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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.
Det svenska operativa programmet godkändes av kommissionen den 24 augusti 2015,
och det öppnades upp för ansökningar inom samtliga åtgärder den 19 november samma
år. Inom några åtgärder kunde man ansöka om stöd redan innan, dessa var Produktions
och Saluföringsplaner, Kontroll och Tillsyn, Datainsamling. Dessutom kunde man göra
utbetalning av TA-medel.
Vid årsskiftet hade det beviljats 97 ansökningar för motsvarande 86 miljoner kronor
inom programmet.
Söktrycket skiljer mellan unionsprioriteringarna och fördelningen av beviljade
ansökningarna beskrivs nedan.
Unionsprioritering 1, Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske, har 28 beviljade ansökningar
motsvarande 51 miljoner. Ungefär hälften av beviljade medel går till åtgärden
Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete. Flest beviljade ansökningar
finns inom åtgärderna Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp och för
Investeringar inom fiske. Åtgärden Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på
vildfångad fisk fick medelsbrist redan efter en beviljad ansökan.
Unionsprioritering 2, Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk har 30 beviljade ansökningar
motsvarande drygt 19 miljoner kronor. Den största andelen pengar, ungefär 14 miljoner
går till åtgärderna Produktiva investeringar i vattenbruk och Miljöinvesteringar i
vattenbruk. Störst andel beviljade ansökningar, 18 stycken, finns inom Produktiva
investeringar i vattenbruk
Unionsprioritering 3, Främjande av genomförandet av den gemensamma
fiskeripolitiken, har endast en beviljad ansökan på drygt 35 tusen kronor i åtgärden
Kontroll och tillsyn av fiske – stöd till privata aktörer.
Unionsprioritering 4, Ökning av sysselsättningen och den lokala sammanhållningen
genom lokalt ledd utveckling har 8 utbetalade förberedande stöd som totalt motsvarar 2
miljoner kronor. Inom övriga åtgärder finns 9 beviljade ansökningar motsvarande
knappt 8 miljoner kronor. Den största andelen pengar, drygt 5 miljoner kronor finns i
åtgärden Genomförande av lokala utvecklingsstrategier, som också hade flest beviljade
ansökningar, 6 stycken.
Unionsprioritering 5, Främjande av saluföring och beredning, har beviljat 29
ansökningar för motsvarande knappt 8 miljoner kronor. Den största andelen pengar, ca 4
miljoner kronor, finns i åtgärden Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter. Störst
antal ansökningar finns i åtgärderna Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter,
Saluföringsåtgärder och Produktions- och Saluföringsplaner.
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Unionsprioritering 6: Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken,
hade inga beviljade ansökningar vid årsskiftet.
Under 2016 höll övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet tre möten
och en skriftlig procedur avseende en justering av urvalskriterium för åtgärden
”Investeringar inom fiske”. Årets första möte, som var det första med
övervakningskommittén för den nya programperioden var ett tvådagars möte som hölls i
Jönköping i mars. Vi detta möte gjordes också ett studiebesök till en abborrodling som
startats i ett nedlagt svinstall utanför Vadstena. Vid själva mötet gavs en lägesrapport
för EHFF. Då programmet öppnade upp för ansökningar i slutet av november året innan
hade det ännu inte hänt mycket. Utvärderingssekretariatet höll en genomgång av
utvärderingsplanen och ledamöterna fick en redovisning om en rapport om förenkling.
Utöver detta gjordes en ändring i den Nationella Handlingsplanen.
Vid det andra mötet, som hölls i Stockholm den 18:e maj var godkännandet av
årsrapporten för 2015 en viktig punkt. Utöver detta gavs presentationer om
kommunikation och en lägesrapport där kommissionen också av en överblick av vad
som händer i några av de andra medlemsstaterna.
Vid kommitténs tredje möte, som hölls i Göteborg den 18 november, inleddes dagen
med ett studiebesök på Donsö fiskeredskap och skeppsberedning och vi fick en
genomgång av deras arbete med att utveckla selektiva trålar. Under själva mötet gick vi
igenom slutrapporten för EFF, som sedan godkänts via skriftlig procedur när de sista
detaljerna är klara. Utöver detta gavs en lägesrapport och vi diskuterade budgetläget
med hänsyn till att det redan är medelsbrist i en åtgärd.
De organisationer som ingår är:
De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige
Fiskbranschens Riksförbund
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Kustbevakningen
Lokala aktionsgrupperna inom Lokalt Ledd Utveckling
Länsstyrelserna
Matfiskodlarna
Nationella Landsbygdsnätverket
Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige (ESF-Rådet)
Svensk Skaldjursodling PO
Sveriges Fiskares Riksförbund
Sveriges Fiskevattenägareförbund
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Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Tillväxtverket
Torskfiskarnas PO
Vattenmyndigheterna
WWF Världsnaturfonden

Arbetet med programmet utgår från den nationella handlingsplanen. Den nationella
handlingsplanen beskriver hur Jordbruksverket, men även hur länsstyrelserna och Havsoch vattenmyndigheten ska arbeta med prioriteringar samt urval av ansökningar i havsoch fiskeriprogrammet.
Under 2016 omarbetades och uppdaterades programmets föreskrift, SJVFS 2016:19,
Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar
samt stöd för lokalt ledd utveckling. Den trädde ikraft 7 augusti 2016.
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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, I denna UP har 28 ansökningar beviljats
motsvarande 51 miljoner. Ungefär hälften
resurseffektivt, innovativt,
av detta går till åtgärden Utveckling av
konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat
bevarandeåtgärder och regionalt samarbete.
fiske.
Flest ansökningar som fått bifall har det
varit för att Samla in förlorade fiskeredskap
eller marint skräp och för Investeringar
inom fiske. Åtgärden Investeringar som
höjer kvalitet och mervärde på vildfångad
fisk fick medelsbrist redan efter en beviljad
ansökan.
2 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, I denna UP har 30 ansökningar beviljats
motsvarande drygt 19 miljoner. Den största
resurseffektivt, innovativt,
andelen pengar, ungefär 14 miljoner går till
konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat
produktiva investeringar i vattenbruk och
vattenbruk
miljöinvesteringar i vattenbruk. Störst
andel beviljade ansökningar, 18 stycken,
finns inom produktiva investeringar i
vattenbruk.

