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Dnr 3.3.21-2250/13
2013-02-26

Bilaga 1

Landsbygdsavdelningen
Programledningen

Lägesrapport om genomförandet av det operativa
programmet för fiskerinäringen 2007-2013
I denna rapport ges en kortfattad information om läget i genomförandet av den
Europeiska fiskerifonden i Sverige per den 13 februari 2013. Alla siffror som
redovisas nedan avser EFF-delen (EU-delen). Motsvarande svenska offentliga medel
har matchat dessa EFF-medel.
Denna rapport utgör även en del av underlag till punkt 8 på dagordningen för
mötet med övervakningskommittén den 12 mars 2013 om programändring.
Programmet i sin helhet – prioriterat område 1- 5 Beviljade medel
Av tabellen nedan framgår beviljade medel under hela programperioden fram till

Prioriterat område

Total ram

Beviljat, 13 feb 2013

Beviljat, %

1. Anpassning av gemenskapens flotta
2. Vattenbruk, Saluföring/beredning
3. Gemensamma insatser
4. Fiskeområde
5. Tekniskt stöd

122 995 809
98 396 649
172 194 129
73 797 480
24 599 160

115 871 510
72 422 700
161 193 412
39 693 292
22 030 398

94%
74%
94%
54%
90%

Summa

491 983 227

411 576 312

84%

Som framgår av tabellen ovan har nästan 412 mnkr beviljats i stöd för
programmet som helhet. De beviljande stöden motsvarar 84 % utav den totala
EFF-ramen på drygt 491 mnkr. Sett till programmets hela period ligger de
beviljade stöden per den 13 februari 2013 något under förväntat utfall vid ett
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linjärt utnyttjande (87,5%) under hela programperioden, dvs vad som kan
förväntas efter att drygt sex år av programperiodens sju år har gått.
Om hänsyn tas till de medel som har fördelats till länen (främst prioriterat
område 2 och 3) är motsvarande siffra 88 %, vilket ligger i paritet med ett linjärt
nyttjande för programmet som helhet.

Prioriterat område

Total ram

Beviljat, inkl.
länsvisfördeln.

Beviljat, inkl.
länsvisfördeln.
%

1. Anpassning av gemenskapens flotta
2. Vattenbruk, Saluföring/beredning
3. Gemensamma insatser
4. Fiskeområden
5. Tekniskt stöd

122 995 809
98 396 649
172 194 129
73 797 480
24 599 160

115 945 073
89 385 035
165 902 322
39 693 292
22 030 398

94%
91%
96%
54%
90%

Summa

491 983 227

432 956 120

88%

Om man tittar på de prioriterade områdena ligger samtliga prioriterade områden,
förutom fiskeområdena, över ett linjärt nyttjande.

Kvarvarande medel och ansökningar
Tabellen nedan visar kvarvarande medel, efter att hänsyn har tagits till belopp
som har fördelats till länen, samt inneliggande ansökningar inom respektive
prioriterat område. Som framgår överstiger ansökningar kvarvarande medel totalt
sett för hela programmet med drygt 18 mnkr.

1. Anpassning av gemenskapens flotta
2. Vattenbruk, Saluföring/beredning
3. Gemensamma insatser
4. Fiskeområde
5. Tekniskt stöd

7 050 736
8 893 614
6 291 807
34 104 189
2 568 762

1 820 232
13 460 398
43 370 263
10 869 894
7 620 0001

Skillnad
mellan
kvarvarande
medel och
ansökningar
5 230 504
- 4 566 784
- 37 078 456
23 234 295
- 5 416 238

Summa

58 544 108

77 140 787

-18 596 680

Prioriterat område

1

Kvarvarande medel
(efter
länsvisfördelning)

Ansökningar

Beloppet representerar dels Jordbruksverkets prognos över behovet av TA-medel samt inneliggande
ansökningar.
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I diagrammet ser man tydligt att det främst är inom prioriterat område 3 där
ansökningarna överstiger kvarvarande medel, men även inom prioriterat område
2 och 5 finns i dagsläget ansökningar som överstiger kvarvarande medel.

