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SLUTLIGT
PROTOKOLL

Dnr 03-10319/11

2011-11-18

Sekretariatet för övervakningskommittén

Enligt sändlista, bilaga 1

Protokoll från sammanträde tisdagen den 11 oktober
2011 med övervakningskommittén för det operativa
programmet för fiskerinäringen i Sverige 2007–2013
Inkomna synpunkter från Länsstyrelserna har beaktats i det
slutliga protokollet.

Närvarande vid mötet: se bilaga 1.

1. Mötets öppnande
Ordföranden, Robert Andrén, Landsbygdsdepartementet,
förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Jordbruksverkets Generaldirektör Mats Persson
hälsar välkommen
Jordbruksverkets Generaldirektör Mats Persson hälsade
kommittén välkommen till Jönköping och Jordbruksverket.
Mats Persson informerade bl.a. om arbetet med att införa
fiskefrågor hos Jordbruksverket, samt om synergierna
mellan fiske- och landsbygdsfrågor. Administrativa frågor
och regelförenkling lyftes fram, liksom balansen mellan
resurser och näring.
Ordföranden, Robert Andrén, betonade vikten av att ta
tillfället i akt och se överföringen av förvaltningen av fiskeriprogrammet som en nystart.
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3. Godkännande av dagordning
Ordföranden, Robert Andrén, gick igenom dagordningen
och frågade om det fanns ytterligare frågor att ta upp.
Jenny Fors, Världsnaturfonden, framförde önskemål om att
delge ledamöterna information om en ny rapport avseende
reformen av den gemensamma fiskepolitiken. Henrik
Svenberg, SFR, poängterade att de vill läsa rapporten innan
den blir del av handlingarna.
Anne-Li Fiskesjö, Länsstyrelsen, framförde önskemål om att
diskutera samverkan mellan Jordbruksverket och Havs- och
Vattenmyndigheten (HaV).
Ordföranden, Robert Andrén, föreslog att ovanstående
frågor behandlades under punkt 17, övriga frågor.
Övervakningskommittén godkände dagordningen med
dessa ändringar.
4. Presentationsrunda
Samtliga närvarande vid mötet presenterade sig kort.
Övervakningskommitténs sekretariat välkomnade
ledamöterna att höra av sig med eventuella förslag och
synpunkter kring kommittén.
Magnus Petersson, Landsbygdsdepartementet,
presenterade tillsättningar och entlediganden av ledamöter
och ersättare. Beslut kommer att skickas ut till sekretariatet
och de berörda.
Länsstyrelsen – ny ordinarie ledamot Agneta Kores
(tillträder 1 november som länsöverdirektör i Västra
Götaland), avgående Monica Flodström.
Naturvårdsverket - Anna-Helena Lindahl och Björne
Olsson, entledigade pga inrättandet av HaV.
HaV– Inger Dahlgren (tidigare Fiskeriverket kvarstår som
ordinarie ledamot för HaV), Fredrik Nordwall ny ersättare
istället för Bengt Strömblom (FiV).
Sveriges Vattenägareförbund - Bengt Henriksson ersätter
Fredrik Lundgren som ordinarie ledamot.
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Jordbruksverket – Niclas Purfürst ersätter Christina
Huhtasaari som ordinarie ledamot och Anna Blomqvist är ny
ersättare istället för Roland Sten.
Representanter från tre organisationer (Sveriges
Vattenägareförbund, Sveriges sportfiske- och
fiskevårsförbund och Tillväxtverket) deltog inte på mötet
med övervakningskommittén.