3 - Främjande av genomförandet av den
gemensamma fiskeripolitikens regler
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Åtgärderna datainsamling och kontroll och
tillsyn, privata aktörer och stödet till
myndigheter, uppgår till drygt 40 % av
programmets totalbudget (595 av totalt 1
445 miljoner kronor). Utifrån det
finansiella genomförandet av programmet
så är åtgärderna således helt avgörande för
att nå ett gott resultat. Den 31 december
2018 ska programmet ha uppnått sina
delmål. Delmålen mäts dels i utbetalade
pengar samt antal genomföra projekt.
Utöver detta finns ytterligare finansiella
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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
mål kopplat till EUs budget, s.k. N+3 vilket
innebär att drygt att cirka 300 mnkr ska
utbetalas innan detta datum. Åtgärderna
förväntas bidra med minst 200 mnkr till
detta mål. Utifrån rådande läge krävs
omfattande ansträngningar för att det ska
vara möjligt att nå detta mål. Om målet inte
nås riskerar detta att leda till att Sverige
antingen förlorar handlingsfrihet över de
resurser som tilldelats Sverige och/eller
omfattande finansiella sanktioner från EU.
Denna UP har endast en beviljad ansökan
på drygt 35 tusen i åtgärden Kontroll och
tillsyn av fiske – stöd till privata aktörer.

4 - Fler arbetstillfällen och bättre
territoriell sammanhållning

I denna UP har 8 förberedande stöd på
totalt ca 2 miljoner kronor utbetalats och 9
ansökningar har beviljats motsvarande
knappt 8 miljoner. Den största andelen
pengar, drygt 5 miljoner finns i åtgärden
Genomförande av lokala
utvecklingsstrategier, som också hade flest
beviljade ansökningar, 6 stycken.

5 - Främjande av saluföring och beredning I denna UP har 29 ansökningar för
motsvarande knappt 8 miljoner beviljats.
Den största andelen pengar, 4 miljoner,
finns i åtgärden Beredning av fiskeri- och
vattenbruksprodukter. Störst antal
ansökningar finns i åtgärderna Beredning
av fiskeri- och vattenbruksprodukter,
Saluföringsåtgärder och Produktions- och
Saluföringsplaner

6 - Främjande av genomförandet av en
integrerad havspolitik
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I denna UP finns åtgärder för stöd som
bland annat syftar till att stödja skydd av
den marina miljön, särskilt den biologiska
mångfalden och marina skyddsområden
såsom Natura2000-områden, samt
genomförandet av havsmiljödirektivets
åtgärdsprogram. Inga ansökningar är
inkomna.
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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

7 - Tekniskt stöd
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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

SV

Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

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

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
(%)

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

Målvärde (2023)

Kumulativt värde

2016

-3 800,00000

0,00000

%

-75,00000

0,00000

1.5 - Förändring av fiskets
bränsleeffektivitet

litres fuel/ tonnes
landed catch

-18,00000

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

Km²

200,00000

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

200,00000

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

0,00000
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Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

Målvärde (2023)

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

1.2 - Förändring av produktionsvolymen

tonnes

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

1.3 - Förändring av nettovinster

thousand Euros

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

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

Särskilt mål

Resultatindikator

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

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

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

Kumulativt värde

2016

0,00000

0,00000

180,00000

0,00000

FTE

5,00000

0,00000

FTE

10,00000

0,00000

2015
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Särskilt mål

Resultatindikator

2015

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

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

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

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

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

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

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
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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
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

Målvärde (2023)

Kumulativt värde

2016

2015

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

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



9,00

0,00

0,00

0,00

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

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



126,00

0,00

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



30,00

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



19,00

0,00

0,00

0,00

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

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

16,00

0,00

0,00

0,00

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

01 - Artikel 37 Stöd till utformning och 06

SV

Ingår i
resultatramen

1.4 - Antal projekt om

2014
0,00
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Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

2014

genomförande av bevarandeåtgärder

bevarandeåtgärder, minskning
av fiskets inverkan på den
marina miljön och fiskets
anpassning till artskydd

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

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

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

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
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Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

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

06

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

Ingår i
resultatramen

Målvärde (2023)



21,00

12

Kumulativt värde
0,00

2016

2015
0,00

0,00
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Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

Ingår i
resultatramen

Målvärde (2023)

Kumulativt värde

2016

2015

nybyggnation, utplacering eller
modernisering av fasta eller flyttbara
anläggningar, utarbetande av skyddsoch 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)

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

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 skyddsoch 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

Särskilt mål

SV

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

2014
0,00

3 - Säkerställande av en balans mellan fiskekapaciteten och tillgängliga fiskemöjligheter

13

SV

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

02 - Artikel 36 Stöd till system för
tilldelning av fiskemöjligheter

06

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

02 - Artikel 36 Stöd till system för
tilldelning av fiskemöjligheter

06

Särskilt mål

Ingår i
resultatramen

Målvärde (2023)