Utbetalda medel
Utbetalda medel under hela programperioden fram till och med den 13 februari
2013 och uppdelat per prioriterat område framgår av tabellen nedan. Sifforna är i
SEK.
Prioriterat område

Total ram

Utbetalat, 13 feb
2013

Utbetalat,
%

Anpassning av gemenskapens flotta
Vattenbruk, Inlandsfiske,
Saluföring/beredning
Gemensamma insatser
Fiskeområde
Tekniskt stöd

122 995 809

113 106 672

92%

98 396 649

45 166 197

46%

172 194 129
73 797 480
24 599 160

85 080 447
13 665 128
16 776 342

49%
19%
68%

Summa

491 983 227

273 794 786

56%

Andelen utbetalda medel den 13 februari 2013 uppgick till ca 274 mnkr, vilket
motsvarar 56 %.
Under år 2013 måste vi lämna utgiftsdeklarationer på minst motsvarande ca 71
mnkr för att undvika ett automatiskt återtag av medel (s.k. n+2). För att nå detta
måste Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna öka utbetalningstakten
under 2013 jämfört med 2012.
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Prioriterat område 1 – Anpassning av gemenskapens fiskeflotta
Prioriterat område 1 syftar främst till att anpassa gemenskapens fiskeflotta.
Verktyg för detta var exempelvis skrotningskampanjerna under dåvarande
Fiskeriverkets tid. Dessa åtgärder är nu stängda. Kvar finns investeringar ombord
på fiskefartyg i övriga flottan, investeringar i det småskaliga kustfisket samt
socioekonomisk kompensation för förvaltning av flottan.
Nedan visas den totala EFF-ramen (EU-delen) för respektive åtgärdsområde
inom prioriterat område 1, samt totalt beviljade stöd inklusive fördelade medel
till länen.

Prioriterat område 1
Definitivt upphörande
Tillfälligt upphörande
Invest. ombord
Småskaligt kustfiske
Socioekonomisk komp
Summa

Beviljat, inkl
länsvisfördelat

Ram
95 152 600
9 134 200
6 000 000
3 415 800
9 293 209
122 995 809

95 152 600
9 134 200
5 193 131
1 676 563
4 788 579
115 945 073

Beviljat, inkl
länsvisfördelat
%
100%
100%
87%
49%
52%
94%

87% av medlen är utnyttjande inom Investeringar ombord. För småskaligt
kustfiske och socioekonomisk kompensation är utnyttjandet 47% respektive
52%.
Förhållandet mellan kvarvarande medel och inneliggande ansökningar framgår
av tabellen nedan.
Prioriterat område 1
Definitivt upphörande
Tillfälligt upphörande
Invest. ombord
Småskaligt kustfiske
Socioekonomisk komp
Summa

Kvarvarande
medel
806 869
1 739 237
4 504 630
7 050 736

Ansökningar

1 134 671
685 561
1 820 232

Som framgår uppgår outnyttjade medel till 7 mnkr och det finns inneliggande
ansökningar på 1,8 mnkr, dvs kvarvarande medel överstiger ansökningar med
drygt 5 mnkr. Det finns inga ansökningar inom socioekonomisk kompensation.
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Kommentar
I halvtidsutvärderingen nämndes att aktiva åtgärder krävdes för att målet om
ökad selektivitet skulle vara möjligt att nå. En utlysning har gjort under hösten
2012 som en följd av utkastförbud i Skagerak. De ansökningar som kom in som
en följd av utlysningen gällande Skagerak har handlagts och beslutats.
Jordbruksverket ser inte någon tendens till ökande ansökningar inom prioriterat
område 1. Mot bakgrund av detta anser Jordbruksverket att medel bör omföras
till ett eller flera andra prioriterade områden från prioriterat område 1 för att
säkerställa fullt budgetutnyttjande inom prioriterat område 1.
I bilaga 3 föreslås att 5 mnkr av medel inom prioriterat område 1 flyttas till
prioriterat område 3.