5. Halvtidsutvärderingen
Sammanfattning av halvtidsutvärderingen
Fredrik Palm, Jordbruksverket, sammanfattade den
halvtidsutvärdering som Ramböll genomfört.
Presentationsmaterial bifogas protokollet (bilaga 2).
Inger Dahlgren, HaV, framförde några kommentarer med
anledning av resultaten från halvtidsutvärderingen. Alla
förändringar som konstaterats är inte ett direkt resultat av
programmet, utan marknaden kan själv ha bidragit till
förändringarna. Vidare uttryckte Inger Dahlgren sin
förvåning över resultatet kring utbildning, men att det kan
vara riktigt. Hon tog även upp att Fiskeriverket ändrade
effektindikatorn från Fiske utom säkra biologiska gränser till
Antal bestånd som omfattas av förvaltningsplaner. Slutligen
konstaterade Inger att jämställdhetsfrågorna har varit ett
misslyckande i programmet, men att det även är ett
strukturellt problem. Det är viktigt att hitta andra sätt att
mäta måluppfyllelse för jämställdhet i programmet.
Anne-Li Fiskesjö, Länsstyrelsen, lyfte fram att det finns
goda synergimöjligheter mellan landsbygdsprogrammet
och fiskeriprogrammet avseende jämställdhet och att den
metod som används i landsbygdsprogrammet även bör
användas i fiskeriprogrammet.
Henrik Svenberg, Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR),
kommenterade resultaten från halvtidsutvärderingen. När
det gäller prioriterat område ett och när kapaciteten räknas
i kilowatt har det stor betydelse hur Fiskeriverket (numera
HaV) fattar beslut om fisketillstånd. HaV borde se över sina
föreskrifter för särskilda fisketillstånd för torskfiske i
Östersjön. I nuläget innebär det inte en effektiv användning
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av pengarna. Han poängterade även att det är viktigt att
säkerställa att kilowatt på båtar också stämmer överens
med tillstånden.
Beträffande selektiva redskap har ett antal redskap blivit
obligatoriska genom lagstiftning och därmed inte längre
berättigat till stöd från fonden. Detta har inneburit att ett
antal ansökningar om stöd för investering i selektiva
redskap inte har kunnat beviljas. Henrik Svenberg
noterade att detta må vara ett misslyckande för
programmet men framför allt är det positivt att fler selektiva
redskap blivit obligatoriska att använda. Vidare noterade
Henrik Svenberg att hänvisning görs till Världsnaturfondens köpguide i halvtidsutvärderingen, vilket Svenberg
anser är en partsinlaga och föreslår att alla referenser till
världsnaturfondens konsumentinformation tas bort i
halvtidsutvärderingen.
Henrik Svenberg föreslog vidare att indikatorn där bestånd
inom förvaltnings- eller återhämtningsplan används stryks
och föreslog att istället ICES rådgivning om bestånden nått
en viss MSY-status används.
Slutligen framhöll Henrik Svenberg att lönsamhetssiffrorna,
som presenterats i halvtidsutvärderingen, borde lyftas
fram.
Beträffande frågan om det är möjligt att stryka hänvisning
till Världsnaturfonden i halvtidsutvärderingen informerade
sekretariatet att utvärderingen är publicerad och offentlig.
Vidare så ska utvärderingen vara oberoende. Henrik
Svenberg poängterade att till nästa utvärdering bör
referenser till enskilda parters köpråd inte finnas med.
Michael Roitmann, EU-kommissionen, noterade att
utvärderingen inte föreslog möjligheten att flytta pengar
mellan prioriterade områden och frågade om kommittén
har några synpunkter på det. Henrik Svenberg, (SFR), var
positiv till att denna fråga lyftes av kommissionen och
menade att tillgängliga medel hos FOG kanske inte
kommer att förbrukas med hänsyn till det låga utnyttjande
av medel. Svenberg frågade om det finns några
fördröjningar (beviljanden men inte utbetalade stöd) som
innebär att vi inte får en riktig överblick över
medelssituationen. Roitmann replikerade med att det inte
är aktuellt att ta medel från FOG.
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Henrik Hammar, Vattenbrukarnas Riksförbund (VFR),
informerade om att VFR ligger på för att få till stånd för en
nationell strategi för vattenbruket. Man upplever att
inställningen från myndigheterna och Landsbygdsdepartementet är bra. Det finns en stor optimism bland
vattenbrukarna samtidigt som det finns en uppgivenhet om
svårigheterna att ta sig fram. Det behövs en nationell syn.
Då är det viktigt att det inte omfördelas pengar redan nu,
dvs. medel bör inte flyttas från prioriterat område II.
Inger Dahlgren, HaV, kommenterade att det kan finnas
projekt på gång ute i länen som inte syns i utnyttjandesiffrorna. Sekretariatet bekräftade att det finns medel hos
länen som inte kunnat utnyttjas i avvaktan på beslut.
Utnyttjandet är därför i praktiken inte så lågt som det ser ut
i statistiken. Lars Mohlin, Länsstyrelsen, påpekade att
miljöprövningar är ett problem för vattenbruksärenden.
Henrik Svenberg, SFR, menade att utvecklingen av
vattenbruket är positivt för konkurrensen och för den
inhemska produktionen.
När det gäller möjliga synergieffekter mellan landsbygdsoch fiskeriprogrammen så poängterade Henrik Hammar
(VRF) att det finns många goda matlandsexempel i
