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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 156 miljoner euro vilket motsvarar 95 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/€. Programkursen ligger långt under det faktiska värdet. Sverige 
riskerar att underutnyttja en stor del av EU-kuvertet av två anledningar, den låga växelkursen och att vi 
inte får överteckna.

Övergripande har programmet en god beviljandegrad förutom UP 1 och UP 3. Generellt är 
utbetalningstakten lägre än väntat med undantag för UP 3 och UP 5. Hittills har ca 102 miljoner euro, 
motsvarande 63,5 procent av budget utbetalats. Utbetalt stöd i UP 6 är dock fortfarande mycket lågt.

En programändring har gjorts under 2021. Programändringen bestod i införande av åtgärden 
Permanent upphörande av fiskeverksamhet. Anledningen till att denna åtgärd infördes var dels att 
hantera problematiken med flottbalansen och torsksituationen i Östersjönsamtidigt samt att öka 
nyttjandet av fondens medel. Trots den besvärliga situationen för torskfisket var intresset för detta stöd 
betydligt lägre än förväntat. Utfallet i åtgärden var lågt. Av de 35 miljoner som avsatts blev bara 11 
miljoner ansökta.

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, Permanent upphörande 
av fiskeverksamhet, 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 Havs- och vattenmyndigheten  har haft en löpande 
dialog vilket har gett resultat.

Inför slutet av programperioden behövs en översyn av omfördelningar av medel både inom och mellan 
unionsprioriteringar och åtgärder. Detta för att öka nyttjandet av programmets totala budget. Utöver 
detta har kommissionen lagt ett fram ett förslag om ett krav på att det ska vara obligatoriskt att 
använda pingers, ett slags ljudsignal som ska göra att tumlare i Östersjön inte fastnar i näten, vilket kan 
påverka behovet av stöd.

Enligt N+3 behövde totalt 79,5 miljoner euro ha betalats ut till slutet av år 2021. På grund av 
revisionskritik från Ekonomistyrningsverket (ESV) avbröt kommissionen sina utbetalningar till 
Sverige tills dess kritiken från ESV var åtgärdad. Under våren genomförde Jordbruksverket de 
justeringar som efterfrågats och under hösten godkände ESV de vidtagna åtgärderna, vilket gjorde att 
förvaltande myndighet kunde rekvirera medel innan årsskiftet och klara N+3.

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. 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 inom programmet. Nationellt utförs mycket 
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arbete på denna front, men detta har hittills huvudsakligen finansierats utanför programmet.

Programmets genomförande påverkas av externa omvärldsfaktorer. De mest påtagliga är 
coronapandemi och situationen för torskfisket i Östersjön. Coronapandemi har inneburit ekonomiska 
påfrestningar för stora delar av fiskerinäringen. Situationen för torskfisket i Östersjön är problematisk 
och påverkar 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 2021 har utvärderingssekretariatet publicerat två utvärderingar och tre uppföljningar av havs- 
och fiskeriprogrammet. En fullständig lista över årets publicerade utvärderingar och uppföljningar 
finns i avsnitt 8.

Under 2021 höll övervakningskommitten (ÖK) för havs- och fiskeriprogrammet endast två möten. Ett i 
maj då årsrapporten godkändes. Vid detta möte presenterades också en uppföljning om miljöåtgärder i 
LLU och Miljömålsberedningen ”Människan och Havet”. I november hölls ett tvådagars möte som 
inleddes med ett studiebesök på Arctic Roe of Scandinavia, ett vattenbruk som producerar svensk rysk 
kaviar. På själva mötet hölls presentation av uppföljningen om miljöpåverkan av vattenbruk samt 
information om arbetet med urvalskriterierna i nästa programperiod.

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
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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

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 Central information om genomförandet av prioriteringen, med 
beskrivning av den viktigaste händelseutvecklingen, problem av 
allvarligare art och åtgärder som vidtagits för att lösa dem

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

I det svenska operationella programmet har det under 2021 funnits 17 
åtgärder under UP 1. UP 1 är den UP som bidragit med högst värden 
för sina utfallsindikatorer. Den utgör 44 procent av programmets utfall.

Åtgärderna under UP 1 har sedan programstart tillsammans genererat 
258 insatser med del- eller slututbetalningar varav 238 är helt 
avslutade. Ytterligare 74 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 32 
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 21 procent av insatserna. Antalet dagar som ersättningen för 
tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet har gällt har varit mellan 15 
och 120 dagar för dessa ärenden. Vid årsskiftet hade även tre 
ansökningar beviljats stöd inom åtgärden för permanent upphörande av 
fiskeverksamhet.

Utfallsindikatorer

Utfallsindikator 1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning 
av fiskets inverkan på den marina miljön och fiskets anpassning till 
artskydd: Det finns totalt 94 projekt med del- eller slututbetalningar. 
Målet är 142 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 43 projekt 
med del- eller slututbetalningar i programmet. Målet för 
utfallsindikatorn är 55 projekt år 2023. Projekten har genomförts inom 
åtgärderna Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp (art 
40.1a) och Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald och 
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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
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 50 projekt med del- 
eller slututbetalningar i programmet. Målet är 49 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 17 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 fem 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 1.9 - 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).

Utfallsindikator 1.10 om permanent upphörande. Det finns 3 
slututbetalningar i programmet. Utfallsmålet är 13 ärenden.

Resultatindikatorer

Det finns tio resultatindikatorer (RI) inom UP 1. De med högst resultat 
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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
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 
kompletterande verksamheter. För dessa RI har de mål som har 
fastställts för år 2023 uppnåtts. De två indikatorerna RI 1.1- förändring 
av produktionsvärdet inom fiske och 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.

RI 1.2 - förväntad produktionsvolym inom fiske har hittills uppnått 27 
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 €17,3 miljoner i UP 1, vilket 
motsvarar 46,5 % av tillgänglig budget (se tabell 3). 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

I det svenska operationella programmet finns sju åtgärder under UP 2. 
Dessa åtgärder har sedan programstart tillsammans genererat 81 del- 
eller slututbetalda insatser varav 64 är helt avslutade. Ytterligare 27 
insatser har beviljats stöd men ännu inte genererat utgifter.



SV 10 SV

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 81 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 27 respektive 31 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 tidigare haft en låg beviljandenivå. Här tillfördes offentlig 
medfinansiering för att göra åtgärden attraktiv för fler potentiella 
stödmottagare. Detta har resulterat i att fördelad budget nu är fullt 
beviljad.

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 50 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 18 
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 fyra projekt har del- eller slututbetalningar i 
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programmet. Målet för utfallsindikatorn är 14 projekt år 2023. Dessa 
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 svag. 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 €9,9 miljoner, vilket motsvarar 
61,9 % av tillgänglig budget (se tabell 3). Andelen beviljade medel 
redovisas inte per UP då omvandling från SEK till euro blir 
missvisande då eurokursen ändrats under programmets pågående.

 

3 - Främjande av 
genomförandet av den 
gemensamma 

I det svenska operationella programmet finns två åtgärder under UP 3. 
Dessa åtgärder har sedan programstart tillsammans genererat värde 109 
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fiskeripolitikens regler på sina utfallsindikatorer.

Det är främst åtgärden Kontroll och tillsyn av fiske (art 76) som 
bidragit till utfallsindikatorn. Av insatserna inom denna åtgärd är 47 
insatser stöd till ansvarsmyndigheter och 60 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 goda 
resultat. 

Utfallsindikatorer

Utfallsindikator 3.2 - Antal projekt om stöd till insamling, hantering 
och användning av data: För denna indikator finns två projekt med del- 
eller 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 99 projekt med del- eller slututbetalningar i programmet. Målet 
för utfallsindikatorn är 107 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.

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 
år 2023. Rapporterade värden avser senaste verksamhetsår. Antalet 
upptäckta allvarliga överträdelser har under 2020 varit 6 stycken, vilket 
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är nära målet på 10 stycken år 2023 För andelen landningar som har 
varit föremål för fysisk kontroll är målet för 2023 uppnått.

Vid årsskiftet hade det betalats ut €53 miljoner, vilket motsvarar 74,4 
% av tillgänglig budget (se tabell 3). 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 
bättre territoriell 
sammanhållning

I det svenska operationella programmet finns tre åtgärder under UP 4. 
Dessa åtgärder har sedan programstart tillsammans genererat värde 31 
[FP1] 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 184 insatser beviljats stöd, varav 98 
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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antal startade företag. Avslutade insatser inom UP 4 har genererat både 
sysselsättning och nya företag. Utvecklingen för resultatindikatorer, 4.1 
– skapad sysselsättning, och 4.3 – startade företag har nått målen för 
2023. RI 4.2 – bibehållen sysselsättning bedöms vara i linje med de 
fastställda målen och slutmålen för dessa resultatindikatorer kommer 
sannolikt att nås.

Vid årsskiftet hade det betalats ut €8,9 miljoner, vilket motsvarar 
60,5 % av tillgänglig budget (se tabell 3). 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 
och beredning

Åtgärderna under UP 5 har sedan programstart tillsammans genererat 
104 insatser med del- eller slututbetalningar, varav alla insatser utom 
fyra är helt avslutade. Inom denna UP är åtgärden Beredning av fiskeri- 
och vattenbruksprodukter (art 69) den som genererat flest insatser, hela 
45 procent av insatserna med redovisade utgifter återfinns inom denna 
åtgärd.

Utfallsindikatorer

Utfallsindikator 5.1 - Antal producentorganisationer eller 
producentorganisationssammanslutningar som får stöd för produktions- 
och saluföringsplaner: För denna indikator finns totalt 28 projekt med 
del- eller slututbetalningar medan ytterligare 5 ärenden beviljats stöd i 
programmet. 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 29 projekt med del- eller 
slututbetalningar, medan ytterligare 12 ärenden beviljats stöd i 
programmet. Målet för utfallsindikatorn är 39 projekt år 2023. 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, medan totalt 
ytterligare 9 ärenden har beviljats stöd i programmet. Målet för 
utfallsindikatorn är 55 projekt år 2023. Projekten har genomförts inom 
åtgärden Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter (art 69).
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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 €5 miljoner, vilket motsvarar 76,9 % 
av tillgänglig budget (se tabell 3). Andelen beviljade medel redovisas 
inte per UP då omvandling från SEK till euro blir missvisande då 
eurokursen ändrats under programmets pågående.