Prioriterat område 2 – Vattenbruk, Inlandsfiske och Beredning
Prioriterat område 2 innehåller åtgärder för produktiva investeringar i
vattenbruket, investeringar i beredning och saluföring, investeringar i
inlandsfisket, miljövårdande åtgärder för vattenbruket samt åtgärder för djuroch folkhälsa.
Nedan visas den totala EFF-ramen (EU-delen) för respektive åtgärdsområde
inom prioriterat område 2, samt totalt beviljade stöd inklusive fördelade medel
till länen.
Prioriterat område 2
Vattenbruk, prod invest
Miljövårdande åtgärder
Djurhälsa
Folkhälsa
Inlandsfiske
Beredning och saluföring
Summa

Beviljat,inkl
länsvisfördelat

Ram
45 519 153
2 118 000
1 000 000
1 000 000
3 759 496
45 000 000
98 396 649

Beviljat, inkl
länsvisfördelat %

42 721 336
118 000
1 930 432
44 733 267
89 503 035

94%
6%
0%
0%
51%
99%
91%

Utnyttjade medel för hela prioritrerat område 2 uppgår till 91 %, men det är stora
skillnader mellan åtgärderna. Högst procentuellt utnyttjande har Beredning och
saluföring (99%), följt av Produktiva investeringar inom vattenbruk (94%). Inom
åtgärderna Folkhälsa och Djurhälsa är nyttjandet 0%. För inlandsfisket ligger
utnyttjandet av medlen på 51 %.

Förhållandet mellan kvarvarande medel (efter hänsyn
länsvisfördelning) och inneliggande ansökningar redovisas nedan.

tagen

till
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Prioriterat område 2
Vattenbruk, prod invest
Miljövårdande åtgärder
Djurhälsa
Folkhälsa
Inlandsfiske
Beredning och saluföring
Summa

6(8)

Kvarvarande
medel
2 797 817
2 000 000
1 000 000
1 000 000
1 829 064
266 733
8 893 614

Ansökningar
4 310 699
68 050
9 081 649
13 460 398

Som framgår uppgår kvarvarande medel till knappt 9 mnkr och i dagsläget finns
det ansökningar på drygt 13 mnkr. Det innebär att ansökningarna överstiger
kvarvarande medel med drygt 4,5 mnkr för hela prioriterat område 2.
Sett till åtgärdsområdena är skillnaden störst mellan kvarvarande medel och
ansökningar inom Beredning och saluföring (8,7 mnkr). Hittills har inte några
ansökningar kommit in inom åtgärderna Djurhälsa och Folkhälsa, vilket är
positivt.
Jordbruksverket gjorde en omföring i oktober 2012 som innebar att 4 mnkr
tillfördes åtgärden Produktiva investering i vattenbruk. Dessa medel togs från
Miljövårdandeåtgärder (2 mnkr), Djurhälsa (1 mnkr) och Folkhälsa (1 mnkr).
Kommentar
Jordbruksverket bedömer att merparten av kvarvarande medel inom prioriterat
område 2 kan utnyttjas genom omföringar mellan åtgärderna. Ansökningstrycket
är förvisso lågt inom Inlandsfisket och inom Miljövårdande åtgärder har endast
en ansökan inkommit under hela programperioden, Ansökningstrycket har till
viss del mattats för åtgärden Produktiva investeringar inom vattenbruk, men det
är fortfarande mycket god efterfrågan på medel inom Beredning och saluföring.
Någon programändring krävs inte för omföringar av medel mellan åtgärderna.