1.2 - Antal projekt om system
för tilldelning av
fiskemöjligheter

Kumulativt värde
4,00

2016

0,00

2015
0,00

0,00

2014

1.2 - Antal projekt om system
för tilldelning av
fiskemöjligheter

0,00

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

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF

SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

Ingår i
resultatramen

Målvärde (2023)

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

15,00

0,00

0,00

0,00

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

50,00

0,00

0,00

0,00

09 - Artikel 43.1 + 3 Fiskehamnar,
landningsplatser, auktionshallar och

03

1.3 - Antal projekt om
förädlingsvärde, bättre kvalitet,

16,00

0,00

0,00

0,00
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Kumulativt värde

2016

2015

SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

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)

Ingår i
resultatramen

Målvärde (2023)

2016

2015

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

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

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

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

Kumulativt värde

2014

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

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF

SV

15

SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

01 - Artikel 26 Innovation (+ artikel
44.3 Inlandsfiske)

03

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

2,00

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

2,00

0,00

0,00

0,00

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

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

Ingår i
resultatramen

Målvärde (2023)

Kumulativt värde

2016

2015

2014

6 - Utveckling av yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF

SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

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

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

01 - Artikel 29.1 + 29.2 Främjande av

08

Ingår i
resultatramen

Målvärde (2023)

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

1.9 - Antal projekt om

70,00

Kumulativt värde
0,00

2016

2015
0,00

0,00

2014
0,00
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SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

humankapital och social dialog –
utbildning, nätverksbyggande, social
dialog, stöd till makar och livspartner
(+ artikel 44.1 a Inlandsfiske)

Unionsprioritering

2014

främjande av humankapital och
social dialog, diversifiering och
nya inkomstformer,
nyetableringar för fiskare och
hälsa/säkerhet

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

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF

SV

Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

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

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

thousand Euros

7 650,00000

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

thousand Euros

730,00000

0,00000
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Målvärde (2023)

Kumulativt värde

2016

SV

SV

Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

Målvärde (2023)

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

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

0,00000

Särskilt mål

Resultatindikator

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

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

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

3 - Skydd och återställande av den
biologiska mångfalden i

2.4 - Förändring av produktionsvolymen
ekologiskt vattenbruk

0,00000

0,00000

2015

18

Kumulativt värde

2016

2014

SV

SV

Särskilt mål
vattenmiljöer, förbättring av de
ekosystem som är anslutna till
vattenbruket samt främjande av ett
resurseffektivt vattenbruk

Resultatindikator

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

2015

2014

0,00000

19

0,00000

SV

Särskilt mål

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

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

01 - Artikel 47 Innovation

03

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

01 - Artikel 47 Innovation

03

Särskilt mål

2.1 - Antal projekt om
innovation, rådgivningstjänster

Ingår i
resultatramen

Målvärde (2023)



Kumulativt värde
7,00

2016

0,00

2015
0,00

0,00

2014

2.1 - Antal projekt om
innovation, rådgivningstjänster

0,00

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

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF

SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

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

03

2.2 - Antal projekt om
produktiva investeringar i
vattenbruk

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

Ingår i
resultatramen

Målvärde (2023)



20

Kumulativt värde

2016

2015

27,00

0,00

0,00

0,00

22,00

0,00

0,00

0,00

SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

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 mål

2014

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

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF

SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

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

03 - Artikel 51 Förbättrad potential för
vattenbruksanläggningar

06

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

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

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

Ingår i
resultatramen

Målvärde (2023)



Kumulativt värde

2016

2015

27,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

2014
0,00
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SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

03 - Artikel 51 Förbättrad potential för
vattenbruksanläggningar

06

Särskilt mål

2014

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

0,00

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
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

03 - Artikel 56 Åtgärder för djurs hälsa 03
och välbefinnande

Valda relevanta åtgärder

Målvärde (2023)

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

Tematiskt mål Utfallsindikator

03 - Artikel 56 Åtgärder för djurs hälsa 03
och välbefinnande

Särskilt mål

Ingår i
resultatramen

Kumulativt värde
7,00

2016

0,00

2015
0,00

0,00

2014

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

0,00

5 - Utveckling av yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF
Valda relevanta åtgärder

SV

Tematiskt mål Utfallsindikator

Ingår i
resultatramen

Målvärde (2023)

22

Kumulativt värde

2016

2015

SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

01 - Artikel 50 Främjande av
humankapital och nätverksbyggande

08

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

01 - Artikel 50 Främjande av
humankapital och nätverksbyggande

08

Unionsprioritering

Ingår i
resultatramen

Målvärde (2023)

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

57,00

Kumulativt värde
0,00

2016

2015
0,00

0,00

2014

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

0,00

3 - Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens regler

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF

SV

Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

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

3.B.1 - Ökning av procentandelen
fullgjorda datainsamlingsinbjudningar

%

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

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

%

23

Målvärde (2023)

Kumulativt värde

2016

0,00000

0,00000

10,00000

13,00000

1,30000

1,20000

SV

SV

Särskilt mål

Resultatindikator

2015

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

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

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

1,40000

1,10000

24

2014

SV

Särskilt mål

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

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

01 - Artikel 77 Datainsamling

06

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

01 - Artikel 77 Datainsamling

06

Särskilt mål

Ingår i
resultatramen

Målvärde (2023)

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

35,00

Kumulativt värde

2016

0,00

2015
0,00

0,00

2014

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

0,00

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

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF

SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

01 - Artikel 76 Kontroll och tillsyn

06

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

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

Ingår i
resultatramen

Målvärde (2023)



450,00

Kumulativt värde
0,00

2016

2015
0,00

0,00

2014

25

SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

01 - Artikel 76 Kontroll och tillsyn

06

Unionsprioritering

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

2014
0,00

4 - Fler arbetstillfällen och bättre territoriell sammanhållning

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF

SV

Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

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

4.1 - Skapad sysselsättning
(heltidsekvivalenter)