landsbygdsprogrammet och refererade till konferens på
Öland. Det finns en positiv trend på landsbygden som även
fiskeriprogrammet bör kunna dra nytta av.
Beträffande målsättningen för genomförda utbildningar
lyfte ordföranden Robert Andrén frågan om vad
målsättningen initialt baserades på och varför måluppfyllnaden är så låg. Inger Dahlgren, HaV, svarade att
det fanns höga ambitioner hos Fiskeriverket kring detta,
tanken var att yrkesfiskarna skulle utöka sina kunskaper
inom marinekologi och sjösäkerhet. Skälet till att så få har
gått sådana utbildningar har varit avsaknaden av nationell
medfinansiering, vilket innebar att ansökningar fick avslås.
Michael Roitmann, kommissionen, påpekade att det är bra
om statistiken blir tydligare så att sådana skäl framgår.
Anne-Li Fiskesjö, Länsstyrelsen, instämde i att det har varit
svårt att i halvtidsutvärderingen hitta information om skälen
till de problem som konstaterats. Fiskesjö betonade vikten
av att man tittar på detta och att ledamöterna får
information om detta framöver.
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Presentation av förslag till följd av halvtidsutvärderingen
Anna Lööv, Jordbruksverket, presenterade förslag till
ändringar i åtgärdsbilaga och program till följd av halvtidsutvärderingen.
Inledningsvis nämndes att resultaten från halvtidsutvärderingen innebar en lång lista med rekommendationer
på förslag till förändringar. Jordbruksverket har gått igenom
denna lista med Landsbygdsdepartementet och gallrat i
listan utifrån vad som är möjligt att genomföra under
programperioden. Jordbruksverket har haft kort tid att
arbeta med förändringarna. Man har haft kontakt med
halvtidsutvärderarna och många enheter på
Jordbruksverket har varit inblandade.
Anne-Li Fiskesjö, Länsstyrelsen, undrade om Jordbruksverket haft kontakt med länsstyrelserna. Jordbruksverket
informerade att enligt den ursprungliga planen skulle
arbetet ha skett i samråd med länsstyrelserna. Tyvärr
medgav dock inte den korta tiden för uppdraget detta.
Vidare informerades om att halvtidsutvärderingen är
publicerad på Jordbruksverkets webbplats och att tanken
är att ett pressmeddelande ska gå ut inom kort som
beaktar diskussionen som varit på mötet med
övervakningskommittén.
Presentationsmaterial bifogas protokollet (bilaga 3).
Lars Mohlin, Länsstyrelsen, uttryckte tveksamhet inför att
göra en koppling till visionen ”Sverige – det nya matlandet”
i fiskeriprogrammet. Det kan ge upphov till tillämpningsproblem eftersom visionen är väldigt vid, men det kan även
ifrågasättas om det är förenligt med EFF:s regler som inte
tillåter marknadsföring av produkter utifrån att de kommer
från ett specifikt land.
Henrik Hammar, VRF, uttryckte sitt stöd för förslaget.
Yngve Björkman, Fiskbranschens Riksförbund (FR),
delade Lars Mohlins uppfattning att det kan bli svårt att
tillämpa bl.a. med hänsyn till att två tredjedelar av all
råvara importeras. Michael Roitmann, kommissionen,
poängterade att det inte är möjligt att prioritera svensk fisk.
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Lars Mohlin, Länsstyrelsen, ansåg vidare att kopplingen till
Matlandet borde vara förankrad i det operativa
programmet. Det operativa programmet anger
målsättningen för det svenska fiskeriprogrammet och
prioriteringsgrundernas syfte är att bidra till att dessa mål
uppnås. Det operativa programmet är godkänt av
kommissionen, det är inte Matlandsvisionen.
Niclas Purfürst, Jordbruksverket, informerade om att
Matlandet-visionen används i landsbygdsprogrammet och
det inte finns några hinder inom det programmet. När det
gäller själva tillämpningen kan Jordbruksverket fortsätta
arbetet med att ta fram lämpliga kriterier i samarbete med
Länsstyrelsen.
Inger Dahlgren, HaV, informerade om att Fiskeriverket
tidigare har haft återrapporteringskrav kring matlandetpengarna och programmet och ställde frågan om visionen
om det nya matlandet exkluderar utländska varor. Niclas
Purfürst svarade att sådana varor inte uttryckligen
exkluderas.
Anna Lööv, Jordbruksverket, informerade om att lämpliga
Matlandskriterier inte är framtagna i detalj ännu, eftersom
övervakningskommittén ännu inte fattat beslut om att
genomföra ändringarna.
Yngve Björkman, FR, och Lars Mohlin, Länsstyrelsen,
frågade om kopplingen till Matlandsvisionen är ett sätt att
bättre utnyttja medfinansieringsmedlen. Anna Lööv,
Jordbruksverket, informerade att det inte finns något
fastställt krav på att pengarna måste komma från
matlandsanslaget.
Anne-Li Fiskesjö, Länsstyrelsen, föreslår att frågan tas i en
skriftlig procedur.
Ordföranden, Robert Andrén, informerade att visionen i sig
inte leder till diskriminering. Däremot finns det ett behov av
att förtydliga hur den praktiska hanteringen ska gå till. Ett
förslag är att Jordbruksverket återkommer om detta under
förutsättning att kommittén godkänner förändringen.
Frågan parkeras tills vidare.
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Anne-Li Fiskesjö, Länsstyrelsen, poängterade att
samarbetet med Länsstyrelserna är viktigt i utvecklingen
av handläggningen.