Prioriterat område 3 – Åtgärder av gemensamt intresse
Prioriterat område 3 innehåller åtgärder inom gemensamma insatser, skydd och
utveckling av den akvatiska faunan och floran, fiskehamnar, utveckling av nya
avsättningsmöjligheter, pilotprojekt samt omställning av fiskefartyg.
Nedan visas den totala EFF-ramen (EU-delen) för respektive åtgärdsområde
inom prioriterat område 3, samt totalt beviljade stöd inklusive fördelade medel
till länen.
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Prioriterat område 3
Gemensamma insatser
Skydd outv. av den akvat. faunan
Fiskehamnar, landn.platser
Utv. av nya avsättn.möjligheter
Pilotprojekt
Omställning av fiskefartyg
Summa
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Beviljat och
länsvisfördelat,
%

Beviljat och
länsvisfördelat

Ram
40 851 788
53 953 509
24 932 506
14 223 485
33 962 741
4 270 100
172 194 129

40 151 297
53 953 509
24 886 506
11 419 385
31 221 525
4 270 100
165 902 322

98%
100%
100%
80%
92%
100%
96%

Utnyttjade medel för hela prioritrerat område 3 uppgår till 96 %. För närvarande
har samtliga medel (100%) fördelats till länen inom Skydd och utveckling av
den akvatiska faunan och floran och Fiskehamnar. Åtgärden omställning av
fiskefartyg är stängd. Även inom de övriga åtgärderna är det finansiella
utnyttjandet högt.
Jordbruksverket gjorde en omföring i februari 2013 som innebar att 2,2 mnkr
togs från åtgärden Pilotprojekt och tillfördes åtgärderna Avsättningsfrämjande
(1,8 mnkr), samt Gemensamma insatser 0,4 mnkr).
Förhållandet mellan kvarvarande medel (efter hänsyn
länsvisfördelning) och inneliggande ansökningar redovisas nedan.

tagen

Prioriterat område 3

Outnyttjade
medel

Ansökningar

Gemensamma insatser
Skydd o utv. av den akvat. faunan
Fiskehamnar, landn.platser
Utv. av nya avsättn.möjligheter
Pilotprojekt
Omställning av fiskefartyg
Summa

700 491
46 000
2 804 100
2 741 216
6 291 807

8 657 791
10 370 350
14 130 322
3 064 650
7 147 150
43 370 263

till

Som framgår av uppgår outnyttjade medel till drygt 6 mnkr och att det finns
inneliggande ansökningar på drygt 43 mnkr, dvs inneliggande ansökningar
överstiger kvarvarande medel med 37 mnkr för hela prioriterat område 3.
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Kommentar
Jordbruksverket bedömer att bristen på medel är klart störst inom prioriterat
område 3 sett över hela programmet. Efterfrågan på medel är fortsatt mycket god
och förväntas öka ytterligare, eftersom ansökningar kommer in. Vidare ska det
nämnas att projekt inom oftast är relativt dyra, dvs. miljonbelopp.
I bilaga 3 föreslås att 5 mnkr av medel inom prioriterat område 1 flyttas till
prioriterat område 3, samt 4 mnkr av medel inom prioriterat område 4 flyttas till
område 3, totalt 9 mnkr.
Prioriterat område 4 – Hållbar utveckling i fiskeområden (FOG)
Redovisas i separat PM om budgetläget i fiskeområdena. Bilaga 2.
I bilaga 3 föreslås att 4 mnkr av medel inom prioriterat område 4 flyttas till
prioriterat område 3.
Prioriterat område 5 – Tekniskt stöd
Nedan visas den totala EFF-ramen åtgärdsområdet inom prioriterat område 5
och totalt beviljade stöd från programmets början t.o.m. den 13 februari 2013.

Prioriterat område 5
Tekniskt stöd

Kvarvarande medel
2 568 762

Ansökningar /
Prognos
7 620 0002

Kommentar
Jordbruksverket bedömer att bristen på TA-medel är betydande. Det finns ett
stort behov av finansiering som berör nästa programperiod, i första hand
finansiering av ex-ante utvärdering och förberedande arbete för fiskeområden.
Vidare ser Jordbruksverket behov av resurser av löpande karaktär som rör ITförvaltning, utvärderingsinsatser och informationsåtgärder. Stora kostnader berör
även finansieringen av revisionsmyndighetens insatser mellan åren 2013 till
2015 som uppgår till drygt 6 mnkr.

2

Beloppet representerar dels Jordbruksverkets prognos över behovet av TA-medel samt inneliggande
ansökningar.