FTE

8,00000

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)

FTE

25,00000

0,00000

26

Målvärde (2023)

Kumulativt värde

2016

SV

SV

Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

Målvärde (2023)

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

Särskilt mål

Resultatindikator

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

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

5,00000

2015
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Kumulativt värde

2016
0,00000

2014

SV

SV

Särskilt mål

Resultatindikator

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

2015

2014
0,00000
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0,00000

SV

Särskilt mål

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

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

01 - Artikel 62.1 a Förberedande stöd

08

4.2 - Antal projekt om
förberedande stöd

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

08

4.1 - Antal utvalda lokala
utvecklingsstrategier

03 - Artikel 64 Samarbetsåtgärder

08

4.3 - Antal samarbetsprojekt

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

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

SV

Ingår i
resultatramen

Målvärde (2023)



Kumulativt värde

2016

2015

4,00

8,00

0,00

8,00

10,00

10,00

0,00

10,00

11,00

0,00

0,00

0,00

2014

5 - Främjande av saluföring och beredning
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Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF

SV

Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

Målvärde (2023)

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

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

thousand Euros

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

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

tonnes

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

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

Särskilt mål

Resultatindikator

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

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

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

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

2015
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Kumulativt värde

2016

740,00000

0,00000

0,00000

0,00000

195,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014

SV

Särskilt mål

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

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF

SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

Ingår i
resultatramen

Målvärde (2023)

01 - Artikel 66 Produktions- och
saluföringsplaner

03

5.1 - Antal
producentorganisationer eller
producentorganisationssamman
slutningar som får stöd för
produktions- och
saluföringsplaner

02 - Artikel 67 Lagringsstöd

03

03 - Artikel 68 Saluföringsåtgärder

03

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

01 - Artikel 66 Produktions- och
saluföringsplaner

03

5.1 - Antal
producentorganisationer eller
producentorganisationssamman
slutningar 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

Kumulativt värde

2016

2015

10,00

0,00

0,00

0,00

5.2 - Antal projekt om
saluföringsåtgärder och
lagringsstöd

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2 - Antal projekt om
saluföringsåtgärder och
lagringsstöd

50,00

0,00

0,00

0,00

2014
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Särskilt mål

2 - Stimulering av investeringar i berednings- och saluföringssektorerna

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

01 - Artikel 69 Beredning av fiskerioch vattenbruksprodukter

03

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

01 - Artikel 69 Beredning av fiskerioch vattenbruksprodukter

03

Unionsprioritering

Ingår i
resultatramen

5.3 - Antal projekt om
beredning

5.3 - Antal projekt om
beredning

Målvärde (2023)



Kumulativt värde

59,00

0,00

2016

2015
0,00

0,00

2014
0,00

6 - Främjande av genomförandet av en integrerad havspolitik

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF

SV

Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

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

400,00000

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

400,00000

0,00000

Särskilt mål

Resultatindikator

2015
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Målvärde (2023)

Kumulativt värde

2016

2014

SV

SV

Särskilt mål

Resultatindikator

2015

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

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
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2014

SV

Särskilt mål

1 - Utveckling och genomförande av en integrerad havspolitik

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF

SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

Ingår i
resultatramen

Målvärde (2023)

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



14,00

0,00

0,00

0,00

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

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



4,00

0,00

0,00

0,00

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt mål Utfallsindikator

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 06
om tillståndet för den marina miljön

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

0,00

Kumulativt värde

2016

2015

2014

34
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Tabell 3: Finansiella indikatorer för EHFF
Unionsprioritering

Delmål (2018)

Målvärde (2023)

Kumulativt värde

2015

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

3 472 445,00

23 149 633,00

2 354,00

2 354,00

0,00

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

3 408 820,00

13 110 846,00

0,00

0,00

0,00

3 - Främjande av genomförandet av
den gemensamma fiskeripolitikens
regler

14 661 608,00

36 654 020,00

0,00

0,00

0,00

4 - Fler arbetstillfällen och bättre
territoriell sammanhållning

2 631 704,00

16 448 153,00

0,00

0,00

0,00

5 - Främjande av saluföring och
beredning

1 277 712,00

7 985 697,00

0,00

0,00

0,00

6 - Främjande av genomförandet av
en integrerad havspolitik

1 335 168,00

7 417 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 - Tekniskt stöd

Unionsprioritering

SV

2016

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
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Unionsprioritering

SV

2014

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

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

Tematiskt
mål

Åtgärd

Totalt offentligt EHFF-bidrag (i EHFF-bidrag
bidrag (i euro) euro)
som bidrar till
klimatförändri
ngsmålen (i
euro)

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

4 529 201,00

2 717 520,00

0,00

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)

1 191 895,00

715 137,00

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)

7 747 318,00

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

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

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

Totala
stödberättigand
e utgifter för
insatser som
valts ut för stöd
(i euro)

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

60,00%

2 979 738,00

2 979 738,00

65,79%

286 054,80

60,00%

111 474,00

65 770,00

5,52%

4 648 391,00

1 859 356,40

60,00%

0,00

0,00

0,00%

1 191 895,00

715 137,00

0,00

60,00%

586 908,00

492 665,00

41,33%

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

2 383 790,00

1 430 274,00

0,00

60,00%

0,00

0,00

0,00%

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

8 489 323,00

5 093 325,00

2 037 330,00

60,00%

796 794,00

796 794,00

9,39%
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Medfinansierin
gsgrad EMFF
(%)