 

6 - Främjande av 
genomförandet av en 
integrerad havspolitik

I det svenska operationella programmet finns två åtgärder under UP 6. 
Dessa åtgärder har sedan programstart tillsammans genererat nio 
insatser med del- eller slututbetalningar, varav sju är helt avslutade. 
Ytterligare nio 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 
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6.2 - Antal projekt om skydd och förbättring av kunskapen om den 
marina miljön: För denna indikator finns totalt nio projekt med del- 
eller slututbetalningar i programmet. 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 
om upprättandet av en ram för gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område (Ramdirektivet om en marin strategi).

Vid årsskiftet hade det betalats ut €2,3 miljoner, vilket motsvarar 36,7 
% av tillgänglig budget (se tabell 3). 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 62 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.

1,44 miljoner euro har använts till utvärderingar medan revisioner 
hittills har kostat 1 miljoner euro. 823 000 euro har använts till 
förberedelser av nästa programperiod och 502 000 euro till 
Landsbygdsnätverket. Kostnader för övervakningskommittén uppgår 
till knappt 40 000 euro.  Till informationsinsatser har det använts 
17 000 euro.

Vid årsskiftet hade det betalats ut €5,7 miljoner, vilket motsvarar 
64,5% av tillgänglig budget. Andelen beviljade medel redovisas inte 
per UP då omvandling från SEK till euro blir missvisande då 
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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 Målvärde 

(2023)
Kumulativt 

värde
2021

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

1.4.a - Förändring av oönskade fångster (ton) tonnes -2 300,00000 -542,50000 -1,00000

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

1.4.b - Förändring av oönskade fångster (%) % -75,00000 -94,50000 -94,50000

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

1.5 - Förändring av fiskets bränsleeffektivitet litres fuel/ tonnes 
landed catch

-18,00000 -97,20000 -97,20000

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

1.10.a - Förändring av täckningen av Natura 2000-
områden som utsetts enligt fågel- och 
livsmiljödirektiven

Km² 50,00000 0,00000 0,00000

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

1.10.b - Förändring av täckningen av andra 
geografiska skyddsåtgärder enligt artikel 13.4 i 
direktiv 2008/56/EG

Km² 50,00000 0,00000 0,00000

3 - Säkerställande av en balans mellan fiskekapaciteten och 
tillgängliga fiskemöjligheter

1.6 - Förändring i procent av obalanserade flottor % -11,90000 0,00000 0,00000

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

1.1 - Förändring av produktionsvärdet thousand Euros 1 100,00000 1 017,80000 879,60000

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

1.2 - Förändring av produktionsvolymen tonnes 0,00000 27,00000 2,80000

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

1.3 - Förändring av nettovinster thousand Euros 180,00000 385,00000 28,80000
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Särskilt mål Resultatindikator Måttenhet Målvärde 
(2023)

Kumulativt 
värde

2021

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

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

FTE 5,00000 11,00000 2,00000

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 10,00000 9,00000 2,20000

Särskilt mål Resultatindikator 2020 2019 2018 2017
1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland annat 
genom att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas

1.4.a - Förändring av oönskade fångster (ton) -3,10000 -
514,20000

-19,30000 -4,90000

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

1.4.b - Förändring av oönskade fångster (%) -94,80000 -95,40000 -58,71000 -82,27778

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

1.5 - Förändring av fiskets bränsleeffektivitet -
106,00000

-
136,00000

-
108,30000

-
138,33333

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

1.10.a - Förändring av täckningen av Natura 2000-områden 
som utsetts enligt fågel- och livsmiljödirektiven

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

1.10.b - Förändring av täckningen av andra geografiska 
skyddsåtgärder enligt artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 - Säkerställande av en balans mellan fiskekapaciteten och 
tillgängliga fiskemöjligheter

1.6 - Förändring i procent av obalanserade flottor

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

1.1 - Förändring av produktionsvärdet 14,70000 123,50000 0,00000 0,00000

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

1.2 - Förändring av produktionsvolymen 19,90000 4,30000 0,00000 0,00000

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

1.3 - Förändring av nettovinster 277,80000 78,40000 0,00000 0,00000

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

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

3,70000 1,00000 4,30000 0,00000

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

3,70000 1,00000 2,10000 0,00000

Särskilt mål Resultatindikator 2016 2015 2014
1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland annat genom att 
oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas

1.4.a - Förändring av oönskade fångster (ton) 0,00000 0,00000 0,00000
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Särskilt mål Resultatindikator 2016 2015 2014
1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland annat genom att 
oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas

1.4.b - Förändring av oönskade fångster (%) 0,00000 0,00000 0,00000

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

1.5 - Förändring av fiskets bränsleeffektivitet 0,00000 0,00000 0,00000

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

1.10.a - Förändring av täckningen av Natura 2000-områden som 
utsetts enligt fågel- och livsmiljödirektiven

0,00000 0,00000 0,00000

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

1.10.b - Förändring av täckningen av andra geografiska 
skyddsåtgärder enligt artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG

0,00000 0,00000 0,00000

3 - Säkerställande av en balans mellan fiskekapaciteten och tillgängliga 
fiskemöjligheter

1.6 - Förändring i procent av obalanserade flottor

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

1.1 - Förändring av produktionsvärdet 0,00000 0,00000 0,00000

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

1.2 - Förändring av produktionsvolymen 0,00000 0,00000 0,00000

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

1.3 - Förändring av nettovinster 0,00000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 0,00000 0,00000

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

0,00000 0,00000 0,00000



SV 21 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

Utfallsindikator Ingår i 
resultatramen

Målvärde 
(2023)

Kumulativt 
värde

2021 2020

01 - Artikel 37 Stöd till utformning och genomförande av 
bevarandeåtgärder

06 1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan 
på den marina miljön och fiskets anpassning till artskydd

 5,00 6,00 1,00 1,00

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

06 1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan 
på den marina miljön och fiskets anpassning till artskydd

 126,00 83,00 11,00 18,00

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

06 1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan 
på den marina miljön och fiskets anpassning till artskydd

 11,00 5,00 1,00 2,00

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

06 1.6 - Antal projekt om skydd och återställande av den marina biologiska 
mångfalden, ekosystem

 34,00 26,00 15,00 1,00

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

06 1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet, användning av 
oönskade fångster samt fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar 
och skyddshamnar

4,00 2,00 0,00 1,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015

01 - Artikel 37 Stöd till utformning och genomförande av bevarandeåtgärder 06 1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan på den marina 
miljön och fiskets anpassning till artskydd

1,00 3,00 0,00 0,00 0,00

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

06 1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan på den marina 
miljön och fiskets anpassning till artskydd

22,00 26,00 6,00 0,00 0,00

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

06 1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan på den marina 
miljön och fiskets anpassning till artskydd

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

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

06 1.6 - Antal projekt om skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden, 
ekosystem

0,00 8,00 2,00 0,00 0,00

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

06 1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet, användning av oönskade 
fångster samt fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar

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

Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator 2014

01 - Artikel 37 Stöd till utformning och genomförande av bevarandeåtgärder 06 1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan på den marina miljön och 
fiskets anpassning till artskydd

0,00

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

06 1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan på den marina miljön och 
fiskets anpassning till artskydd

0,00

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

06 1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan på den marina miljön och 
fiskets anpassning till artskydd

0,00

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

06 1.6 - Antal projekt om skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden, ekosystem 0,00
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Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator 2014

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

06 1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet, användning av oönskade fångster samt 
fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar

0,00

Särskilt mål 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

Utfallsindikator Ingår i 
resultatramen

Målvärde 
(2023)

Kumulativt 
värde

2021 2020

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 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)

06 1.6 - Antal projekt om skydd och 
återställande av den marina 
biologiska mångfalden, 
ekosystem

 21,00 17,00 5,00 3,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015

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 
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)

06 1.6 - Antal projekt om skydd och 
återställande av den marina 
biologiska mångfalden, ekosystem

6,00 3,00 0,00 0,00 0,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator 2014

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 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)

06 1.6 - Antal projekt om skydd och 
återställande av den marina biologiska 
mångfalden, ekosystem

0,00

Särskilt mål 3 - Säkerställande av en balans mellan fiskekapaciteten och tillgängliga fiskemöjligheter

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -1.3

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator Ingår i resultatramen Målvärde (2023) Kumulativt värde 2021 2020
01 - Artikel 34 Definitivt upphörande med fiskeverksamhet 06 1.5 - Antal projekt om definitivt upphörande 13,00 3,00 3,00 0,00
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Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator Ingår i resultatramen Målvärde (2023) Kumulativt värde 2021 2020
02 - Artikel 36 Stöd till system för tilldelning av fiskemöjligheter 06 1.2 - Antal projekt om system för tilldelning av fiskemöjligheter  2,00 2,00 0,00 1,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015
01 - Artikel 34 Definitivt upphörande med fiskeverksamhet 06 1.5 - Antal projekt om definitivt upphörande 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Artikel 36 Stöd till system för tilldelning av fiskemöjligheter 06 1.2 - Antal projekt om system för tilldelning av fiskemöjligheter 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2014
01 - Artikel 34 Definitivt upphörande med fiskeverksamhet 06 1.5 - Antal projekt om definitivt upphörande 0,00
02 - Artikel 36 Stöd till system för tilldelning av fiskemöjligheter 06 1.2 - Antal projekt om system för tilldelning av fiskemöjligheter 0,00

Särskilt mål 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 Tematiskt 
mål

Utfallsindikator Ingår i 
resultatramen

Målvärde 
(2023)

Kumulativt 
värde

2021 2020

02 - Artikel 30 Diversifiering och nya former av inkomst (+ artikel 44.4 Inlandsfiske) 03 1.9 - Antal projekt om främjande av humankapital och 
social dialog, diversifiering och nya inkomstformer, 
nyetableringar för fiskare och hälsa/säkerhet

