsmiljön, bland
annat genom att oönskade
fångster så långt möjligt
undviks och minskas

03 - Artikel 39 Innovation kopplad till
bevarandet av de marina biologiska
resurserna (+ artikel 44.1 c Inlandsfiske)

1 - Minskning av fiskets 06
påverkan på havsmiljön, bland
annat genom att oönskade
fångster så långt möjligt
undviks och minskas

SV

Tematiskt Åtgärd
mål

Bidrag
till
klimatförändringsmålen
av de insatser som valts
ut för stöd

Det
sammanlagda
belopp
av
stödberättigande
utgifter
som
stödmottagarna har
redovisat till den
förvaltande
myndigheten (i euro)
0,00
2 437 897,00

Totala
stödberättigande
offentliga
utgifter
som deklarerats av
stödmottagare till
den
förvaltande
myndigheten
(i
euro)
2 130 796,00

Andel av det totala
anslaget som utgörs
av
de
totala
stödberättigande
offentliga
utgifter
som deklarerats av
stödmottagare (%)

978 460,00

604 230,00

56,19

160 846,03

81

1 145 032,95

542 793,00

507 714,00

11,80

135 153,47

14

04 - Artikel 40.1 a Skydd och återställande
av den marina biologiska mångfalden –
insamling av förlorade fiskeredskap och
marint avfall

0,00

895 551,00

677 603,00

63,02

0,00

16

1 - Minskning av fiskets 06
påverkan på havsmiljön, bland
annat genom att oönskade
fångster så långt möjligt
undviks och minskas

05
Artikel 43.2
Fiskehamnar,
landningsplatser,
auktionshallar
och
skyddshamnar – investeringar för att
underlätta iakttagandet av skyldigheten att
landa alla fångster

0,00

1 113 736,00

792 717,00

73,72

0,00

2

2 - Skydd och återställande av 06
den biologiska mångfalden i
vattenmiljöer och de akvatiska
ekosystemen

01 - Artikel 40.1 b–g, i Skydd och
återställande av den marina biologiska
mångfalden – bidrag till bättre förvaltning
och bevarande, nybyggnation, utplacering
eller modernisering av fasta eller flyttbara
anläggningar, utarbetande av skydds- och
förvaltningsplaner för Natura 2000områden och geografiska skyddsområden,
förvaltning, återställande och övervakning
av marina skyddsområden, inklusive Natura
2000-områden,
miljömedvetenhet,
deltagande i andra åtgärder som syftar till
att bevara och främja den biologiska
mångfalden och ekosystemtjänster (+
artikel 44.6 Inlandsfiske)

2 370 083,75

2 703 814,00

2 487 108,40

24,00

662 068,26

23

42

Bidrag
till Antal
klimatförändringsmålen av utvalda
de totala stödberättigande insatser
offentliga
utgifter
som
deklarerats
av
stödmottagare
till
den
förvaltande myndigheten (i
euro)
61,76
0,00
6

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.

3 - Säkerställande av en balans 06
mellan fiskekapaciteten och
tillgängliga fiskemöjligheter

02 - Artikel 36 Stöd till system för
tilldelning av fiskemöjligheter

4 - Bättre konkurrenskraft och 03
lönsamhet för fisket, särskilt för
det småskaliga kustfisket och
bättre
säkerhetsoch
arbetsförhållanden.

02 - Artikel 30 Diversifiering och nya
former av inkomst (+ artikel 44.4
Inlandsfiske)

0,00

4 - Bättre konkurrenskraft och 03
lönsamhet för fisket, särskilt för
det småskaliga kustfisket och
bättre
säkerhetsoch
arbetsförhållanden.

05 - Artikel 33 Tillfälligt upphörande med
fiskeverksamhet

4 - Bättre konkurrenskraft och 03
lönsamhet för fisket, särskilt för
det småskaliga kustfisket och
bättre
säkerhetsoch
arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och 03
lönsamhet för fisket, särskilt för
det småskaliga kustfisket och
bättre
säkerhetsoch
arbetsförhållanden.

1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.

5 - Tillhandahållande av stöd 03
för att stärka teknisk utveckling
och innovation, inklusive ökad
energieffektivitet,
och
kunskapsöverföring

SV

Tematiskt Åtgärd
mål

5 - Tillhandahållande av stöd 03
för att stärka teknisk utveckling
och innovation, inklusive ökad
energieffektivitet,
och
kunskapsöverföring

Bidrag
till
klimatförändringsmålen
av de insatser som valts
ut för stöd

Det
sammanlagda
belopp
av
stödberättigande
utgifter
som
stödmottagarna har
redovisat till den
förvaltande
myndigheten (i euro)
202 014,12
581 543,00

Totala
stödberättigande
offentliga
utgifter
som deklarerats av
stödmottagare till
den
förvaltande
myndigheten
(i
euro)
581 543,00

Andel av det totala
anslaget som utgörs
av
de
totala
stödberättigande
offentliga
utgifter
som deklarerats av
stödmottagare (%)

183 344,00

83 003,00

15,44

0,00

9

143 982,26

540 883,00

487 216,00

13,53

129 696,90

54

08 - Artikel 42 Mervärde, produktkvalitet
och användning av oönskade fångster (+
artikel 44.1 e Inlandsfiske)

0,00

1 059 310,00

737 223,00

25,78

0,00

37

09 - Artikel 43.1 + 3 Fiskehamnar,
landningsplatser,
auktionshallar
och
skyddshamnar – investeringar för att
förbättra infrastrukturer i fiskehamnar och
auktionshallar samt landningsplatser och
skyddshamnar;
nybyggnad
av
skyddshamnar för att förbättra säkerheten
för fiskare (+ artikel 44.1 f Inlandsfiske)
01 - Artikel 26 Innovation (+ artikel 44.3
Inlandsfiske)

1 114 817,92

1 301 228,00

1 188 901,00

27,64

316 485,45

18

0,00

600 664,00

452 590,00

52,61

0,00

4

02 - Artikel 28 Partnerskap mellan forskare
och fiskare (+ artikel 44.3 Inlandsfiske)

0,00

270 393,00

247 206,00

45,98

0,00

2

43

Bidrag
till Antal
klimatförändringsmålen av utvalda
de totala stödberättigande insatser
offentliga
utgifter
som
deklarerats
av
stödmottagare
till
den
förvaltande myndigheten (i
euro)
54,08
154 806,75
2

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

1 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
2 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,