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

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

Tematiskt
mål

Åtgärd

Totalt offentligt EHFF-bidrag (i EHFF-bidrag
bidrag (i euro) euro)
som bidrar till
klimatförändri
ngsmålen (i
euro)

Medfinansierin
gsgrad EMFF
(%)

Totala
stödberättigand
e 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 (%)

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

SV

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

1 191 895,00

715 137,00

286 054,80

60,00%

0,00

0,00

0,00%

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)

595 948,00

357 569,00

0,00

60,00%

42 800,00

21 400,00

3,59%

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)

476 758,00

286 055,00

0,00

60,00%

461 740,00

369 392,00

77,48%

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)

4 767 580,00

2 860 548,00

1 144 219,20

60,00%

114 303,00

57 151,00

1,20%

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)

953 516,00

572 110,00

0,00

60,00%

0,00

0,00

0,00%

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)

595 948,00

357 569,00

0,00

60,00%

0,00

0,00

0,00%

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

6 - Utveckling av yrkesutbildning,
nya yrkeskunskaper och livslångt

08

01 - Artikel 29.1 + 29.2 Främjande
av humankapital och social dialog –

2 622 169,00

1 573 302,00

0,00

60,00%

1 665 793,00

1 279 619,00

48,80%
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SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

Tematiskt
mål

Åtgärd

Totalt offentligt EHFF-bidrag (i EHFF-bidrag
bidrag (i euro) euro)
som bidrar till
klimatförändri
ngsmålen (i
euro)

konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.

lärande

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

7 151 371,00

4 290 822,00

1 716 328,80

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

2 - Stärkt konkurrenskraft och större 03
lönsamhet för vattenbruket,
inklusive förbättrad säkerhet och
förbättrade arbetsförhållanden,
särskilt för små och medelstora
företag

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

2 979 738,00

1 787 842,00

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

2 - Stärkt konkurrenskraft och större 03
lönsamhet för vattenbruket,
inklusive förbättrad säkerhet och
förbättrade arbetsförhållanden,
särskilt för små och medelstora
företag

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

2 383 790,00

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

02 - Artikel 48.1 e, i, j Produktiva
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

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

Medfinansierin
gsgrad EMFF
(%)

Totala
stödberättigand
e 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 (%)

60,00%

113 445,00

56 722,00

0,79%

0,00

60,00%

2 000 703,00

1 000 352,00

33,57%

1 430 274,00

0,00

60,00%

349 514,00

174 757,00

7,33%

2 979 738,00

1 787 843,00

715 137,20

60,00%

1 461 729,00

730 864,00

24,53%

03 - Artikel 51 Förbättrad potential
för vattenbruksanläggningar

1 787 843,00

1 072 706,00

429 082,40

60,00%

0,00

0,00

0,00%

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

03 - Artikel 56 Åtgärder för djurs
hälsa och välbefinnande

1 191 895,00

715 137,00

0,00

60,00%

0,00

0,00

0,00%

5 - Utveckling av yrkesutbildning,
nya yrkeskunskaper och livslångt
lärande

01 - Artikel 50 Främjande av
humankapital och
nätverksbyggande

1 311 085,00

786 651,00

0,00

60,00%

358 508,00

343 829,00

26,22%

utbildning, nätverksbyggande,
social dialog, stöd till makar och
livspartner (+ artikel 44.1 a
Inlandsfiske)

08

39

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

Tematiskt
mål

Åtgärd

Totalt offentligt EHFF-bidrag (i EHFF-bidrag
bidrag (i euro) euro)
som bidrar till
klimatförändri
ngsmålen (i
euro)

3 - Främjande av genomförandet av 1 - Bättre och mer lättillgängliga
den gemensamma fiskeripolitikens vetenskapliga rön samt insamling
regler
och hantering av data

06

01 - Artikel 77 Datainsamling

34 265 215,00

27 412 172,00

10 964 868,80

3 - Främjande av genomförandet av 2 - Stöd till övervakning, kontroll
den gemensamma fiskeripolitikens och tillsyn, förbättrad institutionell
regler
kapacitet och en effektiv offentlig
förvaltning utan att den
administrativa bördan ökas

06

01 - Artikel 76 Kontroll och tillsyn

36 654 020,00

32 988 618,00

Medfinansierin
gsgrad EMFF
(%)

Totala
stödberättigand
e 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 (%)

80,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

90,00%

4 750,00

4 275,00

0,01%

kunskapsbaserat vattenbruk

SV

4 - Fler arbetstillfällen och bättre
territoriell sammanhållning

1 - Främjande av ekonomisk
08
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

01 - Artikel 62.1 a Förberedande
stöd

238 379,00

119 190,00

0,00

50,00%

215 403,00

215 403,00

90,36%

4 - Fler arbetstillfällen och bättre
territoriell sammanhållning

1 - Främjande av ekonomisk
08
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

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

15 852 205,00

7 926 102,00

3 170 440,80

50,00%

943 877,00

943 877,00

5,95%

4 - Fler arbetstillfällen och bättre
territoriell sammanhållning

1 - Främjande av ekonomisk
08
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

03 - Artikel 64 Samarbetsåtgärder

595 948,00

297 974,00

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

5 - Främjande av saluföring och
beredning

1 - En bättre organisation av
marknaderna för fiskeri- och

01 - Artikel 66 Produktions- och
saluföringsplaner

1 191 895,00

715 137,00

0,00

60,00%

89 022,00

66 767,00

5,60%

03

40

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

Tematiskt
mål

Åtgärd

Totalt offentligt EHFF-bidrag (i EHFF-bidrag
bidrag (i euro) euro)
som bidrar till
klimatförändri
ngsmålen (i
euro)

Medfinansierin
gsgrad EMFF
(%)