Genomgång och diskussion av handlingsplanen
Ökat politiskt fokus på mat; ”Sverige – det nya matlandet”
Lars Mohlin, Länsstyrelsen, ansåg att prioriteringspoängen
och kriterierna måste förtydligas. Erland Lundqvist,
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och Yngve
Björkman, FR, delade Lars Mohlins uppfattning om
förtydligande.
Ett antal ledamöter vill ha en översyn av poängsättningen.
Ordföranden Robert Andrén föreslog att övervakningskommittén godkänner Matlandet som prioriteringsgrund,
men att Jordbruksverket, i samarbete med länsstyrelsen,
får i uppdrag att ta fram tydligare kriterier för tillämpningen
och därefter återkomma till övervakningskommittén vid
nästa möte. Allmän önskan om att göra ansökningsprocessen mer hanterbar.

Jämställdhet och föryngring
Övervakningskommittén hade inte några kommentarer
kring förslaget om ändring.

Definitivt upphörande
Övervakningskommittén hade inte några kommentarer
kring förslaget om ändring.

Tillfälligt upphörande
Övervakningskommittén hade inte några kommentarer
kring förslaget om ändring.
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Omställning av fartyg
Övervakningskommittén hade inte några kommentarer
kring förslaget om ändring.
Däremot framfördes önskemål om att Jordbruksverket i
handlingsplanen förtydligar motiveringen till varför
omföringen görs till avsättningsfrämjande åtgärder, att det
tydligare framgår att det berör miljömärkning (MSC).

Prioritera ansökningar inom selektiva redskap
Jenny Fors, Världsnaturfonden, motsatte sig skrivningen
”…och motverka skadeverkningar av säl och skarv”.
Jordbruksverket informerade att formuleringen redan
används i andra delar av åtgärdsbilagan. Ordföranden
Robert Andrén kommenterade att detta är en större fråga
och föreslog därför att denna diskussion inte tas i detta
sammanhang.
Anne-Li Fiskesjö, Länsstyrelsen, informerade att det finns
en nationell stödordning för skadeverkningar av säl och
skarv. Dubbelfinansiering får inte ske, vilket gör att frågan
faller. Inger Dahlgren, HaV, bekräftade denna uppfattning.
Anne-Li Fiskesjö, Länsstyrelsen, framförde även önskemål
om tillägg avseende minskade skadeverkningar av skarv i
prioriteringsordningen för insjöfiske i åtgärdsbilagan.
I övrigt hade övervakningskommittén inte några
kommentarer kring förslaget om ändring.