6
Utveckling
av 08
yrkesutbildning,
nya
yrkeskunskaper och livslångt
lärande

01 - Artikel 29.1 + 29.2 Främjande av
humankapital och social dialog –
utbildning,
nätverksbyggande,
social
dialog, stöd till makar och livspartner (+
artikel 44.1 a Inlandsfiske)

1 - Tillhandahållande av stöd 03
för
att
stärka
teknisk
utveckling, innovation och
kunskapsöverföring

01 - Artikel 47 Innovation

2 - Stärkt konkurrenskraft och 03
större
lönsamhet
för
vattenbruket,
inklusive
förbättrad
säkerhet
och
förbättrade arbetsförhållanden,
särskilt för små och medelstora
företag
2 - Stärkt konkurrenskraft och 03
större
lönsamhet
för
vattenbruket,
inklusive
förbättrad
säkerhet
och
förbättrade arbetsförhållanden,
särskilt för små och medelstora
företag
3 - Skydd och återställande av 06
den biologiska mångfalden i
vattenmiljöer, förbättring av de
ekosystem som är anslutna till
vattenbruket samt främjande av
ett resurseffektivt vattenbruk

SV

Tematiskt Åtgärd
mål

Bidrag
till
klimatförändringsmålen
av de insatser som valts
ut för stöd

Det
sammanlagda
belopp
av
stödberättigande
utgifter
som
stödmottagarna har
redovisat till den
förvaltande
myndigheten (i euro)
0,00
2 163 992,00

Totala
stödberättigande
offentliga
utgifter
som deklarerats av
stödmottagare till
den
förvaltande
myndigheten
(i
euro)
1 481 916,00

Andel av det totala
anslaget som utgörs
av
de
totala
stödberättigande
offentliga
utgifter
som deklarerats av
stödmottagare (%)

Bidrag
till Antal
klimatförändringsmålen av utvalda
de totala stödberättigande insatser
offentliga
utgifter
som
deklarerats
av
stödmottagare
till
den
förvaltande myndigheten (i
euro)
62,64
0,00
12

1 328 414,40

4 128 288,00

2 450 204,00

49,10

652 244,30

10

01 - Artikel 48.1 a–d, f–h Produktiva
investeringar i vattenbruk

0,00

3 292 416,00

1 548 801,00

78,38

0,00

30

02 - Artikel 52 Främjande av nya
vattenbrukare som bedriver hållbart
vattenbruk

0,00

2 793 684,00

1 594 935,00

70,52

0,00

17

02 - Artikel 48.1 e, i, j Produktiva
investeringar
i
vattenbruk
–
resurseffektivitet, minskning av mängden
vatten och kemikalier, recirkulerande
system som minimerar vattenanvändningen

1 147 505,41

5 335 794,00

2 375 196,00

58,18

632 277,18

34

3 - Skydd och återställande av 06
den biologiska mångfalden i
vattenmiljöer, förbättring av de
ekosystem som är anslutna till
vattenbruket samt främjande av
ett resurseffektivt vattenbruk

03 - Artikel 51 Förbättrad potential för
vattenbruksanläggningar

299 222,91

29 933,00

26 386,00

1,64

7 023,95

2

4 - Främjande av ett vattenbruk 03
som kan säkerställa en hög nivå
av miljöskydd, främjande av
djurhälsa och välbefinnande

03 - Artikel 56 Åtgärder för djurs hälsa och
välbefinnande

0,00

359 661,00

319 458,00

29,71

0,00

3

44

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat
vattenbruk
3 Främjande av
genomförandet av den
gemensamma
fiskeripolitikens regler
3 Främjande av
genomförandet av den
gemensamma
fiskeripolitikens regler

samt folkhälsan och allmän
säkerhet

4 - Fler arbetstillfällen
och bättre territoriell
sammanhållning

4 - Fler arbetstillfällen
och bättre territoriell
sammanhållning

4 - Fler arbetstillfällen

SV

Tematiskt Åtgärd
mål

Bidrag
till
klimatförändringsmålen
av de insatser som valts
ut för stöd

Det
sammanlagda
belopp
av
stödberättigande
utgifter
som
stödmottagarna har
redovisat till den
förvaltande
myndigheten (i euro)

Totala
stödberättigande
offentliga
utgifter
som deklarerats av
stödmottagare till
den
förvaltande
myndigheten
(i
euro)

Andel av det totala
anslaget som utgörs
av
de
totala
stödberättigande
offentliga
utgifter
som deklarerats av
stödmottagare (%)

Bidrag
till Antal
klimatförändringsmålen av utvalda
de totala stödberättigande insatser
offentliga
utgifter
som
deklarerats
av
stödmottagare
till
den
förvaltande myndigheten (i
euro)

0,00

472 967,00

429 906,00

36,35

0,00

8

8 756 416,32

26 611 922,00

23 751 910,00

64,43

7 600 611,20

30

5
Utveckling
av 08
yrkesutbildning,
nya
yrkeskunskaper och livslångt
lärande

01 - Artikel 50 Främjande av humankapital
och nätverksbyggande

1
Bättre
och
mer
lättillgängliga
vetenskapliga
rön samt insamling och
hantering av data
2 - Stöd till övervakning,
kontroll och tillsyn, förbättrad
institutionell kapacitet och en
effektiv offentlig förvaltning
utan att den administrativa
bördan ökas
1 - Främjande av ekonomisk
tillväxt, social delaktighet,
skapande av sysselsättning och
stöd till anställbarhet och
arbetskraftsrörlighet i de kustoch inlandssamhällen som är
beroende
av
fiske
och
vattenbruk,
inklusive
diversifiering av verksamheten
inom fisket och till andra
sektorer av den maritima
ekonomin
1 - Främjande av ekonomisk
tillväxt, social delaktighet,
skapande av sysselsättning och
stöd till anställbarhet och
arbetskraftsrörlighet i de kustoch inlandssamhällen som är
beroende
av
fiske
och
vattenbruk,
inklusive
diversifiering av verksamheten
inom fisket och till andra
sektorer av den maritima
ekonomin
1 - Främjande av ekonomisk

06

01 - Artikel 77 Datainsamling

06

01 - Artikel 76 Kontroll och tillsyn

0,00

24 041 943,00

20 600 405,00

59,99

0,00

97

08

01 - Artikel 62.1 a Förberedande stöd

0,00

215 403,00

215 403,00

100,00

0,00

8

08

02 - Artikel 63 Genomförande av lokalt
ledda
utvecklingsstrategier
(inklusive
löpande kostnader och ledning)