Totala
stödberättigand
e 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 (%)

vattenbruksprodukter
5 - Främjande av saluföring och
beredning

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

03

02 - Artikel 67 Lagringsstöd

609 654,00

609 654,00

0,00

100,00%

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

1 787 843,00

1 072 706,00

0,00

60,00%

513 012,00

382 175,00

21,38%

5 - Främjande av saluföring och
beredning

2 - Stimulering av investeringar i
berednings- och
saluföringssektorerna

03

01 - Artikel 69 Beredning av
fiskeri- och vattenbruksprodukter

7 985 697,00

4 791 418,00

1 916 567,20

60,00%

892 800,00

485 316,00

6,08%

6 - Främjande av genomförandet av 1 - Utveckling och genomförande
en integrerad havspolitik
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

5 616 810,00

3 370 086,00

1 348 034,40

60,00%

0,00

0,00

0,00%

6 - Främjande av genomförandet av 1 - Utveckling och genomförande
en integrerad havspolitik
av en integrerad havspolitik

06

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

1 792 010,00

1 075 474,00

430 189,60

60,01%

0,00

0,00

0,00%

01 - Artikel 78 Tekniskt stöd på
medlemsstaternas initiativ

9 773 540,00

5 864 124,00

0,00

60,00%

2 418 573,00

2 418 573,00

24,75%

172 885 912,00

120 156 004,00

26 303 664,40

69,50%

16 120 886,00

12 885 439,00

7,45%

Bidrag till
klimatförändri
ngsmålen av de
insatser som
valts ut för stöd

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

7 - Tekniskt stöd

1 - Tekniskt stöd

Totalt

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

Tematiskt
mål

Åtgärd

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

41

Bidrag till
Antal utvalda
klimatförändri insatser
ngsmålen av de
totala
stödberättigand
e offentliga
utgifter som
deklarerats av
stödmottagare
till den
förvaltande
myndigheten (i
euro)
0,00

1

SV

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

Tematiskt
mål

Åtgärd

Bidrag till
klimatförändri
ngsmålen av de
insatser som
valts ut för stöd

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

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

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

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

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

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

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

15 784,80

0,00

0,00

0,00

0,00

8

06

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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

94 228,00

75 327,00

6,32

0,00

9

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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 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

191 230,56

0,00

0,00

0,00

0,00

4

42

Bidrag till
Antal utvalda
klimatförändri insatser
ngsmålen av de
totala
stödberättigand
e offentliga
utgifter som
deklarerats av
stödmottagare
till den
förvaltande
myndigheten (i
euro)

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

Tematiskt
mål

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

3 - Säkerställande av en balans
mellan fiskekapaciteten och
tillgängliga fiskemöjligheter

06

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.

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

Åtgärd

Bidrag till
klimatförändri
ngsmålen av de
insatser som
valts ut för stöd

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

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

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

Bidrag till
Antal utvalda
klimatförändri insatser
ngsmålen av de
totala
stödberättigand
e offentliga
utgifter som
deklarerats av
stödmottagare
till den
förvaltande
myndigheten (i
euro)

02 - Artikel 36 Stöd till system för
tilldelning av fiskemöjligheter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

03

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

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

0,00

0,00

0,00

0,00

1

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)

13 716,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1 - Främjande av ett miljömässigt

6 - Utveckling av yrkesutbildning,

08

01 - Artikel 29.1 + 29.2 Främjande

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Inlandsfiske)

SV
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SV

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

Tematiskt
mål

hållbart, resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.

nya yrkeskunskaper och livslångt
lärande

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

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

Åtgärd

Bidrag till
klimatförändri
ngsmålen av de
insatser som
valts ut för stöd

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

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

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

Bidrag till
Antal utvalda
klimatförändri insatser
ngsmålen av de
totala
stödberättigand
e offentliga
utgifter som
deklarerats av
stödmottagare
till den
förvaltande
myndigheten (i
euro)

01 - Artikel 47 Innovation

13 613,28

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2 - Stärkt konkurrenskraft och större 03
lönsamhet för vattenbruket,
inklusive förbättrad säkerhet och
förbättrade arbetsförhållanden,
särskilt för små och medelstora
företag

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

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

2 - Stärkt konkurrenskraft och större 03
lönsamhet för vattenbruket,
inklusive förbättrad säkerhet och
förbättrade arbetsförhållanden,
särskilt för små och medelstora
företag

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

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

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

175 407,36

0,00

0,00

0,00

0,00

6

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2 - Främjande av ett miljömässigt

4 - Främjande av ett vattenbruk som 03

03 - Artikel 56 Åtgärder för djurs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

av humankapital och social dialog –
utbildning, nätverksbyggande,
social dialog, stöd till makar och
livspartner (+ artikel 44.1 a
Inlandsfiske)

44

SV

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

hållbart, resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat vattenbruk

kan säkerställa en hög nivå av
miljöskydd, främjande av djurhälsa
och välbefinnande samt folkhälsan
och allmän säkerhet

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

5 - Utveckling av yrkesutbildning,
nya yrkeskunskaper och livslångt
lärande

Tematiskt
mål

Åtgärd

Bidrag till
klimatförändri
ngsmålen av de
insatser som
valts ut för stöd

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

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

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

Bidrag till
Antal utvalda
klimatförändri insatser
ngsmålen av de
totala
stödberättigand
e offentliga
utgifter som
deklarerats av
stödmottagare
till den
förvaltande
myndigheten (i
euro)

hälsa och välbefinnande

08

01 - Artikel 50 Främjande av
humankapital och nätverksbyggande

0,00

10 727,00

10 727,00

0,82

0,00

2

3 - Främjande av genomförandet av 1 - Bättre och mer lättillgängliga
den gemensamma fiskeripolitikens
vetenskapliga rön samt insamling
regler
och hantering av data