Prioritera stöd för diversifiering av verksamhet
Övervakningskommittén diskuterade begreppet
diversifiering, samt kopplingen i förslaget till landsbygden.
I övrigt hade övervakningskommittén inte några
kommentarer kring förslaget om ändring.
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Sammanfattningsvis
Övervakningskommittén stödjer det utvecklingsarbete som
finns i handlingsplanen och som Jordbruksverket gör i
samarbetet med länsstyrelserna.
Beträffande diskussionen om att införa maxbelopp i
beredningsindustrin uttryckte Lars Mohlin, Länsstyrelsen,
och Yngve Björkman, FR, tveksamheter inför detta förslag.
Övervakningskommittén beslutade att Jordbruksverket får i
uppdrag att utreda detta förslag vidare till nästa möte.

6.

Ändring av åtgärdsbilagan

Ökat politiskt fokus på mat; ”Sverige – det nya matlandet”
Övervakningskommittén bifaller förslaget om ändring på
villkor att Jordbruksverket i samarbete med länsstyrelsen
tar fram riktlinjer för hur matlandskriterierna hanteras i
handläggningen.

Jämställdhet och föryngring
Övervakningskommittén bifaller förslaget om ändring.

Definitivt upphörande
Övervakningskommittén bifaller förslaget om ändring med
reservation att Jordbruksverket ser över ett eventuellt
borttagande av stödet för avgångsvederlag efter att
kommissionen godkänt programändringarna.

Tillfälligt upphörande
Övervakningskommittén bifaller förslaget om ändring.

Omställning av fartyg
Övervakningskommittén bifaller förslaget om ändring.
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Prioritera ansökningar inom selektiva redskap
Kommittén bifaller förslaget om ändring med tillägget att
prioritet även ska ges till att minska skadeverkningar av
skarv inom insjöfiske.

Prioritera stöd för diversifiering av verksamhet
Övervakningskommittén bifaller förslaget med
reservationen att begreppet diversifiering flyttas till det
allmänna urvalskriteriet ”ökad lönsamhet för
fiskerinäringen” i åtgärdsbilagan för att undvika att endast
aktörer på landsbygden kan få stöd för diversifiering.

Övrigt
Beslut fattades även om att skrivningen på sidan 30 i
åtgärdsbilagan under rubriken ”Ansvarig myndighet”
ändras.
Åtgärdsbilagan med beslutade ändringar bifogas
protokollet (bilaga 4).

7. Ändring av det operativa programmet
Definitivt upphörande
Övervakningskommittén bifaller förslag om ändring med
reservation att Jordbruksverket även justerar möjligheten
till stöd för avgångsvederlag i enlighet med övriga
programändringar.

Tillfälligt upphörande
Övervakningskommittén bifaller förslag om ändring.

Omställning av fartyg
Övervakningskommittén bifaller förslag om ändring.
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Prioritera ansökningar inom selektiva redskap
Kommittén bifaller förslaget om ändring.

Prioritera stöd för diversifiering av verksamhet
Övervakningskommittén bifaller förslag om ändringen.
Operativa programmet med beslutade ändringar bifogas
protokollet (bilaga 5).
Ordföranden, Robert Andrén, föreslår att övervakningskommittén ställer sig bakom Jordbruksverkets arbete med
handlingsplanen och kommunikation, samarbete, rutiner
och handläggning, uppföljning och utvärdering och ber att
verket åter-rapporterar vid nästa möte.
Övervakningskommittén bifaller förslaget.

8. Ändring av arbetsordningen
Anna-Karin Berglund, Jordbruksverket, presenterade de
föreslagna förändringarna i arbetsordningen.
Övervakningskommittén bifaller förslaget om ändring.
Arbetsordningen med beslutade ändringar bifogas
protokollet (bilaga 6).