2 969 591,81

7 066 381,00

6 682 973,01

46,89

1 481 481,46

165

08

03 - Artikel 64 Samarbetsåtgärder

0,00

198 905,00

4 096,00

0,67

0,00

12

45

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

och bättre territoriell tillväxt, social delaktighet,
sammanhållning
skapande av sysselsättning och
stöd till anställbarhet och
arbetskraftsrörlighet i de kustoch inlandssamhällen som är
beroende
av
fiske
och
vattenbruk,
inklusive
diversifiering av verksamheten
inom fisket och till andra
sektorer av den maritima
ekonomin
5 Främjande av 1 - En bättre organisation av
saluföring
och marknaderna för fiskeri- och
beredning
vattenbruksprodukter
5 Främjande av 1 - En bättre organisation av
saluföring
och marknaderna för fiskeri- och
beredning
vattenbruksprodukter
5 Främjande av 1 - En bättre organisation av
saluföring
och marknaderna för fiskeri- och
beredning
vattenbruksprodukter
5 Främjande av 2 - Stimulering av investeringar
saluföring
och i
beredningsoch
beredning
saluföringssektorerna
6 Främjande av 1
Utveckling
och
genomförandet av en genomförande av en integrerad
integrerad havspolitik
havspolitik
6 Främjande av 1
Utveckling
och
genomförandet av en genomförande av en integrerad
integrerad havspolitik
havspolitik
7 - Tekniskt stöd
1 - Tekniskt stöd

Tematiskt Åtgärd
mål

03

01 - Artikel 66
saluföringsplaner

03

02 - Artikel 67 Lagringsstöd

03

03 - Artikel 68 Saluföringsåtgärder

03
06
06

Produktions-

Bidrag
till
klimatförändringsmålen
av de insatser som valts
ut för stöd

Det
sammanlagda
belopp
av
stödberättigande
utgifter
som
stödmottagarna har
redovisat till den
förvaltande
myndigheten (i euro)

Totala
stödberättigande
offentliga
utgifter
som deklarerats av
stödmottagare till
den
förvaltande
myndigheten
(i
euro)

Andel av det totala
anslaget som utgörs
av
de
totala
stödberättigande
offentliga
utgifter
som deklarerats av
stödmottagare (%)

0,00

150 469,00

101 852,00

31,57

och

0,00

30

0,00
0,00

992 682,00

623 187,80

48,30

0,00

41

01 - Artikel 69 Beredning av fiskeri- och
vattenbruksprodukter

1 518 555,47

9 153 936,00

4 156 345,00

75,86

1 106 419,04

56

02 - Artikel 80.1 b Främjande av skyddet
av den marina miljön och en hållbar
användning av havs- och kustresurser
03 - Artikel 80.1 c Förbättra kunskapen om
tillståndet för den marina miljön

579 995,50

239 731,00

239 259,00

8,03

63 690,75

8

916 664,49

681 629,00

605 112,00

16,33

161 080,81

7

0,00

4 937 768,00

4 937 768,00

56,00

0,00

52

22 702 683,42

106 077 120,00

83 122 963,21

50,83

13 263 885,55

890

01 - Artikel 78 Tekniskt
medlemsstaternas initiativ

stöd

på

Totalt

SV

Bidrag
till Antal
klimatförändringsmålen av utvalda
de totala stödberättigande insatser
offentliga
utgifter
som
deklarerats
av
stödmottagare
till
den
förvaltande myndigheten (i
euro)
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Tabell 5: Kostnader för insatser som genomförs utanför programområdet (artikel 70 i
förordning (EU) nr 1303/2013)
Unionsprioritering
Stödberättigande
utgifter Andel av EHFF-stöd till
inom EMFF som uppstått unionsprioriteringen vid
inom ramen för insatser som tidpunkten för antagande
genomförts
utanför av programmet (%)
programområdet och som
stödmottagaren redovisats
för
den
förvaltande
myndigheten (euro).
1 - Främjande av ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat fiske.
2 - Främjande av ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
vattenbruk
3
Främjande
av
genomförandet av den
gemensamma
fiskeripolitikens regler
4 - Fler arbetstillfällen och
bättre
territoriell
sammanhållning
5
Främjande
av
saluföring och beredning
6
Främjande
av
genomförandet av en
integrerad havspolitik
7 - Tekniskt stöd
TOTALT OPERATIVT
PROGRAM
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4.

PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH KORRIGERANDE ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS

4.1.

Genomförda åtgärder för att uppfylla förhandsvillkoren (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 6: Åtgärder genomförda för att uppfylla särskilda förhandsvillkor för EHFF
Tematiska förhandsvillkor som inte är uppfyllda eller
endast delvis är uppfyllda