06

01 - Artikel 77 Datainsamling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

3 - Främjande av genomförandet av 2 - Stöd till övervakning, kontroll
den gemensamma fiskeripolitikens
och tillsyn, förbättrad institutionell
regler
kapacitet och en effektiv offentlig
förvaltning utan att den
administrativa bördan ökas

06

01 - Artikel 76 Kontroll och tillsyn

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

4 - Fler arbetstillfällen och bättre
territoriell sammanhållning

1 - Främjande av ekonomisk
08
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

01 - Artikel 62.1 a Förberedande
stöd

0,00

215 403,00

215 403,00

90,36

0,00

8

4 - Fler arbetstillfällen och bättre
territoriell sammanhållning

1 - Främjande av ekonomisk
08
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

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

188 775,40

88 599,00

88 599,00

0,56

17 719,80

9
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Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

Tematiskt
mål

Åtgärd

Bidrag till
klimatförändri
ngsmålen av de
insatser som
valts ut för stöd

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

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

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

Bidrag till
Antal utvalda
klimatförändri insatser
ngsmålen av de
totala
stödberättigand
e offentliga
utgifter som
deklarerats av
stödmottagare
till den
förvaltande
myndigheten (i
euro)

av den maritima ekonomin
4 - Fler arbetstillfällen och bättre
territoriell sammanhållning

1 - Främjande av ekonomisk
08
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

03 - Artikel 64 Samarbetsåtgärder

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

01 - Artikel 66 Produktions- och
saluföringsplaner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

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

15 495,00

15 495,00

0,87

0,00

12

5 - Främjande av saluföring och
beredning

2 - Stimulering av investeringar i
berednings- och
saluföringssektorerna

03

01 - Artikel 69 Beredning av fiskerioch vattenbruksprodukter

116 475,84

0,00

0,00

0,00

0,00

8

6 - Främjande av genomförandet av 1 - Utveckling och genomförande
en integrerad havspolitik
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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

6 - Främjande av genomförandet av 1 - Utveckling och genomförande
en integrerad havspolitik
av en integrerad havspolitik

06

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

01 - Artikel 78 Tekniskt stöd på
medlemsstaternas initiativ

0,00

1 548 484,00

1 548 484,00

15,84

0,00

16

7 - Tekniskt stöd

SV

1 - Tekniskt stöd

46

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

Tematiskt
mål

Åtgärd

Totalt

SV

47

Bidrag till
klimatförändri
ngsmålen av de
insatser som
valts ut för stöd

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

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

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

715 003,48

1 972 936,00

1 954 035,00

1,13

Bidrag till
Antal utvalda
klimatförändri insatser
ngsmålen av de
totala
stödberättigand
e offentliga
utgifter som
deklarerats av
stödmottagare
till den
förvaltande
myndigheten (i
euro)
17 719,80

121
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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 det
totala anslaget
till
insatsområdet
(%)

1 - Främjande av ett miljömässigt hållbart,
resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt
och kunskapsbaserat fiske.
2 - Främjande av ett miljömässigt hållbart,
resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt
och kunskapsbaserat vattenbruk
3 - Främjande av genomförandet av den
gemensamma fiskeripolitikens regler
4 - Fler arbetstillfällen och bättre territoriell
sammanhållning
5 - Främjande av saluföring och beredning
6 - Främjande av genomförandet av en
integrerad havspolitik
7 - Tekniskt stöd
TOTALT OPERATIVT PROGRAM
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4. PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH KORRIGERANDE ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS
4.1. Genomförda åtgärder för att uppfylla förhandsvillkoren (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)
Tabell 6: Åtgärder genomförda för att uppfylla särskilda förhandsvillkor för EHFF
Tematiska
förhandsvillkor
som inte är
uppfyllda eller
endast delvis är
uppfyllda