9,00 6,00 2,00 2,00

05 - Artikel 33 Tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet 03 1.10 - Antal projekt om tillfälligt upphörande 60,00 54,00 0,00 54,00

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

03 1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet, 
användning av oönskade fångster samt fiskehamnar, 
landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar

29,00 25,00 11,00 11,00

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)

03 1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet, 
användning av oönskade fångster samt fiskehamnar, 
landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar

16,00 13,00 6,00 2,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015

02 - Artikel 30 Diversifiering och nya former av inkomst (+ artikel 44.4 Inlandsfiske) 03 1.9 - Antal projekt om främjande av humankapital och social 
dialog, diversifiering och nya inkomstformer, nyetableringar för 
fiskare och hälsa/säkerhet

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

05 - Artikel 33 Tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet 03 1.10 - Antal projekt om tillfälligt upphörande
08 - Artikel 42 Mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade fångster (+ artikel 44.1 e Inlandsfiske) 03 1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet, 

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

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

09 - Artikel 43.1 + 3 Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar – investeringar för att 03 1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet, 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00
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Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015

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

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

Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator 2014

02 - Artikel 30 Diversifiering och nya former av inkomst (+ artikel 44.4 Inlandsfiske) 03 1.9 - Antal projekt om främjande av humankapital och social dialog, 
diversifiering och nya inkomstformer, nyetableringar för fiskare och 
hälsa/säkerhet

0,00

05 - Artikel 33 Tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet 03 1.10 - Antal projekt om tillfälligt upphörande
08 - Artikel 42 Mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade fångster (+ artikel 44.1 e Inlandsfiske) 03 1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet, användning av 

oönskade fångster samt fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och 
skyddshamnar

0,00

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)

03 1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet, användning av 
oönskade fångster samt fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och 
skyddshamnar

0,00

Särskilt mål 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 Tematiskt 
mål

Utfallsindikator Ingår i 
resultatramen

Målvärde 
(2023)

Kumulativt 
värde

2021 2020

01 - Artikel 26 Innovation (+ artikel 44.3 Inlandsfiske) 03 1.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster och 
partnerskap med forskare

2,00 4,00 1,00 2,00

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

03 1.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster och 
partnerskap med forskare

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

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015
01 - Artikel 26 Innovation (+ artikel 44.3 Inlandsfiske) 03 1.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster och partnerskap med forskare 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Artikel 28 Partnerskap mellan forskare och fiskare (+ artikel 44.3 Inlandsfiske) 03 1.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster och partnerskap med forskare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2014
01 - Artikel 26 Innovation (+ artikel 44.3 Inlandsfiske) 03 1.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster och partnerskap med forskare 0,00
02 - Artikel 28 Partnerskap mellan forskare och fiskare (+ artikel 44.3 Inlandsfiske) 03 1.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster och partnerskap med forskare 0,00

Särskilt mål 6 - Utveckling av yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande
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Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -1.6

Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator Ingår i 
resultatramen

Målvärde 
(2023)

Kumulativt 
värde

2021 2020

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)

08 1.9 - Antal projekt om främjande av humankapital och social dialog, 
diversifiering och nya inkomstformer, nyetableringar för fiskare och 
hälsa/säkerhet

6,00 11,00 2,00 1,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015

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)

08 1.9 - Antal projekt om främjande av humankapital och social dialog, diversifiering 
och nya inkomstformer, nyetableringar för fiskare och hälsa/säkerhet

4,00 4,00 0,00 0,00 0,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator 2014

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)

08 1.9 - Antal projekt om främjande av humankapital och social dialog, diversifiering och nya 
inkomstformer, nyetableringar för fiskare och hälsa/säkerhet

0,00

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

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF - 2
Särskilt mål Resultatindikator Måttenhet Målvärde 

(2023)
Kumulativt 

värde
2021

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

2.1 - Förändring av volym 
vattenbruksproduktion

tonnes 1 725,00000 6 703,00000 649,70000

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

2.2 - Förändring av värde 
vattenbruksproduktion

thousand 
Euros

7 650,00000 8 896,30000 -
1 186,00000

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

2.3 - Förändring av nettovinst thousand 
Euros

730,00000 9 912,00000 42,70000

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

2.6 - Förändrad produktionsvolym inom 
recirkulerande vattenbrukssystem genom 
startstöd

ton 50,00000 62,00000 22,00000
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Särskilt mål Resultatindikator Måttenhet Målvärde 
(2023)

Kumulativt 
värde

2021

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

2.4 - Förändring av produktionsvolymen 
ekologiskt vattenbruk

tonnes 1 700,00000 4 650,00000 0,00000

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

2.5 - Förändring av produktionsvolymen 
recirkulerande vattenbrukssystem

tonnes 500,00000 22,00000 0,00000

Särskilt mål Resultatindikator 2020 2019 2018 2017
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inklusive 
förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och 
medelstora företag

2.1 - Förändring av volym 
vattenbruksproduktion

69,00000 3 981,00000 930,30000 1 073,00000

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

2.2 - Förändring av värde 
vattenbruksproduktion

3 372,50000 3 126,90000 1 476,90000 2 106,00000

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

2.3 - Förändring av nettovinst 66,50000 8 961,00000 246,80000 595,00000

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

2.6 - Förändrad produktionsvolym inom 
recirkulerande vattenbrukssystem genom 
startstöd

40,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

2.4 - Förändring av produktionsvolymen 
ekologiskt vattenbruk

-
1 100,00000

4 650,00000 28,00000 1 072,00000

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

2.5 - Förändring av produktionsvolymen 
recirkulerande vattenbrukssystem

0,00000 22,00000 0,00000 0,00000

Särskilt mål Resultatindikator 2016 2015 2014
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inklusive förbättrad säkerhet 
och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och medelstora företag

2.1 - Förändring av volym vattenbruksproduktion 0,00000 0,00000 0,00000

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

2.2 - Förändring av värde vattenbruksproduktion 0,00000 0,00000 0,00000

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

2.3 - Förändring av nettovinst 0,00000 0,00000 0,00000
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Särskilt mål Resultatindikator 2016 2015 2014
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inklusive förbättrad säkerhet 
och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och medelstora företag

2.6 - Förändrad produktionsvolym inom 
recirkulerande vattenbrukssystem genom startstöd

0,00000 0,00000 0,00000

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

2.4 - Förändring av produktionsvolymen ekologiskt 
vattenbruk

0,00000 0,00000 0,00000

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

2.5 - Förändring av produktionsvolymen 
recirkulerande vattenbrukssystem

0,00000 0,00000 0,00000
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Särskilt mål 1 - Tillhandahållande av stöd för att stärka teknisk utveckling, innovation och kunskapsöverföring

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -2.1

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator Ingår i resultatramen Målvärde (2023) Kumulativt värde 2021 2020
01 - Artikel 47 Innovation 03 2.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster  7,00 9,00 0,00 1,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015
01 - Artikel 47 Innovation 03 2.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2014
01 - Artikel 47 Innovation 03 2.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster 0,00

Särskilt mål 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

Utfallsindikator Ingår i 
resultatramen

Målvärde 
(2023)

Kumulativt 
värde

2021 2020

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

03 2.2 - Antal projekt om produktiva investeringar i vattenbruk  27,00 25,00 0,00 0,00

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

03 2.5 - Antal projekt om främjande av humankapital inom vattenbruket i 
allmänhet och hos nya vattenbrukare

18,00 12,00 2,00 0,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015

01 - Artikel 48.1 a–d, f–h Produktiva investeringar i vattenbruk 03 2.2 - Antal projekt om produktiva investeringar i vattenbruk 5,00 17,00 3,00 0,00 0,00
02 - Artikel 52 Främjande av nya vattenbrukare som bedriver hållbart 
vattenbruk

03 2.5 - Antal projekt om främjande av humankapital inom vattenbruket i allmänhet och hos nya 
vattenbrukare

1,00 8,00 1,00 0,00 0,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2014
01 - Artikel 48.1 a–d, f–h Produktiva investeringar i vattenbruk 03 2.2 - Antal projekt om produktiva investeringar i vattenbruk 0,00
02 - Artikel 52 Främjande av nya vattenbrukare som bedriver hållbart vattenbruk 03 2.5 - Antal projekt om främjande av humankapital inom vattenbruket i allmänhet och hos nya vattenbrukare 0,00

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

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -2.3

Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator Ingår i 
resultatramen

Målvärde 
(2023)

Kumulativt 
värde

2021 2020

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

06 2.2 - Antal projekt om produktiva investeringar i 
vattenbruk

 27,00 25,00 1,00 5,00

03 - Artikel 51 Förbättrad potential för vattenbruksanläggningar 06 2.4 - Antal projekt om ökning av 
vattenbruksanläggningars potential och åtgärder för folk- 
och djurhälsa

10,00 2,00 1,00 0,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015

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

06 2.2 - Antal projekt om produktiva investeringar i vattenbruk 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00

03 - Artikel 51 Förbättrad potential för vattenbruksanläggningar 06 2.4 - Antal projekt om ökning av vattenbruksanläggningars 
potential och åtgärder för folk- och djurhälsa

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

Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator 2014

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

06 2.2 - Antal projekt om produktiva investeringar i vattenbruk 0,00

03 - Artikel 51 Förbättrad potential för vattenbruksanläggningar 06 2.4 - Antal projekt om ökning av vattenbruksanläggningars potential och 
åtgärder för folk- och djurhälsa

0,00

Särskilt mål 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

Utfallsindikator Ingår i 
resultatramen

Målvärde 
(2023)

Kumulativt 
värde

2021 2020

03 - Artikel 56 Åtgärder för djurs hälsa och 
välbefinnande

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

4,00 2,00 0,00 0,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015
03 - Artikel 56 Åtgärder för djurs hälsa och välbefinnande 03 2.4 - Antal projekt om ökning av vattenbruksanläggningars potential och åtgärder för folk- och djurhälsa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2014
03 - Artikel 56 Åtgärder för djurs hälsa och välbefinnande 03 2.4 - Antal projekt om ökning av vattenbruksanläggningars potential och åtgärder för folk- och djurhälsa 0,00