SV

Kriterier som inte
uppfyllts

Åtgärd
ska tas

som

Tidsfrist

Organ som är ansvariga för
uppfyllandet

48

Åtgärd slutförd inom
tidsfristen

Kriterier
uppfyllts

som

Förväntat datum för fullständigt genomförande
av återstående åtgärder

Kommentar
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4.2.
Frågor som påverkar programmets resultat och de korrigerande åtgärder som vidtagits –
resultatram (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013).
Antalet avslutade projekt och investeringar är fortsatt lågt inom vissa åtgärder vilket skapar osäkerhet
kring vilka resultat och utfall som programmet kommer att generera. Ett lågt antal avslutade projekt beror
främst på att dessa ofta är tidsmässigt långa. Några investeringsåtgärder har tillförts nya pengar och har
därför en lägre andel avslutade investeringar. Kostnadsbilden för att generera projekt och investeringar har
ökat jämfört med förväntade kostnader från föregående programperiod, i vissa fall mycket kraftigt.
Ett problem för programgenomförandet är de långa handläggningstiderna som leder till att de sökande får
vänta på både beslut om stöd och utbetalningar. För att komma tillrätta med detta har Jordbruksverket
infört en rad processer för att förenkla och snabba på handläggningen för både beslut och utbetalningar.
Handläggningsläget för ansökan om stöd vid årsskiftet var förhållandevis hanterbar i relation till hur det
har sett ut under år 2020. I början av år 2020 låg ärendebalansen på cirka 60 ärenden och i januari 2021
låg den på 16 ärenden. Handläggningsläget är något pressat för ansökan om utbetalning. Ärendebalansen
låg något högre vid årsskiftet 2020/2021 än den genomsnittliga ärendebalansen för år 2020.
Efterfrågan på stöd varierar kraftigt mellan åtgärder och unionsprioriteringar. Vissa åtgärder har haft
medelsbrist sedan en längre tid medan andra har ett mer begränsat söktryck. Orsakerna till detta varierar. I
vissa fall har nationell finansiering utanför programmet använts för att genomföra prioriterade satsningar.
Det finns också exempel på den omvända situationen, där tillgängliga medel inte sökts på grund av
bristande möjlighet till offentlig medfinansiering av projekten. Omföring av onyttjade medel kommer att
bli aktuellt inför programavslutet och de eventuella programändringar som då blir nödvändiga.
Inom UP 2 är det främst åtgärden Kommunal planering av vattenbruk som haft en låg beviljandenivå. Här
tillfördes offentlig medfinansiering för att göra åtgärden attraktiv för fler potentiella stödmottagare. Detta
har nu resulterat i nya ansökningar.
Insatser för att öka genomförandetakten inom UP 3 har varit särskilt viktiga eftersom denna UP står för en
stor andel av den totala programbudgeten. Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har haft en
löpande dialog och vi har vidtagit åtgärder för att prioritera och påskynda handläggningen vilket har gett
resultat.
Jordbruksverket hade förväntat sig ett större intresse från framförallt Länsstyrelsen som stödmottagare.
Därför har Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten haft en löpande diskussion
om genomförandet av UP 6 som nu resulterat i flera nya ansökningar. Jordbruksverket kan konstatera att
arbetet varit framgångsrikt och att åtgärderna nu fungerar avsevärt bättre. Havs- och vattenmyndigheten
har även aviserat att fler ansökningar är på väg att skickas in.
Programmets genomförande påverkas även av externa omvärldsfaktorer, där de mest påtagliga varit
Coronapandemi och situationen för torskfisket i Östersjön. Coronapandemi har inneburit ekonomiska
påfrestningar för stora delar av fiskerinäringen. Utifrån de särskilda villkor som gäller yrkesfisket infördes
ett stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet (se avsnitt 2), medan vattenbruks- och
beredningsföretag omfattades av nationella Coronastöd. Trots dessa insatser förväntas investeringsviljan
hos företag inom svensk fiskerinäring påverkas kraftigt av situationen, vilket kan innebära förändrat
söktryck inom flera åtgärder. På liknande sätt förväntas även situationen för torskfisket i Östersjön att
påverka intresset och behoven av stöd från programmet. När stora delar av tidigare torskfiske inte längre
är tillåtet påverkar det investeringsbehoven hos berörda företag. Fiskare med alternativa målarter kan få
ökade investeringsbehov för att anpassa sitt fiske till den nya situationen, medan torskdominerade fiskare
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inte genomför planerade investeringar inom torskfisket (ex. redskapsinvesteringar för ökad selektivitet).
Även innovationsprojekt för redskapsutveckling kan påverkas då stora delar av torskfisket upphör och
alternativa fångstmetoder inte längre behöver utvecklas inom torskfisket. Däremot ökar behoven av att
utveckla selektiva redskap för andra målarter och som samtidigt kan undvika oönskade fångster av torsk.
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5.

INFORMATION OM ALLVARLIGA ÖVERTRÄDELSER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER (ARTIKEL 46.1 I
FÖRORDNING (EU) NR 508/2014)
Information om fall av allvarliga överträdelser enligt artikel 10.1 och vidtagna åtgärder, samt om
överträdelser av villkoren för varaktighet enligt artikel 10.2 och korrigerande åtgärder.
Handläggande myndigheter kontrollerar att sökanden eller stödmottagaren inte har begått allvarliga
överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens regelverk genom rutin 205. Där kontrolleras bland
annat
om den som söker eller tar emot stöd är dömd för bedrägeri
om den som söker eller tar emot stöd har några återbetalningskrav för stöd från Europeiska havs- och
fiskerifonden
om den som söker eller tar emot stöd har blivit dömd för miljöbrott (gäller enbart ansökningar inom
vattenbruk)
om den som söker eller tar emot stöd har fått ett beslut om allvarlig överträdelse under de föregående 12
månaderna (gäller om den som söker eller tar emot stöd är fartygsägare eller fiskelicensinnehavare)
om den som söker eller tar emot stöd har ett fartyg som finns med i förteckningen över fartyg som begått
illegalt fiske under de senaste 24 månaderna.
Syftet med kontrollen är att stöd bara ska gå till dem som följer reglerna i den gemensamma
fiskeripolitiken.
SE har inte haft några allvarliga överträdelser enligt artikel 10 i EHFF (EU) 508/2014, och vi har därför
inte heller genomfört några korrigerande åtgärder.
Detta ska inte förväxlas med de allvarliga överträdelser som rapporteras för fiskerikontrollen inom UP3.
Resultatindikatorn 3.A.1 för allvarliga överträdelser inom fisket avser överträdelser som regleras genom
artikel 78 i kontrollförordningen, EU 1224/2009
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6.
INFORMATION OM ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN I ARTIKEL 41.8
(ARTIKEL 114.2 I FÖRORDNING (EU) NR 508/2014)
Sammanfattning av vad som har gjorts och hur långt man har kommit med att följa bestämmelsen i artikel
41.8 om att prioritera aktörer inom småskaligt kustfiske till en nivå upp till 60 % av det offentliga stödet,
inklusive uppgifter om hur stor andel av de insatser som finansieras genom åtgärden i artikel 41.2 som
faktiskt går till småskaligt kustfiske
N/A
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7.