9. Lägesrapport programperioden 2007–2013
Anna-Karin Berglund, Jordbruksverket, informerade om
läget för det operativa programmets utveckling sedan
föregående möte med övervakningskommittén.
Presentationsmaterial bifogas (bilaga 7).
Beträffande prioriterat område 1 har inte någon ökning
skett sedan förra mötet.
Antal beviljade stöd inom prioriterat område 2 har ökat från
39 % till 47 % (från 40 Mkr till 46 Mkr) sedan förra ÖKmötet. Den största ökningen har skett inom Vattenbruk/
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Produktiva investeringar som har ökat med 3,6 Mkr. I april
2011 gjorde Fiskeriverket en fördelning till länen som har
resulterat i en rad beviljade stöd. Utav dessa fördelade
medel finns dock ytterligare 8,4 Mkr ute hos länen som
väntar på handläggning och som alltså kan komma att
beviljas. Inga ytterligare beslut har fattats inom
miljöförbättrande åtgärder, eller folk/djurhälsa sedan förra
ÖK-mötet.
Inom åtgärdsområdet Saluföring/beredning har beviljade
stöd ökat med 4,7 Mkr. Fiskeriverket gjorde en fördelning
till länen i slutet av maj 2011. Utav den fördelade ramen
finns fortfarande finns ytterligare 8,7 Mkr hos länen som
väntar på handläggning. Kvarvarande medel att fördela till
länen är 30 % (13 Mkr).
Hela prioriterade område 3 har ökat från 58 % i beviljade
stöd av hela EFF-ramen (172 Mkr) till 65 % motsvarande
11 Mkr (från 100 Mkr till 111 Mkr). Inom detta område har
den största ökningen i beviljade stöd skett inom
åtgärdsområdet Fiskehamnar och landningsplatser där 6,4
Mkr har beviljats sedan förra ÖK-mötet. Beträffande övriga
åtgärdsområden endast små förändringar.
Inom prioriterat område 4 hade vid föregående ÖK 13 %
(motsvarande 9,5 Mkr) av den totala ramen (om nästan 78
Mkr) beviljats stöd. Motsvarande siffra i mitten av
september 2011 är 18 % (motsvarande 13,4 MKr). Alltså
en ökning med nästan 4 Mkr.
Inom prioriterat område 5 har andelen beviljade stöd ökat
med 3,3 Mkr.
Inger Dahlgren, HaV, undrade hur söktrycket ser ut inom
prioriterat område fyra. Petra Jarlros, Jordbruksverket,
svarade att det finns ca 40-50 inneliggande ansökningar
för tillfället.
Lars Mohlin, Länsstyrelsen, framförde att bilden endast ger
halva sanningen eftersom man inte ser den nationella
finansieringen.
Ordföranden, Robert Andrén, föreslog att övervakningskommittén ger Jordbruksverket i uppdrag att se över
budgetutnyttjandet, var vi har söktryck, vad vi har för
beslutsutrymme och en prognos för hur det skulle se ut om
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en omföring gjordes mellan prioriterade områden till nästa
möte. Kommittén ställde sig bakom detta.
Yngve Björkman, FR, uttryckte förvåning inför att
utnyttjande och inneliggande ansökningar för beredning
och saluföring ligger lägre än total budget vilket är en ny
situation. Det har inte varit så tidigare och det kan finnas
många som inte söker pga tidigare läge.

10. Information om omföring av medel
Anna-Karin Berglund, Jordbruksverket, informerade att
Fiskeriverket gjorde en omföring av medel efter senaste
ÖK-mötet där 550 000 kronor omfördes från
socioekonomisk kompensation till småskaligt kustfiske
inom prioriterat område 1.
Vidare informerades om att Jordbruksverket planerar att
göra en omföring inom prioriterat område 3 om 1 500 000
kronor från pilotprojekt till avsättningsfrämjande åtgärder
(MSC-märkning). Se bilaga 8.

11. Information om användning av medel från matlandsoch havsmiljöanslaget
Anna-Karin Berglund, Jordbruksverket, informerade om
nyttjande och prognos över användning av medel från
havsmiljöanslaget och matlandsanslaget. Se bilaga 7.
När det gäller havsmiljöanslaget får Jordbruksverket
behålla dessa medel över årsskiftet. Det krävs därför inte
att de stödsökande ansöker om utbetalning senast den 15
november 2011. Däremot måste besluten ändras
angående lyftningstiden om stödsökandena avser att
inkomma med ansökan senare.
För matlandsanslaget gäller fortfarande lyftningstiden den
15 november 2011.

12. Information om ESV-rapporter
Anna-Karin Berglund, Jordbruksverket, informerade kort
om de systemgranskningar som revisionsmyndigheten
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(Ekonomistyrningsverket, ESV) gjort hos Fiskeriverket och
länsstyrelser under våren 2011. Sammanfattningsvis är
resultatet att det i huvudsak fungerar tillfredsställande,
men att förbättringsmöjligheter finns.
Michael Roitmann, kommissionen, informerade att ESV:s
rapport från december 2010 var relativt negativ.
Jordbruksverket uppmanades att följa upp detta.