Särskilt mål 5 - Utveckling av yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -2.5

Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator Ingår i 
resultatramen

Målvärde 
(2023)

Kumulativt 
värde

2021 2020

01 - Artikel 50 Främjande av humankapital och 
nätverksbyggande

08 2.5 - Antal projekt om främjande av humankapital inom vattenbruket i allmänhet och 
hos nya vattenbrukare

6,00 6,00 1,00 0,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015
01 - Artikel 50 Främjande av humankapital och nätverksbyggande 08 2.5 - Antal projekt om främjande av humankapital inom vattenbruket i allmänhet och hos nya vattenbrukare 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2014
01 - Artikel 50 Främjande av humankapital och nätverksbyggande 08 2.5 - Antal projekt om främjande av humankapital inom vattenbruket i allmänhet och hos nya vattenbrukare 0,00

Unionsprioritering 3 - Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens regler

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF - 3
Särskilt mål Resultatindikator Måttenhet Målvärde 

(2023)
Kumulativt 

värde
2021

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

3.B.1 - Ökning av procentandelen fullgjorda 
datainsamlingsinbjudningar

% 0,00000 0,00000 0,00000

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

3.A.1 - Antal upptäckta allvarliga överträdelser number 10,00000 6,00000 6,00000

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

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

% 5,40000 8,10000 8,10000

Särskilt mål Resultatindikator 2020 2019 2018 2017
1 - Bättre och mer lättillgängliga vetenskapliga rön samt insamling och hantering av 
data

3.B.1 - Ökning av procentandelen fullgjorda 
datainsamlingsinbjudningar

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Särskilt mål Resultatindikator 2020 2019 2018 2017
2 - Stöd till övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell kapacitet och 
en effektiv offentlig förvaltning utan att den administrativa bördan ökas

3.A.1 - Antal upptäckta allvarliga överträdelser 6,00000 11,00000 19,00000 16,00000

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

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

4,30000 4,90000 5,80000 5,90000

Särskilt mål Resultatindikator 2016 2015 2014
1 - Bättre och mer lättillgängliga vetenskapliga rön samt insamling och hantering av data 3.B.1 - Ökning av procentandelen fullgjorda 

datainsamlingsinbjudningar
0,00000 0,00000 0,00000

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

3.A.1 - Antal upptäckta allvarliga överträdelser 13,00000 7,00000 5,00000

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

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

5,40000 6,30000 5,70000
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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 Tematiskt mål Utfallsindikator Ingår i resultatramen Målvärde (2023) Kumulativt värde 2021 2020
01 - Artikel 77 Datainsamling 06 3.2 - Antal projekt om stöd till insamling, hantering och användning av data  2,00 2,00 0,00 1,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015
01 - Artikel 77 Datainsamling 06 3.2 - Antal projekt om stöd till insamling, hantering och användning av data 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2014
01 - Artikel 77 Datainsamling 06 3.2 - Antal projekt om stöd till insamling, hantering och användning av data 0,00

Särskilt mål 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 Tematiskt mål Utfallsindikator Ingår i resultatramen Målvärde (2023) Kumulativt värde 2021 2020
01 - Artikel 76 Kontroll och tillsyn 06 3.1 - Antal projekt om genomförande av unionens system för kontroll, inspektion och tillsyn 107,00 99,00 13,00 17,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015
01 - Artikel 76 Kontroll och tillsyn 06 3.1 - Antal projekt om genomförande av unionens system för kontroll, inspektion och tillsyn 30,00 34,00 5,00 0,00 0,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2014
01 - Artikel 76 Kontroll och tillsyn 06 3.1 - Antal projekt om genomförande av unionens system för kontroll, inspektion och tillsyn 0,00

Unionsprioritering 4 - Fler arbetstillfällen och bättre territoriell sammanhållning

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF - 4
Särskilt mål Resultatindikator Måttenhet Målvärde 

(2023)
Kumulativt 

värde
2021
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Särskilt mål Resultatindikator Måttenhet Målvärde 
(2023)

Kumulativt 
värde

2021

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 8,00000 8,00000 4,20000

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 25,00000 21,70000 4,70000

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

4.3 - Startade företag number 5,00000 5,00000 2,00000

Särskilt mål Resultatindikator 2020 2019 2018 2017
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)

1,20000 1,10000 1,50000 0,00000

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)

6,40000 6,50000 4,10000 0,00000

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

4.3 - Startade företag 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000

Särskilt mål Resultatindikator 2016 2015 2014
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)

0,00000 0,00000 0,00000

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)

0,00000 0,00000 0,00000



SV 34 SV

Särskilt mål Resultatindikator 2016 2015 2014
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

4.3 - Startade företag 0,00000 0,00000 0,00000
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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

Utfallsindikator Ingår i 
resultatramen

Målvärde 
(2023)

Kumulativt 
värde

2021 2020

01 - Artikel 62.1 a Förberedande stöd 08 4.2 - Antal projekt om förberedande stöd 4,00 8,00 0,00 0,00

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

08 4.1 - Antal utvalda lokala 
utvecklingsstrategier

 10,00 13,00 0,00 0,00

03 - Artikel 64 Samarbetsåtgärder 08 4.3 - Antal samarbetsprojekt 11,00 10,00 0,00 1,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015
01 - Artikel 62.1 a Förberedande stöd 08 4.2 - Antal projekt om förberedande stöd 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
02 - Artikel 63 Genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier (inklusive löpande kostnader och ledning) 08 4.1 - Antal utvalda lokala utvecklingsstrategier 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
03 - Artikel 64 Samarbetsåtgärder 08 4.3 - Antal samarbetsprojekt 2,00 7,00 0,00 0,00 0,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2014
01 - Artikel 62.1 a Förberedande stöd 08 4.2 - Antal projekt om förberedande stöd 0,00
02 - Artikel 63 Genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier (inklusive löpande kostnader och ledning) 08 4.1 - Antal utvalda lokala utvecklingsstrategier 0,00
03 - Artikel 64 Samarbetsåtgärder 08 4.3 - Antal samarbetsprojekt 0,00

Unionsprioritering 5 - Främjande av saluföring och beredning

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF - 5
Särskilt mål Resultatindikator Måttenhet Målvärde 

(2023)
Kumulativt 

värde
2021

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

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

thousand 
Euros

740,00000 11 390,00000 -
2 026,80000

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

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

tonnes 0,00000 42 918,00000 4 098,00000

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

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

thousand 
Euros

195,00000 973,80000 0,00000



SV 36 SV

Särskilt mål Resultatindikator Måttenhet Målvärde 
(2023)

Kumulativt 
värde

2021

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

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

tonnes 0,00000 505,00000 0,00000

Särskilt mål Resultatindikator 2020 2019 2018 2017
1 - En bättre organisation av marknaderna för fiskeri- 
och vattenbruksprodukter

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

1 311,30000 4 729,60000 1 375,90000 6 000,00000

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

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

35 441,70000 1 160,00000 2 180,00000 38,30000

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

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

0,00000 973,80000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 505,00000 0,00000 0,00000

Särskilt mål Resultatindikator 2016 2015 2014
1 - En bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter

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

0,00000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 0,00000 0,00000
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Särskilt mål 1 - En bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -5.1

Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator Ingår i 
resultatramen

Målvärde 
(2023)

Kumulativt 
värde

2021 2020

01 - Artikel 66 Produktions- och 
saluföringsplaner

03 5.1 - Antal producentorganisationer eller producentorganisationssammanslutningar som får stöd för 
produktions- och saluföringsplaner

30,00 28,00 3,00 4,00

02 - Artikel 67 Lagringsstöd 03 5.2 - Antal projekt om saluföringsåtgärder och lagringsstöd 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - Artikel 68 Saluföringsåtgärder 03 5.2 - Antal projekt om saluföringsåtgärder och lagringsstöd 39,00 29,00 6,00 5,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015

01 - Artikel 66 Produktions- och 
saluföringsplaner

03 5.1 - Antal producentorganisationer eller producentorganisationssammanslutningar som får stöd för produktions- och 
saluföringsplaner

6,00 3,00 12,00 0,00 0,00

02 - Artikel 67 Lagringsstöd 03 5.2 - Antal projekt om saluföringsåtgärder och lagringsstöd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - Artikel 68 Saluföringsåtgärder 03 5.2 - Antal projekt om saluföringsåtgärder och lagringsstöd 7,00 6,00 5,00 0,00 0,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2014
01 - Artikel 66 Produktions- och saluföringsplaner 03 5.1 - Antal producentorganisationer eller producentorganisationssammanslutningar som får stöd för produktions- och saluföringsplaner 0,00
02 - Artikel 67 Lagringsstöd 03 5.2 - Antal projekt om saluföringsåtgärder och lagringsstöd 0,00
03 - Artikel 68 Saluföringsåtgärder 03 5.2 - Antal projekt om saluföringsåtgärder och lagringsstöd 0,00

Särskilt mål 2 - Stimulering av investeringar i berednings- och saluföringssektorerna

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF -5.2

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator Ingår i resultatramen Målvärde (2023) Kumulativt värde 2021 2020
01 - Artikel 69 Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter 03 5.3 - Antal projekt om beredning  55,00 47,00 0,00 1,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015
01 - Artikel 69 Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter 03 5.3 - Antal projekt om beredning 8,00 36,00 2,00 0,00 0,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2014
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Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2014
01 - Artikel 69 Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter 03 5.3 - Antal projekt om beredning 0,00

Unionsprioritering 6 - Främjande av genomförandet av en integrerad havspolitik

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF - 6
Särskilt mål Resultatindikator Måttenhet Målvärde 

(2023)
Kumulativt 

värde
2021

1 - Utveckling och genomförande av en 
integrerad havspolitik

6.2.a - Förändring av täckningen av Natura 2000-områden som utsetts 
enligt fågel- och livsmiljödirektiven