INFORMATION OM ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT STÖDMOTTAGARNAS NAMN
OFFENTLIGGÖRS (ARTIKEL 114.2 I FÖRORDNING (EU) NR 508/2014)
Sammanfattning av vidtagna åtgärder i enlighet med bilaga V i EHFF-förordningen, med särskilt
beaktande av nationell lagstiftning, inklusive eventuella tillämpliga tröskelvärden avseende
offentliggörande av personuppgifter för fysiska personer.
Beviljade projekt och beviljade belopp publiceras på Jordbruksverkets hemsida. Uppgifterna uppdateras
på webben tre gånger om året. 1 februari, 1 juni och 1 oktober.
Via länken finns uppgifter om vilka som har fått stöd från europeiska havs- och fiskerifonden mellan 2014
och 2020. I listan finns information om:






vem som har beviljats stöd
en kort beskrivning av projektet
start- och slutdatum
totala stödberättigande kostnader
belopp EU-stöd

Sverige redovisar ärendeuppgifter i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR.
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-stod/sok-mottagare-avstod/havs--och-fiskeriprogrammet
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8.
VERKSAMHET I SAMBAND MED UTVÄRDERINGSPLANEN OCH SYNTES AV UTVÄRDERINGARNA
(ARTIKEL 114.2 I FÖRORDNING (EU) NR 508/2014, ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013).
Sammanfattning av den verksamhet som bedrivits i samband med genomförandet av utvärderingsplanen,
inklusive hur resultaten av utvärderingarna har följts upp.
Sammanfattning av resultaten från alla bedömningar av programmet som har blivit tillgängliga under
föregående budgetår, med angivelse av bedömningsrapporternas titel och referensperiod,
samt angivelse av åtkomst till utvärderingar som har gjorts tillgängliga för allmänheten i enlighet med
artikel 54.4 i förordning (EU) nr 1303/2013.
Utvärderingssekretariatet har på uppdrag av regeringen sedan 2013 ansvar för utvärderingen av tre
europeiska struktur- och investeringsprogram (ESI-program) som Jordbruksverket förvaltar,
landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling inom
Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden. För att säkerställa att utvärderingsresultat sprids till de
viktiga aktörerna programledning och regeringskansli genomför utvärderingssekretariatet också
utvärderingsdagar där utvärderingarnas resultat presenteras och diskuteras. Genom att ansvariga aktörer,
som programledning och Regeringskansli, medverkar vid utvärderingsdagarna möjliggörs även att
utvärderingsresultat kan tas tillvara på under pågående programperiod.
Resultaten redovisas också vid övervakningskommitténs sammankomster. Förvaltande myndighet
kommunicerar dessutom resultaten via en blogg, Programmet och pengarna, där vanligtvis utvärderarna
själva lyfter de viktigaste resultaten från utvärderingar. Länk till Jordbruksverkets blogg Programmen och
Pengarna: https://programmenochpengarna.wordpress.com/
Rådgivande forskargruppen ger inspel då utvärderingar designas och genomför kvalitetsgranskning av alla
utvärderingsrapporter. Rådgivande forskare har också fortlöpande informerats om framtagandet av Havsoch fiskeriprogram 2021 – 2027.
Uppföljningar genomgår intern kvalitetsgranskning vid Jordbruksverkets analysråd och presenteras
därefter för ansvariga chefer. Denna hantering möjliggör att uppföljningarnas resultat kan tas tillvara
under pågående programperiod. Utvärderingar av programgenomförandet utgör viktiga underlag för
utvecklings- och förbättringsarbete inför kommande programperioder. Förvaltande myndighet
kommunicerar dessutom resultaten via en blogg, Programmet och pengarna, där Jordbruksverket lyfter
fram de viktigaste resultaten. Länk till Jordbruksverkets blogg Programmen och Pengarna:
https://programmenochpengarna.wordpress.com/
Nedanstående följer en genomgång av de uppföljningar och utvärderingar som publicerats.
Utvärderingar publicerade i 2020
I utvärderingen Effekterna av stöd till selektiva och rovdjurssäkra redskap analyseras information om
beviljade stöd in nom fiskeriprogrammet 2007 – 2013 och havs- och fiskeriprogrammen 2014 – 2020.
Totalt analyseras 60 projekt där många är investeringar i art-sorterande rist som används inom fisket efter
havskräfta och i fisket efter nordhavsräka. Analysen finner att stöden sannolikt har haft en viss positiv
effekt på användandet av rist inom kräftfisket, vilket minskat de oönskade fångsterna. Stöden har dock
inte ökat användandet av rist inom räkfisket. Analysen visar att stöden till selektiva redskap inom EHFF
(fram till juli 2019) är långt ifrån att uppnå målet med att minska oönskade fångster med totalt 2 300 ton
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fram till år 2023 (samtliga fisken). Analysen finner att förändringar i lagstiftning och regelverk sannolikt
har spelat en större roll än stöden när det gäller att skapa incitament att använda selektiva redskap i både
kräftfisket och räkfisket. Rapporten visar att det är viktigt att handläggare har god kännedom om de
investeringar som görs och i vilken mån de kan förväntas bidra till att uppnå målen med fonden. Ett
exempel är målet om minskade oönskade fångster där 6 redskapsdetaljer såsom konstruktionen av
selektiva redskap påverkar mängden oönskad fångst. Rapporten finner även potentiella målkonflikter
mellan resultatindikatorerna inom EHFF. Bränsleeffektivitet och oönskade fångster används båda som
indikatorer för stöd till selektiva och rovdjurssäkra redskap medan forskning pekar på sämre
bränsleeffektivitet vid mer selektivt fiske. Utvärderingen är publicerad här:
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv202.html
Tidigare utvärderingar
I Vad behöver förenklas? Utvärdering av landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet
utvärderade inför starten av landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 de
ansträngningar som gjorts för att förenkla för de företag som söker stöd. Utvärderingen gjordes för att
kartlägga hur stödmottagarna upplevde behovet av förenklingar under programperioden 2007–2013 och
för att bedöma i vilken utsträckning genomförda förändringar motsvarade det upplevda behovet.
Kartläggningen gör det möjligt att senare utvärdera om genomförda förenklingar leder till att programmen
blir mindre krångliga för de som söker stöd. Utvärderingen är publicerad här:
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv151.html
Utvärderingen av Definitivt upphörande av fiskeriverksamhet visade utvärderarna främst att ett antal av
fartygsägarna som deltagit i åtgärden återinvesterade i nya fartyg. Dessa var ofta inriktade sig på att fiska
efter andra fiskar än torsk. Detta visar att åtgärden även har effekter på andra typer av fiske. Utvärderingen
visade också att av de individer som var i arbetsför ålder var få arbetslösa och majoriteten hade fortfarande
inkomster från fiske eller fiskerelaterade verksamheter. Inkomstutvecklingen för individerna som var
aktiva på arbetsmarknaden har varit god efter skrotningsomgångarna. Utvärderingen är publicerad här:
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv173.html
I Utvärdering av ESI-fondernas genomförande-organisationer i Sverige gjordes en utvärdering av
organisation och arbetssätt hos de förvaltande myndigheterna för de fyra europeiska struktur- och
investeringsfonderna. Jordbruksverkets, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet granskades genom
dokumentstudier och intervjuer av personer som representerar olika delar av
genomförandeorganisationerna. ESI-fondernas program till stor del genomförs på ett välfungerande sätt
givet förutsättningarna: genomförandeorganisationerna hanterar de omfattande regelverken och kraven på
programmens förvaltning, det finns upparbetade arbetsmetoder och samverkansformer, styrkedjan kring
insatser är tydlig och det finns välgrundade underlag av flera slag. Som alltid finns det dock
utvecklingspotential för hur styrning och genomförande är utformat. På en övergripande nivå är det
otydligt hur programmen ska genomföras, och det saknas samsyn kring hur programmen bör genomföras.
Rapporten visar att det finns mycket omfattande regelverk och formella styrdokument och detaljerade
operativa planer, rutiner, strukturer och arbetssätt. Det saknas dock ett mellansteg där de förvaltande
myndigheterna bör tolka och prioritera de formella styrdokumenten, samt utveckla tydliga effektlogiker
och genomförandestrategier för respektive program. Utvärderingen är publicerad här:
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv172.html
Löpande lärande utvärdering av Landsbygdsnätverket syftar till att undersöka hur Landsbygdsnätverkets
interventionslogik har utformats på olika nivåer inom Landsbygdsnätverket samt att utvärdera om
Landsbygdsnätverkets arbete i praktiken styrs av och genomförs i enlighet med interventionslogiken. En
sammantagen bedömning utifrån genomförd följeforskning avseende Landsbygdsnätverkets
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interventionslogik inför år 2017–2018 är att den i stora drag är relevant och konsistent. Det finns dock
utrymme att förbättra och effektivisera arbetet med att utforma Landsbygdsnätverkets interventionslogik.
Vidare kan arbetet med att prioritera aktiviteter utvecklas genom att skapa en modell för prioriteringarna,