13. Information om fiskeområdesgrupper - FOG
Hans-Olof Ståhlgren, Jordbruksverket, informerade om det
arbete som bedrivs inom landsbygdsprogrammet inom
Landsbygdsnätverket, samt möjligheten till framtida
samarbete mellan LAG och FOG. Presentationsmaterialet
bifogas (bilaga 9).
Anne-Li Fiskesjö, Länsstyrelsen, lyfte fram behovet av att
se om det går att hitta samarbetsformer eller samordning
mellan FOG och Vattenråd. Vattenråden är forum för
samverkan inom avrinningsområden. Det innebär bl.a. att
aktörer inom ett vattenområde (inkl FOG-intresseområden)
samarbetar för att bereda vissa gemensamma frågor för
hantering av de lokala vattenresurserna.

14. Information om inkommen skrivelse
Lars Mohlin berättade kort om skrivelsen gällande förskott.
Möjligheten att få förskott är viktig för fiskeområdesgrupperna. I dagsläget kan man bara få 50 procent av
stödbeloppet, maximalt 250 000 kronor. Detta regleras i
fiskeförordningen.
Niclas Purfürst, Jordbruksverket, informerade att det finns
motsvarande bestämmelser i landsbygdsprogrammet och
att det borde vara samma bestämmelser för båda
programmen. Ordföranden, Robert Andrén, noterade
frågan och konstaterade att en förändring kräver en
ändring i förordningen. Om en sådan ändring ska gälla
flera program, så måste det finnas goda motiv.
Departementet tar frågan vidare och återkommer till nästa
ÖK-möte.
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Skrivelsen innehöll även frågor gällande lyftningstider
avseende medel från Havsmiljöanslaget. Det behandlades
under punkten 11.

15. Kommissionen informerar
Michael Roitmann, kommissionen, informerade om att
kommissionen har lagt fram ett paket om en ny fiskepolitik.
Förslaget innehåller en ny grundförordning, marknadsordning och tredjelandsrelationer.
Den 30 november 2011 kommer förslaget till en ny
fiskerifond, European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
att presenteras.
Vidare informerade Michael Roitmann om revisionsrättens
revision av moderniseringsinsatser i sju länder. Rapporten
kommer att presenteras i november 2011. Man har hittat
fel avseende kapacitetshöjning, trots förbud.
Den 8–9 december 2011 kommer en strategisk debatt att
hållas med medlemsländerna.

16. Landsbygdsdepartementet informerar
Magnus Petersson, Landsbygdsdepartementet,
informerade om arbetet med förslagen från kommissionen
om ny fiskepolitik. En nyhet är att det ska ske en
samordning mellan EU:s fonder i form av ett
partnerskapsavtal.
Vidare informerades om att en ny fiskelag är på gång i
Sverige. Departementet är nu klart med genomgången av
remissvaren. Det pågår en analys av vad man kan gå
vidare med, bl.a. mot bakgrund av den gemensamma
fiskeripolitiken, GFP.
Inger Dahlgren, HaV, undrade om det fortfarande ska vara
separata program för fonderna. Magnus Petersson
informerade att det kommer att vara separata program.
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Övriga frågor

Anne-Li Fiskesjö, Länsstyrelsen, önskar gärna att
Jordbruksverket och HaV informerar om samarbetet
mellan de två myndigheterna vid nästa möte.
Jenny Fors, Världsnaturfonden, informerade om en ny
rapport angående hur fiskeriprogrammen fungerat hittills i
EU.

18.

Datum för nästa möte

Ordföranden Robert Andrén, föreslog att nästa möte hålls
från lunch – lunch och gav sekretariatet i uppdrag att
fundera vidare på var mötet ska äga rum och upplägg.
Kommittén ställde sig bakom detta.
Datum för nästa möte beslöts till onsdagen den 20-21
mars 2012.
Nästa möte därefter bestämdes till tisdagen den 29 maj
2012.

19.

Mötets avslutande

Ordföranden Robert Andrén avslutade mötet.

Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Deltagarlista och sändlista
Presentationsmaterial, halvtidsutvärderingen
Presentationsmaterial, handlingsplan
a. Åtgärdsbilagan, med markerade ändringar
b. Åtgärdsbilagan, utan markerade ändringar
a. Operativa programmet, med markerade ändringar
b. Operativa programmet, utan markerade ändringar
Arbetsordning
Presentationsmaterial, lägesrapport
Omföringar
Presentationsmaterial, FOG
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