Km² 300,00000 0,00000 0,00000

1 - Utveckling och genomförande av en 
integrerad havspolitik

6.2.b - Förändring av täckningen av andra geografiska skyddsåtgärder enligt 
artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG

Km² 300,00000 57,00000 0,00000

Särskilt mål Resultatindikator 2020 2019 2018 2017
1 - Utveckling och genomförande av en 
integrerad havspolitik

6.2.a - Förändring av täckningen av Natura 2000-områden som utsetts enligt fågel- och 
livsmiljödirektiven

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Utveckling och genomförande av en 
integrerad havspolitik

6.2.b - Förändring av täckningen av andra geografiska skyddsåtgärder enligt 
artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG

0,00000 57,00000 0,00000 0,00000

Särskilt mål Resultatindikator 2016 2015 2014
1 - Utveckling och genomförande av en integrerad 
havspolitik

6.2.a - Förändring av täckningen av Natura 2000-områden som utsetts enligt fågel- och 
livsmiljödirektiven

0,00000 0,00000 0,00000

1 - Utveckling och genomförande av en integrerad 
havspolitik

6.2.b - Förändring av täckningen av andra geografiska skyddsåtgärder enligt artikel 13.4 i 
direktiv 2008/56/EG

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

Utfallsindikator Ingår i 
resultatramen

Målvärde 
(2023)

Kumulativt 
värde

2021 2020

02 - Artikel 80.1 b Främjande av skyddet av den marina miljön och en hållbar 
användning av havs- och kustresurser

06 6.2 - Antal projekt om skydd och förbättring av kunskapen 
om den marina miljön

 11,00 5,00 2,00 0,00

03 - Artikel 80.1 c Förbättra kunskapen om tillståndet för den marina miljön 06 6.2 - Antal projekt om skydd och förbättring av kunskapen 
om den marina miljön

 4,00 4,00 3,00 0,00

Valda relevanta åtgärder Tematiskt 
mål

Utfallsindikator 2019 2018 2017 2016 2015

02 - Artikel 80.1 b Främjande av skyddet av den marina miljön och en hållbar användning av havs- och 
kustresurser

06 6.2 - Antal projekt om skydd och förbättring av kunskapen om den 
marina miljön

0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

03 - Artikel 80.1 c Förbättra kunskapen om tillståndet för den marina miljön 06 6.2 - Antal projekt om skydd och förbättring av kunskapen om den 
marina miljön

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

Valda relevanta åtgärder Tematiskt mål Utfallsindikator 2014
02 - Artikel 80.1 b Främjande av skyddet av den marina miljön och en hållbar användning av havs- och kustresurser 06 6.2 - Antal projekt om skydd och förbättring av kunskapen om den marina miljön 0,00
03 - Artikel 80.1 c Förbättra kunskapen om tillståndet för den marina miljön 06 6.2 - Antal projekt om skydd och förbättring av kunskapen om den marina miljön 0,00
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Tabell 3: Finansiella indikatorer för EHFF
Unionsprioritering Delmål 

(2018)
Målvärde 

(2023)
Kumulativt 

värde
2021 2020

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

3 472 445,00 37 228 649,00 17 296 828,04 4 994 350,64 5 029 378,32

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

3 408 820,00 16 040 683,00 9 935 280,28 1 190 394,58 1 689 413,59

3 - Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens regler 14 661 608,00 71 208 344,00 52 972 252,72 8 619 937,76 8 968 179,56
4 - Fler arbetstillfällen och bättre territoriell sammanhållning 608 799,00 14 637 309,00 8 858 916,71 1 991 345,71 2 495 405,02
5 - Främjande av saluföring och beredning 1 277 712,00 6 523 456,00 5 018 092,11 136 708,12 278 677,45
6 - Främjande av genomförandet av en integrerad havspolitik 712 106,00 6 350 800,00 2 328 485,72 1 484 115,19 140 011,51
7 - Tekniskt stöd 5 688 449,98 750 682,28 1 613 232,76

Unionsprioritering 2019 2018 2017 2016 2015
1 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och 
kunskapsbaserat fiske.

3 664 149,89 2 621 258,95 922 982,14 64 708,10 0,00

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

3 309 624,64 2 934 265,94 802 366,64 9 214,89 0,00

3 - Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens regler 14 428 088,72 20 837 710,85 118 335,83 0,00 0,00
4 - Fler arbetstillfällen och bättre territoriell sammanhållning 1 716 272,65 1 817 913,21 547 202,89 75 374,67 215 402,56
5 - Främjande av saluföring och beredning 536 912,98 3 704 276,98 348 206,18 13 310,40 0,00
6 - Främjande av genomförandet av en integrerad havspolitik 99 247,02 605 112,00 0,00 0,00 0,00
7 - Tekniskt stöd 541 352,48 829 598,66 874 464,50 951 411,90 127 707,40

Unionsprioritering 2014
1 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske. 0,00
2 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk 0,00
3 - Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens regler 0,00
4 - Fler arbetstillfällen och bättre territoriell sammanhållning 0,00
5 - Främjande av saluföring och beredning 0,00
6 - Främjande av genomförandet av en integrerad havspolitik 0,00
7 - Tekniskt stöd 0,00
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3.3. Ekonomiska uppgifter

Tabell 4: Ekonomiska uppgifter för EHFF
Unionsprioritering Utvalt särskilt mål Tematiskt 

mål
Åtgärd Totalt 

offentligt 
bidrag (i euro)

EHFF-bidrag 
(i euro)

EHFF-bidrag som bidrar 
till 
klimatförändringsmålen 
(i euro)

Medfinansieringsgrad 
EMFF (%)

Totala 
stödberättigande 
utgifter för 
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 -  Främjande av ett 
miljömässigt hållbart, 
resurseffektivt, 
innovativt, 
konkurrenskraftigt och 
kunskapsbaserat fiske.

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

06 01 - Artikel 37 Stöd till utformning och 
genomförande av bevarandeåtgärder

2 900 114,62 1 936 259,44 0,00 66,76% 3 119 213,44 3 011 453,01 103,84%

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

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

06 02 - Artikel 38 Begränsande av fiskets 
inverkan på havsmiljön och anpassning av 
fisket för att skydda arter (+ artikel 44.1 c 
Inlandsfiske)

1 075 268,82 717 902,45 287 160,98 66,76% 1 265 200,54 878 992,47 81,75%

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

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

06 03 - Artikel 39 Innovation kopplad till 
bevarandet av de marina biologiska 
resurserna (+ artikel 44.1 c Inlandsfiske)

3 980 958,60 2 657 884,14 1 063 153,66 66,76% 4 357 744,62 4 301 400,54 108,05%

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

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

06 04 - Artikel 40.1 a Skydd och återställande 
av den marina biologiska mångfalden – 
insamling av förlorade fiskeredskap och 
marint avfall

3 777 730,32 2 522 198,93 0,00 66,76% 2 837 543,01 2 618 622,04 69,32%

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

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

06 05 - Artikel 43.2 Fiskehamnar, 
landningsplatser, auktionshallar och 
skyddshamnar – investeringar för att 
underlätta iakttagandet av skyldigheten att 
landa alla fångster

718 158,52 479 478,02 0,00 66,76% 1 205 742,47 768 763,76 107,05%

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

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

06 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 2000-
områden och geografiska skyddsområden, 
förvaltning, återställande och övervakning 

9 370 662,37 6 256 315,97 2 502 526,39 66,76% 9 509 704,52 9 486 749,25 101,24%
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Unionsprioritering Utvalt särskilt mål Tematiskt 
mål

Åtgärd Totalt 
offentligt 
bidrag (i euro)

EHFF-bidrag 
(i euro)

EHFF-bidrag som bidrar 
till 
klimatförändringsmålen 
(i euro)

Medfinansieringsgrad 
EMFF (%)

Totala 
stödberättigande 
utgifter för 
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 
(%)

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)

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

3 - Säkerställande av en balans 
mellan fiskekapaciteten och 
tillgängliga fiskemöjligheter

06 01 - Artikel 34 Definitivt upphörande med 
fiskeverksamhet

3 763 440,86 1 881 720,43 1 881 720,43 50,00% 447 324,00 447 324,00 11,89%

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

3 - Säkerställande av en balans 
mellan fiskekapaciteten och 
tillgängliga fiskemöjligheter

06 02 - Artikel 36 Stöd till system för 
tilldelning av fiskemöjligheter

574 589,90 383 624,53 153 449,81 66,76% 758 880,75 758 880,75 132,07%

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

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

03 02 - Artikel 30 Diversifiering och nya 
former av inkomst (+ artikel 44.4 
Inlandsfiske)

537 634,41 358 951,23 0,00 66,76% 1 096 454,84 546 884,30 101,72%

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

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

03 05 - Artikel 33 Tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamhet

542 035,71 379 425,00 151 770,00 70,00% 540 883,00 540 883,00 99,79%

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

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

03 08 - Artikel 42 Mervärde, produktkvalitet 
och användning av oönskade fångster (+ 
artikel 44.1 e Inlandsfiske)

3 609 890,00 2 410 140,46 0,00 66,76% 4 904 352,80 3 415 438,06 94,61%

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

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

03 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)

4 267 724,95 2 849 343,49 1 139 737,40 66,76% 5 174 982,58 4 271 476,45 100,09%



SV 43 SV

Unionsprioritering Utvalt särskilt mål Tematiskt 
mål

Åtgärd Totalt 
offentligt 
bidrag (i euro)

EHFF-bidrag 
(i euro)

EHFF-bidrag som bidrar 
till 
klimatförändringsmålen 
(i euro)

Medfinansieringsgrad 
EMFF (%)

Totala 
stödberättigande 
utgifter för 
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 -  Främjande av ett 
miljömässigt hållbart, 
resurseffektivt, 
innovativt, 
konkurrenskraftigt och 
kunskapsbaserat fiske.