vilket säkerställer att prioriteringar sker enhetligt och utifrån förväntade effekter. För att kunna följa upp
måluppfyllelse bör målen också i viss utsträckning kvantifieras. Utvärderingen är publicerad här:
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv176.html
Hållbar utveckling av fiskeområden - hur gick det? försöker besvara hur väl åtgärderna inom prioriterade
område 4, Hållbar utveckling av fiskeområden (FOG), i det operativa programmet för fiskerinäringen
2007–2013, fyller upp målen för hela det operativa programmet, de specifika målen för området så väl
som fiskeområdenas egna mål och strategier. Utvärderingen visar att utifrån de resultatindikatorer som
togs fram så är måluppfyllnaden låg. Men området anses ha gett andra effekter där samverkan,
nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte anses vara starka framgångsfaktorer. Svaga bestånd av fisk
gjorde att många fokuserade på projekt som förbättrade miljön för fisken. De projekt som har haft bäst
långsiktighet är diversifieringsprojekten där projekten lyckats skapa ett högre värde för samma fisk genom
att till exempel skapa en lokal marknad eller förädling. Utvärderingen är publicerad här: SV 49 SV
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv182.html
I Hur kan vi utvärdera investeringsstödens effekter på jordbrukets och fiskets påverkan på
näringsbalansen i vatten? gjordes en förstudie som syftade till att visa på de metoder som kan användas
för att analysera programinsatsers effekter på förekomsten av fosfor och kväve. Utvärderingen kommer
fram till rekommendationer för vald beräkningsmetod men också att en skuggkontroll är lämplig att göra–
detta för att undersöka om investeringens skulle ha skett även utan stöd. Det kan också finnas ett behov av
att ställa kompletterande frågor till stödsökanden, som foderkoefficienter gällande fosfor- och
kväveinnehåll och andel fosfor respektive kväve i fisken för att få en korrekt uppskattning av
näringsläckage från berörda vattenbruk. Utvärderingen är publicerad här:
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv184.html
Utvärderingen Investeringsstöd till vattenbruk och beredning och saluföring – Leder stöden till mer
investeringar? Beräknar och avgör hur stora dödviktsförlusterna är inom beredningsindustri respektive
vattenbruket. Studien analyserar också hur stöden påverkar produktionsvärde och förädlingsvärde per
anställd. Utvärderarna visar att nästan en tredjedel av de totala investeringarna som sker inom vattenbruket
och beredningsindustrin har skett med hjälp av stöd. Slutsatsen i rapporten är att investeringsstödet har en
positiv effekt på företagens investeringar, både inom vattenbruket och beredningsindustrin, men att det
även förekommer dödviktsförluster. Dödviktsförlusterna beräknas till cirka 35 procent för vattenbruket
och cirka 75 procent för beredningsindustrin. Rapporten visar att trots detta har stöden potential att främja
en ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling av vattenbruket och beredningsindustrin. Exempelvis
finner rapporten positiva effekter av stödet på produktionsvärde och förädlingsvärde per anställd inom
beredningsindustrin. Utvärderingen är publicerad här:
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv192.html
Uppföljningar
Ett flertal mindre och mer avgränsade uppföljningar publicerats som handlar om ändamålsenlighet,
genomförande och administration av havs- och fiskeriprogrammet under programperioden. Som en
fortsättning på utvärderingen av fiskeområdena under föregående programperiod gjordes en uppföljning
som fokuserade på beslutade leaderprojekt under havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020. Uppföljningen
visade att projekten är i god linje med havs- och fiskeriprogrammets mål avseende fiskerinäringen, miljö
och hållbarhet. Vattenbruksnäringen kommer sannolikt inte utvecklas i någon högre grad genom
leadermetoden. Diversifiering var ett av de områden som uppfattades som särskilt framgångsrika under
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programperiod 2007–2013. I dagsläget kan man dock inte se att denna erfarenhet har tagits till vara under
pågående programperiod. Stor andel av projekten arbetar förutsättningsskapande, helt i linje med
leadermetoden. Det finns dock en risk att projektresultat inte kommer leva vidare efter projektens
avslutande. Uppföljningen är publicerad här: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv183.html
Anpassning till landningsskyldigheten undersöker om och i vilken utsträckning havs- och
fiskeriprogrammet har bidragit till regelförändringen. Uppföljningen kommer fram till att med tanke på att
det är en omfattande regelförändring är det så som sökt stöd inom programmet för att anpassa sig till de
nya reglerna. Några få projekt har beviljats stöd för att anpassa hamnar och för att hantera bifångster. Det
tycks dock att en stor del av de investeringar som görs för selektiva redskap görs inom fisket som omfattas
av landningsskyldigheten. Detta tyder på att införande av landningsskyldighet har haft betydelse för
svenskt fiske. Uppföljningen finns publicerad här:
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/upp197.html
I uppföljningen Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter följer man upp hur företagsstöd för att
främja berednings- och saluföringssektorerna fördelas. Uppföljningen konstaterar att stödet har varit
mycket populärt i målgruppen och budgeten förbrukades snabbt, 37 procent av ansökningarna kom in för
sent för att kunna beviljas. Vidare ser man att över en fjärdedel av företagen har skickat in flera
ansökningar. Uppföljningen visar också att drygt två tredjedelar av de beviljade pengarna har gått till
företag i Västra Götalands län. Uppföljningen rekommenderar att Jordbruksverket ser över
ansökningsmöjligheterna gällande antal möjliga ansökningar och stödtak. Detta för att sprida stödets
effekt över större del av marknaden. Uppföljningen är publicerad här:
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/upp194.html
Produktiva investeringar i vattenbruk följer upp hur stöd har fördelats inom produktiva investeringar till
vattenbruk. Uppföljningen visar att det var den första åtgärden inom havs- och fiskeriprogrammet där
pengarna tog slut. Stor del av ansökningarna kom från ett fåtal företag. Över hälften av ansökningarna
skickades in av fem företag. Uppföljningen rekommenderar för att sprida stödets effekt över en större del
av marknaden bör Jordbruksverket införa en begränsning av antal ansökningar eller högst beviljat belopp
per företag inom varje åtgärd. Uppföljningen finns publicerad här:
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/upp195.html
Utvärderingssekretariatet har också initierat och genomfört en utredning om det är möjligt att ytterligare
förstärka jämställdhet och ickediskriminering i programgenomförandet. Utredningen Jämställdhet och
ickediskriminering som en del av hållbar utveckling undersöker den juridiska tillämpningen och
möjligheter till ytterligare tillämpning av jämställdhet och ickediskriminering i landsbygdsprogrammet
och havs- och fiskeriprogrammet hos handläggande- och förvaltande myndigheter. Granskningen utgår
från stödformerna miljöåtgärder, företagsstöd och investeringsstöd. Utredningen kommer fram till att
myndigheterna har lyft fram jämställdhet och ickediskriminering på ett tydligt sätt i EU-programmen och
de regionala handlingsplanerna men tillämpningen kan bli tydligare i själva handläggningsprocessen.
Därför behövs ett aktivt arbete för att förändra normer och värderingar om underrepresenterade grupper
som omedvetet kan styra handläggningen. Utredningen bedömer också att där syftet med åtgärden är att
främja den miljömässiga hållbarheten eller skapa nyttor som kommer alla till del har dessa syften ett
företräde framför att positivt särbehandla specifika individer som tillhör en underrepresenterad grupp.
Utredningen finns publicerad
här:https://www2.jordbruksverket.se/download/18.5b7c91b9172c01731752b5a5/1592401770733/ra20_13
.pdf
I Miljöprojekt inom lokalt ledd utveckling görs en kartläggning av de miljöprojekt som har beviljats inom
lokalt ledd utveckling fram till och med 19 december 2019. Miljöprojekten uppgår till åtta procent,
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motsvarande 167 enskilda projekt, av det totala antalet projekten i lokalt ledd utveckling. Högst andel
miljöprojekt har projekt finansierade från havs- och fiskeriprogrammen där 36 procent av beviljade
projekt har miljöfokus. Beviljat belopp för miljöprojekt, 113, 8 miljoner kronor, motsvarar också det åtta
procent av totalt beviljade belopp inom lokalt ledd utveckling. Endast sju av totalt 48 leaderområden
saknar miljöprojekt. I 15 leaderområden har LAG prioriterat miljöprojekt trots att det inte är en
målsättning i deras utvecklingsstrategi. En tematisk indelning av projektens inriktningar visar en hög
diversitet av olika typer av miljöprojekt som görs och det är lika många förstudier som praktiska åtgärder.
De vanligaste förekommande teman är fiskevård och turism. Uppföljningen finns publicerad här:
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/upp203.html