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

03 01 - Artikel 26 Innovation (+ artikel 44.3 
Inlandsfiske)

860 215,05 574 321,96 0,00 66,76% 1 072 862,37 860 215,05 100,00%

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

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

03 02 - Artikel 28 Partnerskap mellan forskare 
och fiskare (+ artikel 44.3 Inlandsfiske)

481 285,27 321 329,76 0,00 66,76% 535 003,98 535 003,98 111,16%

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

6 - Utveckling av 
yrkesutbildning, nya 
yrkeskunskaper och livslångt 
lärande

08 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)

2 364 222,58 1 578 471,50 0,00 66,76% 2 872 690,54 2 422 176,99 102,45%

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

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

03 01 - Artikel 47 Innovation 4 988 470,70 3 330 548,91 1 332 219,56 66,76% 7 139 072,15 4 990 287,20 100,04%

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

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

03 01 - Artikel 48.1 a–d, f–h Produktiva 
investeringar i vattenbruk

1 976 049,35 1 319 307,94 0,00 66,76% 4 027 108,28 2 013 554,09 101,90%

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

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

03 02 - Artikel 52 Främjande av nya 
vattenbrukare som bedriver hållbart 
vattenbruk

2 238 124,39 1 494 282,15 0,00 66,76% 4 556 916,24 2 273 622,80 101,59%

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

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

06 02 - Artikel 48.1 e, i, j Produktiva 
investeringar i vattenbruk – 
resurseffektivitet, minskning av mängden 
vatten och kemikalier, recirkulerande 
system som minimerar vattenanvändningen

4 079 656,25 2 723 779,59 1 089 511,84 66,76% 8 700 246,24 4 310 688,92 105,66%
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Unionsprioritering Utvalt särskilt mål Tematiskt 
mål

Åtgärd Totalt 
offentligt 
bidrag (i euro)

EHFF-bidrag 
(i euro)

EHFF-bidrag som bidrar 
till 
klimatförändringsmålen 
(i euro)

Medfinansieringsgrad 
EMFF (%)

Totala 
stödberättigande 
utgifter för 
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 
(%)

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

06 03 - Artikel 51 Förbättrad potential för 
vattenbruksanläggningar

1 612 903,23 1 076 853,69 430 741,48 66,76% 1 589 048,39 1 589 048,39 98,52%

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

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

03 03 - Artikel 56 Åtgärder för djurs hälsa och 
välbefinnande

765 028,28 510 770,59 0,00 66,76% 765 028,28 765 028,28 100,00%

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

5 - Utveckling av 
yrkesutbildning, nya 
yrkeskunskaper och livslångt 
lärande

08 01 - Artikel 50 Främjande av humankapital 
och nätverksbyggande

1 157 696,34 772 935,14 0,00 66,76% 1 315 049,89 1 158 443,98 100,06%

3 -  Främjande av 
genomförandet av den 
gemensamma 
fiskeripolitikens regler

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

06 01 - Artikel 77 Datainsamling 36 867 193,00 29 493 754,00 11 797 501,60 80,00% 34 342 287,63 34 342 287,63 93,15%

3 -  Främjande av 
genomförandet av den 
gemensamma 
fiskeripolitikens regler

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

06 01 - Artikel 76 Kontroll och tillsyn 34 341 150,97 30 907 036,00 0,00 90,00% 34 109 639,35 32 761 496,02 95,40%

4 -  Fler arbetstillfällen 
och bättre territoriell 
sammanhållning

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

08 01 - Artikel 62.1 a Förberedande stöd 215 402,56 119 382,83 0,00 55,42% 215 402,56 215 402,56 100,00%
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Unionsprioritering Utvalt särskilt mål Tematiskt 
mål

Åtgärd Totalt 
offentligt 
bidrag (i euro)

EHFF-bidrag 
(i euro)

EHFF-bidrag som bidrar 
till 
klimatförändringsmålen 
(i euro)

Medfinansieringsgrad 
EMFF (%)

Totala 
stödberättigande 
utgifter för 
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 -  Fler arbetstillfällen 
och bättre territoriell 
sammanhållning

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

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

14 230 938,73 7 887 230,84 3 154 892,34 55,42% 14 445 407,26 13 957 801,02 98,08%

4 -  Fler arbetstillfällen 
och bättre territoriell 
sammanhållning

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

08 03 - Artikel 64 Samarbetsåtgärder 607 422,15 336 652,33 0,00 55,42% 607 422,15 607 422,15 100,00%

5 -  Främjande av 
saluföring och 
beredning

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

03 01 - Artikel 66 Produktions- och 
saluföringsplaner

162 716,13 108 637,30 0,00 66,76% 260 017,31 195 013,12 119,85%

5 -  Främjande av 
saluföring och 
beredning

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

03 02 - Artikel 67 Lagringsstöd 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

5 -  Främjande av 
saluföring och 
beredning

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

03 03 - Artikel 68 Saluföringsåtgärder 1 270 228,00 848 066,78 0,00 66,76% 1 996 584,62 1 375 080,65 108,25%

5 -  Främjande av 
saluföring och 
beredning

2 - Stimulering av investeringar 
i berednings- och 
saluföringssektorerna

03 01 - Artikel 69 Beredning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter

5 406 603,23 3 609 714,60 1 443 885,84 66,76% 11 141 934,73 5 704 565,70 105,51%

6 -  Främjande av 
genomförandet av en 
integrerad havspolitik

1 - Utveckling och 
genomförande av en integrerad 
havspolitik

06 02 - Artikel 80.1 b Främjande av skyddet 
av den marina miljön och en hållbar 
användning av havs- och kustresurser

4 038 449,67 2 696 069,00 1 078 427,60 66,76% 2 604 806,45 2 604 806,45 64,50%

6 -  Främjande av 
genomförandet av en 
integrerad havspolitik

1 - Utveckling och 
genomförande av en integrerad 
havspolitik

06 03 - Artikel 80.1 c Förbättra kunskapen om 
tillståndet för den marina miljön

2 620 567,71 1 749 491,00 699 796,40 66,76% 3 443 518,17 3 443 518,17 131,40%

7 -  Tekniskt stöd 1 - Tekniskt stöd 01 - Artikel 78 Tekniskt stöd på 
medlemsstaternas initiativ

8 783 888,56 5 864 124,00 0,00 66,76% 8 430 130,50 8 430 130,50 95,97%
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Unionsprioritering Utvalt särskilt mål Tematiskt 
mål

Åtgärd Totalt 
offentligt 
bidrag (i euro)

EHFF-bidrag 
(i euro)

EHFF-bidrag som bidrar 
till 
klimatförändringsmålen 
(i euro)

Medfinansieringsgrad 
EMFF (%)

Totala 
stödberättigande 
utgifter för 
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 
(%)

 Totalt 164 186 421,23 120 156 004,00 28 206 495,31 73,18% 179 388 203,66 155 602 461,28 94,77%

Unionsprioritering Utvalt särskilt mål Tematiskt 
mål

Åtgärd 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 
klimatförändringsmålen av 
de totala stödberättigande 
offentliga utgifter som 
deklarerats av 
stödmottagare till den 
förvaltande myndigheten (i 
euro)

Antal 
utvalda 
insatser

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

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

06 01 - Artikel 37 Stöd till utformning och 
genomförande av bevarandeåtgärder

0,00 2 961 561,00 2 592 915,83 89,41 0,00 6

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

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

06 02 - Artikel 38 Begränsande av fiskets 
inverkan på havsmiljön och anpassning av 
fisket för att skydda arter (+ artikel 44.1 c 
Inlandsfiske)

234 726,15 1 107 218,00 689 282,99 64,10 184 066,13 92

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

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

06 03 - Artikel 39 Innovation kopplad till 
bevarandet av de marina biologiska 
resurserna (+ artikel 44.1 c Inlandsfiske)

1 148 646,00 798 906,00 690 828,64 17,35 184 478,88 14

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

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

06 04 - Artikel 40.1 a Skydd och återställande 
av den marina biologiska mångfalden – 
insamling av förlorade fiskeredskap och 
marint avfall

0,00 2 154 599,00 1 809 241,97 47,89 0,00 30

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

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

06 05 - Artikel 43.2 Fiskehamnar, 
landningsplatser, auktionshallar och 
skyddshamnar – investeringar för att 
underlätta iakttagandet av skyldigheten att 
landa alla fångster

0,00 1 113 736,00 635 427,53 88,48 0,00 3

1 -  Främjande av ett 
miljömässigt hållbart, 
resurseffektivt, 
innovativt, 

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

06 01 - Artikel 40.1 b–g, i Skydd och 
återställande av den marina biologiska 
mångfalden – bidrag till bättre förvaltning 
och bevarande, nybyggnation, utplacering 

2 533 341,52 3 573 206,00 3 162 696,02 33,75 844 566,35 27
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Unionsprioritering Utvalt särskilt mål Tematiskt 
mål

Åtgärd 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 
klimatförändringsmålen av 
de totala stödberättigande 
offentliga utgifter som 
deklarerats av 
stödmottagare till den 
förvaltande myndigheten (i 
euro)

Antal 
utvalda 
insatser

konkurrenskraftigt och 
kunskapsbaserat fiske.

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 
2000-områden, miljömedvetenhet, 
deltagande i andra åtgärder som syftar till 
att bevara och främja den biologiska 
mångfalden och ekosystemtjänster (+ 
artikel 44.6 Inlandsfiske)

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

3 - Säkerställande av en balans 
mellan fiskekapaciteten och 
tillgängliga fiskemöjligheter

06 01 - Artikel 34 Definitivt upphörande med 
fiskeverksamhet

223 662,00 447 324,00 404 274,80 10,74 202 137,40 3

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

3 - Säkerställande av en balans 
mellan fiskekapaciteten och 
tillgängliga fiskemöjligheter

06 02 - Artikel 36 Stöd till system för 
tilldelning av fiskemöjligheter

202 651,52 574 589,00 574 589,00 100,00 153 438,25 2

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

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

03 02 - Artikel 30 Diversifiering och nya 
former av inkomst (+ artikel 44.4 
Inlandsfiske)

0,00 373 264,00 167 358,82 31,13 0,00 10

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

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

03 05 - Artikel 33 Tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamhet

151 447,24 540 883,00 473 840,52 87,42 132 675,35 54

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

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

03 08 - Artikel 42 Mervärde, produktkvalitet 
och användning av oönskade fångster (+ 
artikel 44.1 e Inlandsfiske)

0,00 1 809 259,00 1 241 765,11 34,40 0,00 52

1 -  Främjande av ett 
miljömässigt hållbart, 
resurseffektivt, 
innovativt, 

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

03 09 - Artikel 43.1 + 3 Fiskehamnar, 
landningsplatser, auktionshallar och 
skyddshamnar – investeringar för att 
förbättra infrastrukturer i fiskehamnar och 

1 140 655,07 2 793 456,00 2 255 447,60 52,85 602 294,73 21
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Unionsprioritering Utvalt särskilt mål Tematiskt 
mål

Åtgärd 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 
klimatförändringsmålen av 
de totala stödberättigande 
offentliga utgifter som 
deklarerats av 
stödmottagare till den 
förvaltande myndigheten (i 
euro)

Antal 
utvalda 
insatser

konkurrenskraftigt och 
kunskapsbaserat fiske.

arbetsförhållanden. auktionshallar samt landningsplatser och 
skyddshamnar; nybyggnad av 
skyddshamnar för att förbättra säkerheten 
för fiskare (+ artikel 44.1 f Inlandsfiske)

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

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

03 01 - Artikel 26 Innovation (+ artikel 44.3 
Inlandsfiske)

0,00 1 010 786,00 733 284,28 85,24 0,00 4

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

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

03 02 - Artikel 28 Partnerskap mellan forskare 
och fiskare (+ artikel 44.3 Inlandsfiske)

0,00 270 393,00 245 396,54 50,99 0,00 2

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

6 - Utveckling av 
yrkesutbildning, nya 
yrkeskunskaper och livslångt 
lärande

08 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)

0,00 2 322 641,00 1 620 477,49 68,54 0,00 12

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

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

03 01 - Artikel 47 Innovation 1 332 606,29 4 819 434,00 3 047 352,24 61,09 813 764,94 10

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

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

03 01 - Artikel 48.1 a–d, f–h Produktiva 
investeringar i vattenbruk

0,00 3 292 416,00 1 469 516,73 74,37 0,00 30

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

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

03 02 - Artikel 52 Främjande av nya 
vattenbrukare som bedriver hållbart 
vattenbruk

0,00 3 214 329,00 1 781 621,88 79,60 0,00 17

2 -  Främjande av ett 3 - Skydd och återställande av 06 02 - Artikel 48.1 e, i, j Produktiva 1 151 126,37 5 377 256,00 2 342 173,00 57,41 625 453,88 34
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Unionsprioritering Utvalt särskilt mål Tematiskt 
mål

Åtgärd 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 
klimatförändringsmålen av 
de totala stödberättigande 
offentliga utgifter som 
deklarerats av 
stödmottagare till den 
förvaltande myndigheten (i 
euro)

Antal 
utvalda 
insatser

miljömässigt hållbart, 
resurseffektivt, 
innovativt, 
konkurrenskraftigt och 
kunskapsbaserat 
vattenbruk

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

investeringar i vattenbruk – 
resurseffektivitet, minskning av mängden 
vatten och kemikalier, recirkulerande 
system som minimerar vattenanvändningen

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

06 03 - Artikel 51 Förbättrad potential för 
vattenbruksanläggningar

424 339,48 395 861,00 357 382,20 22,16 95 435,34 5

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

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

03 03 - Artikel 56 Åtgärder för djurs hälsa och 
välbefinnande

0,00 430 639,00 383 155,61 50,08 0,00 3

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

5 - Utveckling av 
yrkesutbildning, nya 
yrkeskunskaper och livslångt 
lärande

08 01 - Artikel 50 Främjande av humankapital 
och nätverksbyggande

0,00 613 617,00 554 078,62 47,86 0,00 9

3 -  Främjande av 
genomförandet av den 
gemensamma 
fiskeripolitikens regler

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

06 01 - Artikel 77 Datainsamling 10 989 532,04 33 566 796,00 29 984 711,44 81,33 9 595 107,66 35

3 -  Främjande av 
genomförandet av den 
gemensamma 
fiskeripolitikens regler

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

06 01 - Artikel 76 Kontroll och tillsyn 0,00 27 045 120,00 22 987 541,28 66,94 0,00 107

4 -  Fler arbetstillfällen 
och bättre territoriell 
sammanhållning

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 

08 01 - Artikel 62.1 a Förberedande stöd 0,00 215 402,56 215 402,56 100,00 0,00 8
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Unionsprioritering Utvalt särskilt mål Tematiskt 
mål

Åtgärd 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 
klimatförändringsmålen av 
de totala stödberättigande 
offentliga utgifter som 
deklarerats av 
stödmottagare till den 
förvaltande myndigheten (i 
euro)

Antal 
utvalda 
insatser

diversifiering av verksamheten 
inom fisket och till andra 
sektorer av den maritima 
ekonomin

4 -  Fler arbetstillfällen 
och bättre territoriell 
sammanhållning

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

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

3 094 165,33 9 247 991,00 8 305 897,05 58,37 1 841 251,26 172

4 -  Fler arbetstillfällen 
och bättre territoriell 
sammanhållning

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

08 03 - Artikel 64 Samarbetsåtgärder 0,00 344 520,00 337 617,10 55,58 0,00 12

5 -  Främjande av 
saluföring och 
beredning

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

03 01 - Artikel 66 Produktions- och 
saluföringsplaner

0,00 170 948,00 115 652,29 71,08 0,00 33

5 -  Främjande av 
saluföring och 
beredning

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

03 02 - Artikel 67 Lagringsstöd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

5 -  Främjande av 
saluföring och 
beredning

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

03 03 - Artikel 68 Saluföringsåtgärder 0,00 1 177 835,00 746 275,07 58,75 0,00 41

5 -  Främjande av 
saluföring och 
beredning

2 - Stimulering av investeringar 
i berednings- och 
saluföringssektorerna

03 01 - Artikel 69 Beredning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter

1 523 347,22 9 153 202,00 4 156 164,75 76,87 1 109 862,23 56

6 -  Främjande av 
genomförandet av en 
integrerad havspolitik

1 - Utveckling och 
genomförande av en integrerad 
havspolitik

06 02 - Artikel 80.1 b Främjande av skyddet 
av den marina miljön och en hållbar 
användning av havs- och kustresurser

695 587,51 986 827,00 893 951,28 22,14 238 720,75 9

6 -  Främjande av 1 - Utveckling och 06 03 - Artikel 80.1 c Förbättra kunskapen om 919 557,09 1 589 649,00 1 434 534,44 54,74 383 078,08 7
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Unionsprioritering Utvalt särskilt mål Tematiskt 
mål

Åtgärd 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 
klimatförändringsmålen av 
de totala stödberättigande 
offentliga utgifter som 
deklarerats av 
stödmottagare till den 
förvaltande myndigheten (i 
euro)

Antal 
utvalda 
insatser

genomförandet av en 
integrerad havspolitik

genomförande av en integrerad 
havspolitik

tillståndet för den marina miljön

7 -  Tekniskt stöd 1 - Tekniskt stöd 01 - Artikel 78 Tekniskt stöd på 
medlemsstaternas initiativ

0,00 6 084 162,00 5 688 449,98 64,76 0,00 62

 Totalt 25 765 390,83 129 577 825,56 102 098 304,66 62,18 17 006 331,23 982
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Tabell 5: Kostnader för insatser som genomförs utanför programområdet (artikel 70 i 
förordning (EU) nr 1303/2013)
Unionsprioritering Stödberättigande utgifter 

inom EMFF som uppstått 
inom ramen för insatser som 
genomförts utanför 
programområdet och som 
stödmottagaren redovisats 
för den förvaltande 
myndigheten (euro).

Andel av EHFF-stöd till 
unionsprioriteringen vid 
tidpunkten för antagande 
av programmet (%)

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

Kriterier som inte 
uppfyllts

Åtgärd som 
ska tas

Tidsfrist Organ som är ansvariga för 
uppfyllandet

Åtgärd slutförd inom 
tidsfristen

Kriterier som 
uppfyllts

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. Det låga antalet avslutade projekt 
beror främst på att dessa ofta är tidsmässigt långa. Några investeringsåtgärder har tillförts nya pengar sent 
i programperioden 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. Utöver detta har coronapandemin gjort att ett flertal projekt blir försenade.

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 har under året 2021 varit kontrollerbar och i balans i förhållande 
till antalet handläggare (1,8 årsarbetare). Ansökan om stöd hade en tuffare period under månaderna maj-
juni samt augusti-september på grund av hög ingående balans av ärenden under april och juli månad 
(20/17 ärenden jämför med snittet på 7 ärenden per månad). Under november och december 2021 var 
beslut om stöd tillfälligt stoppat på grund av belastning av bemyndiganderamen.

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. Den flexibilitet som kommissionen införde 
på grund av coronapandemin som gör det möjligt att omföra 10 % av budgeten utan att göra en 
programändring kommer att underlätta utnyttjandet av programmets budget. 

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 vilket 
resulterade 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 vidtagit åtgärder för att prioritera och påskynda handläggningen vilket har gett goda 
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 som varit problematiska fungerar avsevärt bättre.

Programmets genomförande påverkas även av externa omvärldsfaktorer. De mest påtagliga var 
coronapandemin och situationen för torskfisket i Östersjön. Coronapandemi har inneburit ekonomiska 
påfrestningar för stora delar av fiskerinäringen. På grund av situationen med torskfisket i Östersjön 
infördes ett skrotningsstöd för torskfiskare i sydöstra Östersjön. Trots den svåra situationen för yrkesfisket 
var det lågt intresse för stödet.