SV

58

SV

9.

SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN (ARTIKEL 50.9 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

En sammanfattning för allmänheten av den årliga genomföranderapportens innehåll ska offentliggöras och
överföras som en separat fil i form av en bilaga till rapporten.
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10.
RAPPORT OM GENOMFÖRANDET AV FINANSIERINGSINSTRUMENT (ARTIKEL 46.1 I FÖRORDNING
(EU) NR 1303/2013)
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11.

UTVÄRDERING AV GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET (ARTIKEL 50.4 I
FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013).
11.1.

Bedömning av uppgifter och framsteg när det gäller att uppnå programmets mål

Bedömning för varje unionsprioritering av den information och de uppgifter som ges i del A och av
framstegen när det gäller att uppnå programmets mål (som även innehåller resultat och rekommendationer
från utvärderingar)
Unionsprioritering
Bedömning av uppgifter och framsteg
när det gäller att uppnå programmets mål
1 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt,
innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.
2 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt,
innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk
3 - Främjande av genomförandet av den gemensamma
fiskeripolitikens regler
4 - Fler arbetstillfällen och bättre territoriell sammanhållning
5 - Främjande av saluföring och beredning
6 - Främjande av genomförandet av en integrerad havspolitik
7 - Tekniskt stöd
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11.2. Bedömning av huruvida framstegen är tillräckliga för att delmålen och målen slutligen ska
uppnås, tillsammans med angivelse av korrigerande åtgärder som vidtagits eller planeras
För varje unionsprioritering görs en bedömning av huruvida framstegen mot delmålen och målen är
tillräckliga för att dessa slutligen ska uppnås, tillsammans med angivelse av korrigerande åtgärder som
vidtagits eller planeras, i förekommande fall
Unionsprioritering

Bedömning av huruvida framstegen är tillräckliga för att
delmålen och målen slutligen ska uppnås, tillsammans
med angivelse av korrigerande åtgärder som vidtagits
eller planeras

1 - Främjande av ett miljömässigt hållbart,
resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt
och kunskapsbaserat fiske.
2 - Främjande av ett miljömässigt hållbart,
resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt
och kunskapsbaserat vattenbruk
3 - Främjande av genomförandet av den
gemensamma fiskeripolitikens regler
4 - Fler arbetstillfällen och bättre territoriell
sammanhållning
5 - Främjande av saluföring och beredning
6 - Främjande av genomförandet av en
integrerad havspolitik
7 - Tekniskt stöd
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12.
NR

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER FÖR GENOMFÖRANDET (ARTIKEL 50.4 I FÖRORDNING (EU)
1303/2013)

12.1. Bedömning av genomförandet av särskilda åtgärder för att beakta principerna i artikel 5 i
förordning (EU) nr 1303/2013 om partnerskap och flernivåstyre, med särskild tonvikt på
partnernas roll i genomförandet av programmet.