När stora delar av tidigare torskfiske inte längre är tillåtet påverkar det investeringsbehoven hos berörda 
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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 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 hittills haft en sökande som haft en allvarliga överträdelser enligt artikel 10 i EHFF (EU) 
508/2014. Avvisandeperioden var i båda fallen 2019-10-30 - 2022-01-30. Den sökande har under 
avvisandeperioden skickat in två ansökningar som båda avslagits:

 - 2019 - 3511, inkom 2019-09-13 och beslutades 2020-03-03

 - 2020 - 1459, inkom 2020-04-02 och beslutades 2020-06-03

Dessa publiceras på Jordbruksverkets hemsida.

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

 



SV 57 SV

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. 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 dataskyddsförordning, GDPR.

https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-stod/sok-mottagare-av-
stod/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.

Jordbruksverket driver ett utvärderingssekretariat som planerar utvärderingarna av 
landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling inom 
regionala utvecklingsfonden och socialfonden. Sekretariatet anlitar utvärderare och sprider kunskap om 
resultaten. Både externa utvärderare, som konsulter eller forskare, och medarbetare på Jordbruksverket 
genomför utvärderingarna. Författarna till varje rapport står själva för slutsatserna.

En rådgivande forskargrupp finns knuten till sekretariatet. Utöver att vara rådgivande för sekretariatets 
allmänna verksamhet, som t.ex. att utarbeta utvärderingsplaner och kommentera utvärderingsprojekt så 
fungerar den rådgivande forskargruppen som oberoende granskare av utvärderingsrapporter. Den 
rådgivande forskargruppen har under 2021, utgjorts av personer från Lunds universitet, Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers tekniska högskola och Blekinge Tekniska Högskola. Under 2021 
har gruppen samlats sju gånger, huvudsakligen via Skype. Under 2021 har de huvudsakliga 
arbetsuppgifterna för utvärderingssekretariatet vid Jordbruksverket relaterat till havs- och 
fiskeriprogrammet varit:

 att publicera utvärderings- och uppföljningsrapporter, se nedan.
 att göra uppföljningar av stöd i havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och 

socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.
 att utgöra ett metodstöd för leaderområdenas egna utvärderingsprojekt.
 att avsluta den operativa planeringen utvärderingsverksamheten av havs- och fiskeriprogrammet.
 att sprida resultat från utvärderingar via seminarier, workshoppar, webbplats och blogg. För att 

säkerställa att utvärderingsresultat sprids till berörda aktörer genomför utvärderingssekretariatet 
också utvärderingsdagar där utvärderingarnas resultat presenteras och diskuteras. Resultaten 
redovisas också vid övervakningskommitténs sammankomster. Förvaltande myndighet 
kommunicerar dessutom resultaten via en blogg, Programmet och pengarna, där vanligtvis 
utvärderarna själva kortfattat lyfter de viktigaste resultaten från utvärderingar. Länk till 
Jordbruksverkets blogg Programmen och Pengarna: 
https://programmenochpengarna.wordpress.com/

Nedanstående följer en genomgång av de uppföljningar och utvärderingar som publicerats under 2021.

Klimatanpassning i EU-programmen 2014–2020. 

Syftet med utvärderingen är att kartlägga och skapa en förståelse för möjligheter till och förutsättningar 
för att finansiera klimatanpassningsåtgärder inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet 
samt programmet för lokalt ledd utveckling.
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Utvärderarna kommer fram till att det saknas en struktur för att stödja klimatanpassningsprojekt och å 
andra sidan finns det inte heller en struktur som förhindrar klimatanpassningsprojekt. Resultaten av denna 
utvärdering visar att cirka 13 procent av den totala finansieringen som beviljats inom havs- och 
fiskeprogrammet (EHFF) har beviljats projekt som bidrar till klimatanpassning under perioden 2014–
2020. Exempel på bevarandeprojekt för att skapa bättre förutsättningar för arter som är känsliga för 
varmare klimat eller starta landbaserat vattenbruk där vattentemperaturen kan regleras. 
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv215.html

Lokala indikatorer inom lokalt ledd utveckling. Leaderområdenas upplevelser av indikatorerna 
2014-2020 och en beskrivning av indikatorbanken för 2023-2027.

Leaderområdena upplever att det har varit svårt att ta fram indikatorer men att de styr mot målen. De 
enkäter som Leaderkontoren och LAG-ledamöterna har besvarat visar att över hälften av de som svarade 
tycker att det var svårt eller mycket svårt att ta fram de lokala indikatorerna. Trots svårigheterna i arbetet 
med att ta fram indikatorerna upplever många att de i stor utsträckning bidrar till att uppnå respektive 
strategis mål.

Inför nästa programperiod önskas mer stöd. Endast 4 procent av LAG-ledamöterna och 8 procent av 
Leaderkontoren upplevde Jordbruksverkets stöd som bra eller mycket bra under arbetet med de lokala 
indikatorerna inför programperioden 2014–2020. De som svarade fick också ta ställning till förslag på 
olika typer av stöd som Jordbruksverket skulle kunna bistå med till nästa programperiod.

Jordbruksverket har tagit fram en bank med lokala indikatorer. Under perioden 2020–2021 sammanställde 
Jordbruksverket en indikatorbank med sammanlagt 55 lokala indikatorer. Banken togs fram parallellt med 
de nationella indikatorerna och med att EU-kommissionen presenterade utkast på EU-indikatorer. 
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.4f2523df17d02ae1adcd0a3d/1636703387636/upp21_8.pdf

Leader eller inte Leader — det är frågan. Organisering och genomförande av projektstöd för 
landsbygdsutveckling. 

Denna rapport är en del av uppföljningen av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och 
regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling under programperioden 2014-2020.

I den här rapporten undersöks hur möjligheterna att uppfylla målet med projektstöden för 
landsbygdsutveckling påverkas beroende på om stöden hanteras inom Leader eller av länsstyrelsen. 
Författarna kartlägger och analyserar föreställningar och principer om hur god landsbygdspolitik ska 
bedrivas som sammanfattas i tre utgångspunkter. Därefter identifieras vad som karakteriserar de två olika 
formerna av projektstöd inom Leader respektive hos länsstyrelsen. Slutligen görs en analys av de olika 
stödformernas karaktär i förhållande till utgångspunkterna om hur landsbygdspolitik bör bedrivas. 
Analysen utgår från Jordbruksverkets undersökning av vilka projektstöd till landsbygdsutveckling i 
nuvarande landsbygdsprogram som skulle kunna föras över till Leader.

Rapporten kommer fram till följande slutsatser:

 En del av stöden bör överföras från länsstyrelserna till Leader. De huvudsakliga skälen till det 
är dels att dagens uppdelade organisering skapar otydlighet för de som söker projektstöd, dels att 
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Leadermetoden innebär att landsbygdspolitiken i större utsträckning utformas efter de lokala 
behoven och förutsättningarna.

 Förändrade villkor kan göra att målen nås i större utsträckning. Att enbart överföra 
projektstöden från länsstyrelserna till Leader skulle innebära en marginell förbättring av 
möjligheten att uppfylla målen med stöden i större utsträckning. Men om en sådan överföring även 
skulle förenas med förändrade riktlinjer och villkor kan målen däremot uppfyllas i betydligt större 
utsträckning

 Ökat samarbete är en förutsättning för att få god effekt. Om projektstöd överförs till Leader 
behöver samarbetsytorna stärkas, både mot den regionala utvecklingspolitiken och mot 
länsstyrelsernas arbetsområden.

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/upp214.html

Urvalskriterierna som styr vilka projekt som får stöd inom lokalt ledd utveckling.

 En uppföljning av Leaderområdenas upplevelser av urvalskriterierna 2014–2020, baserad på uppgifter 
fram till maj 2021.

Resultatet från uppföljningen visar att:

 Mer stöd efterfrågas av Leaderområdena  i arbetet med att ta fram urvalskriterierna.
 Urvalskriterierna behöver bli tydligare.
 Viktigt att följa upp och justera urvalskriterierna vid behov.
 Grundläggande villkor fyller en viktig funktion.

Rapporten utmynnar i följande rekommendationer:

 Formulera tydliga kriterier och knyt dem till mål och önskade effekter.
 Använd villkor för att förenkla bedömningen.
 Regelbunden uppföljning och justering kan ge bättre effekt.
 Utöka information om urvalskriterierna till de som söker stöd.
 Integrera urvalskriterierna i Jordbruksverkets itsystem.

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.664ff317cdea112765019e/1635934643266/upp21_7.pdf

Modell för utvärdering av Leadereffekter

Den här delrapporten ingår i ett projekt som utvärderar hur Leader påverkar landsbygdsutveckling på lång 
sikt. I rapporten utformas en modell för effektutvärdering inom Leader. Modellen skapas utifrån resultaten 
från de två första delrapporterna och utgör ett underlag som består av ett antal kriterier och hållpunkter för 
hur arbetet med effektmätning kan genomföras. 
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.51bb92a1179a14bd852be1b1/1622190653716/utv21_2.pdf
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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. ÖVERGRIPANDE PRINCIPER FÖR GENOMFÖRANDET (ARTIKEL 50.4 I FÖRORDNING (EU) 
NR 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 icke-
diskriminering, 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. ÖVERGRIPANDE ASPEKTER AV GENOMFÖRANDET (ARTIKEL 50.4 I FÖRORDNING (EU) 
NR 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::

  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:

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 513 593,00
Europeiska grannskapsinstrumentet

annan fond

Ange namnet på fonden om "annan fond" angetts

D. Resultat som erhållits för EUSBSR (ej tillämpligt för 2017)

Det finns 8 pågående samarbetsprojekt (Säl och Skarv) som ett antal leaderområden har 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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DOKUMENT

Dokumenttitel Dokumenttyp Dokumentdatum Lokal referens Kommissionens referens Filer Skickat den Skickat av
Sammanfattning till allmänheten EHFF 2021 Sammanfattning för allmänheten 2022-maj-18 Karin Bendz Ares(2022)3790057 Sammanfattning till allmänheten EHFF 2021 2022-maj-19 npalfedr
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SENASTE VALIDERINGSRESULTAT
Allvarlighetsgrad Kod Meddelande

Info 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 5 vara lika med EHFF-bidraget per unionsprioritering i 8.2 av programmet