12.2. Bedömning av genomförandet av särskilda åtgärder för att beakta principerna i artikel 7 i
förordning (EU) nr 1303/2013 om främjande av jämställdhet mellan män och kvinnor och ickediskriminering, inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och metoder för att
säkerställa att jämställdhetsperspektivet integreras i det operativa programmet.

12.3. Bedömning av genomförandet av särskilda åtgärder för att beakta principerna i artikel 8 i
förordning (EU) nr 1303/2013 om hållbar utveckling, tillsammans med en översikt över de åtgärder
som vidtagits för att främja en hållbar utveckling.
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13.
NR

ÖVERGRIPANDE ASPEKTER AV GENOMFÖRANDET (ARTIKEL 50.4 I FÖRORDNING (EU)
1303/2013).

Beräknas automatiskt och kommer att ingå i tabell 4 om ekonomiska uppgifter. Eventuellt kan de angivna
siffrorna kommenteras, särskilt om de faktiska värdena är lägre än planerat.
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14.

SMART OCH HÅLLBAR TILLVÄXT FÖR ALLA (ARTIKEL 50.5 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013).

Information om och bedömning av hur det operativa programmet bidrar till att uppnå målen för unionens
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.
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15.

FRÅGOR SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT – RESULTATRAM (ARTIKEL 50.2 I
FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013).
Om bedömningen av framstegen mot delmålen och målen i resultatramarna visar att vissa av dem inte har
uppnåtts bör medlemsstaterna ange skälen till detta i 2019 års rapport (för delmål) och i rapporten inom
den tidsfrist som anges i artikel 138.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 (för mål).
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16.

I TILLÄMPLIGA FALL, BIDRAGET TILL MAKROREGIONALA STRATEGIER OCH
HAVSOMRÅDESSTRATEGIER

Enligt artikel 27.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 om programmens innehåll, artikel 96.3 e om innehållet
i samt antagande och ändring av de operativa programmen inom målet Investering för tillväxt och
sysselsättning, artikel 111.3 och 111.4 d om genomföranderapporter för målet Investering för tillväxt och
sysselsättning, samt avsnitt 7.3 i bilaga 1 om de allmänna programmens bidrag till makroregionala
strategier och havsområdesstrategier, bidrar detta program till makroregionala strategier och/eller
havsområdesstrategier::
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EU:s strategi för Östersjöområdet (EUSBSR)
EU:s strategi för Donauregionen (EUSDR)
EU: s strategi för den adriatisk-joniska regionen (EUSAIR)
EU:s strategi för Alpregionen (EUSALP)
Havsområdesstrategin för Atlanten (ATLSBS)
Havsområdesstratregin för västra Medelhavet (Westmed)
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EUSBSR
Mål, politikområde(n) och övergripande åtgärd(er) som programmet är relevant för:
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Mål
1 - Rädda Östersjön
2 - Integrera Östersjöområdet
3 - Öka välståndet
Politikområden
4.1 - Bioekonomi
4.2 - Kultur
4.3 - Allmän utbildning
4.4 - Energi
4.5 - Faror
4.6 - Hälsa
4.7 - Innovation
4.8 - Nutrition
4.9 - Säker
4.10 - Säkra
4.11 - Fartyg
4.12 - Turism
4.13 - Transport
Övergripande åtgärder
5.1 - Kapacitet
5.2 - Klimat
5.3 - Grannar
5.4 - Fysisk planering
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Åtgärder eller mekanismer som används för att bättre koppla programmet med EUSBSR
A. Deltar makroregionala samordnare (främst nationella samordnare, samordnare för
politikområden, samordnare för horisontella åtgärder eller medlemmar i
styrkommittéerna/samordningsgrupperna) i programmets övervakningskommitté?
Ja 

Nej 

B. Har extra poäng i urvalskriterierna tilldelats för särskilda åtgärder som stöder EUSBSR?
Ja  Nej 
C. Har programmet investerat EU-medel i EUSBSR?:
Ja  Nej 
Ungefärligt eller exakt belopp i euro som investerats i EUSBSR:
Eruf
Sammanhållningsfonden
ESF
Ejflu
EHFF
Europeiska grannskapsinstrumentet
annan fond

373 000,00

Ange namnet på fonden om "annan fond" angetts

D. Resultat som erhållits för EUSBSR (ej tillämpligt för 2017)
Det finns 7 pågående projekt om säl-,och skarvproblematiken i Östersjön
E. Behandlar programmet delmål för EUSBSR (med motsvarande särskilda mål och indikatorer) i
enlighet med handlingsplanen för EUSBSR? (Ange målet och indikatorn)
save the sea - rich and healthy wildlife covers the issue with seals and cormorants, Clear water in the sea is
covered by musselfarming, the Rural network covers better cooperation
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SENASTE VALIDERINGSRESULTAT
Allvarlighetsgrad

Kod

Info

Meddelande
Versionen av genomföranderapporten har validerats

Varning

2.37

I tabell 4 ska EHFF-bidraget för unionsprioritering 1 vara lika med EHFF-bidraget per unionsprioritering i 8.2 av programmet

Varning

2.37

I tabell 4 ska EHFF-bidraget för unionsprioritering 2 vara lika med EHFF-bidraget per unionsprioritering i 8.2 av programmet

Varning

2.37

I tabell 4 ska EHFF-bidraget för unionsprioritering 4 vara lika med EHFF-bidraget per unionsprioritering i 8.2 av programmet

Varning

2.37

I tabell 4 ska EHFF-bidraget för unionsprioritering 5 vara lika med EHFF-bidraget per unionsprioritering i 8.2 av programmet

Varning

2.37

I tabell 4 ska EHFF-bidraget för unionsprioritering 6 vara lika med EHFF-bidraget per unionsprioritering i 8.2 av programmet

Varning

2.37

I tabell 4 ska EHFF-bidraget för unionsprioritering 7 vara lika med EHFF-bidraget per unionsprioritering i 8.2 av programmet
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