SV

Kriterier som
inte uppfyllts

Åtgärd som ska tas

Tidsfrist

Organ som är
ansvariga för
uppfyllandet

49

Åtgärd
slutförd
inom
tidsfristen

Kriterier
som
uppfyllts

Förväntat
datum för
fullständigt
genomförande
av återstående
åtgärder

Kommentar

SV

4.2. Frågor som påverkar programmets resultat och de korrigerande åtgärder som
vidtagits – resultatram (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013).
Programmet godkändes i augusti 2015 och öppnade upp för samtliga åtgärder att skicka
in ansökningar i november. Handläggningen av stöd kunde börja först i mars 2016 när
IT-systemen nödvändiga för handläggning driftsattes. Viss tidigare handläggning och
beslut om stöd och utbetalning har Jordbruksverket gjort manuellt eller i redan
befintliga IT-system. Under 2016 och 2017 pågår fortsatt utveckling av ett flertal ITsystem i syfte att underlätta för ansökning, handläggning, beslut, utbetalning och
uppföljning av stöden.
Jordbruksverket har genomfört flera programövergripande åtgärder för att förbättra det
generella programgenomförandet. För att kunna diskutera gemensamma utmaningar och
möjligheter har Jordbruksverket upprättat regelbundna handläggarmöten där samtliga
handläggande myndigheter har deltagit. Jordbruksverket har också vidareutbildat
handläggare genom separata utbildningsinsatser och fondgemensamma
handläggarkonferenser. Förvaltande myndighet har även jobbat kontinuerligt med
översyn och komplettering av programmets handläggarrutiner.
En svårighet som vi har i stödprocessen är att det är 22 handläggande myndigheter som
vi måste anpassa våra beslutsomgångar efter, så att alla myndigheter hinner med att
handlägga samtliga ärenden och de sökande får likabehandling. Detta försenar
processen då ansökningarna är olika fördelade geografiskt.
I åtgärderna för kontroll och tillsyn, både för privata aktörer och för myndigheter, ser
det ut som om det kommer bli svårt att nå de satta målen. Stöd inom åtgärden ”Kontrolloch tillsyn – privata aktörer” söks för tillfället av livsmedelsföretag som söker stöd för
att anpassa sig till EU:s spårbarhetskrav. Yrkesfiskare förväntas ansöka när en föreskrift
från Havs- och vattenmyndigheten träder i kraft, men denna föreskrift har blivit
uppskjuten två gånger. Från myndigheterna har det ännu inte kommit in några
ansökningar.
För den Integrerade havspolitiken i unionsprioritering 6 är totalbudgeten för de båda
åtgärderna, Skydd av havsmiljön och Ökad kunskap om havsmiljön, 62 mnkr. Vid
årsskiftet hade inga ansökningar inkommit.
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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.
Vi har inte haft några allvarliga överträdelser och alltså heller inte gjort några
korrigerande åtgärder
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6. INFORMATION OM ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN I
ARTIKEL 41.8 (ARTIKEL 114.2 I FÖRORDNING (EU) NR 508/2014)
Sammanfattning av vad som har gjorts och hur långt man har kommit med att följa
bestämmelsen i artikel 41.8 om att prioritera aktörer inom småskaligt kustfiske till en
nivå upp till 60 % av det offentliga stödet, inklusive uppgifter om hur stor andel av de
insatser som finansieras genom åtgärden i artikel 41.2 som faktiskt går till småskaligt
kustfiske
Artikel 41 omfattas inte av det svenska havs- och fiskeriprogrammet. Eftersom vi inte
har stödmöjligheten i programmet görs inga åtgärder för att följa bestämmelserna i
artikel 41.8.
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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.
Kommunikationsstrategin är implementerad
De beviljade projekten och beviljade belopp publiceras på Jordbruksverkets hemsida.
Uppgifterna uppdateras var sjätte månad.
Utöver detta har Jordbruksverket en blogg ”Programmen och pengarna” där vi
presenterar resultat från de tre programmen.
Portalen eufonder.se är också ett sätt att sprida information om programmet.
På webben finns information om det höga söktrycket i vissa åtgärder som har lett till att
medlen är slut i endel av åtgärderna. Det är ännu för tidigt i programperioden för att vi
ska kunna lägga ut några resultat och goda exempel från denna programperiod.
I slutet av 2016 påbörjade vi arbetet med att planera för de informationsdagar om havsoch fiskeriprogrammet som vi kommer att ha den 1-2 juni.
Studier som utvärderingssekretariatet genomförde under 2016 var en fondgemensam
studie av genomförandeorganisationen med Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket och
en socioekonomisk analys av skrotningsåtgärden under EFF.
Studier som påbörjades under 2016 var en utvärdering av landsbygdsnätverket, en
utvärdering rörande fiskeområdenas måluppfyllelse och en metodstudie gällande
näringsläckage till vatten.
Dessutom fungerade utvärderingssekretariatet som stöd till leaderområden och
genomförde både utbildningar och metodstöd till enskilda leaderområden.
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8. VERKSAMHET I SAMBAND MED UTVÄRDERINGSPLANEN OCH SYNTES AV
UTVÄRDERINGARNA (ARTIKEL 114.2 I FÖRORDNING (EU) NR 508/2014, ARTIKEL 50.2 I
FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013).
Sammanfattning av den verksamhet som bedrivits i samband med genomförandet av
utvärderingsplanen, inklusive hur resultaten av utvärderingarna har följts upp.
Sammanfattning av resultaten från alla bedömningar av programmet som har blivit
tillgängliga under föregående budgetår, med angivelse av bedömningsrapporternas titel
och referensperiod,
samt angivelse av åtkomst till utvärderingar som har gjorts tillgängliga för allmänheten i
enlighet med artikel 54.4 i förordning (EU) nr 1303/2013.
Utvärderingssekretariatet har på uppdrag av regeringen sedan 2013 ansvar för
utvärderingen av tre europeiska struktur- och investeringsprogram (ESI-program) som
Jordbruksverket förvaltar, nämligen landsbygdsprogrammet, havs- och
fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling inom Regionala
utvecklingsfonden och Socialfonden.
Utvärderingarna sker i form av löpande utvärderingsstudier under hela
programperioden. Utvärderingssekretariatet har en extern rådgivande forskargrupp
knuten till sig, denna grupp ansvarar bland annat för att kvalitetsgranska
utvärderingsrapporter.
Utvärderingssekretariatet arbetade under 2016 med ett flertal olika projekt i skilda
roller. Arbetet inriktades främst på utvärderingar för programperiod 2014-2020 och som
metodstöd för LAG i deras arbete med sina utvecklingsstrategier.
Utvärderingssekretariatet har dessutom genomfört ett flertal olika utbildningsinsatser
riktade till LAG-områdena. Arbetet med utvärderingar initierade under 2016-2016
fortsatte, i denna del i processen fungerar utvärderingssekretariatet som styrfunktion och
kvalitetskontroll.
Utvärderingen av Definitivt upphörande av fiskeriverksamhet avslutades där
utvärderarna främst visade att ett antal av fartygsägarna som deltagit i åtgärden
återinvesterade i nya fartyg som ofta inriktade sig på att fiska efter andra fiskar än torsk.
Detta visar att åtgärden även har effekter på andra typer av fiske. Utvärderingen visade
också att av de individer som var i arbetsför ålder var få arbetslösa och majoriteten hade
fortfarande inkomster från fiske eller fiskerelaterade verksamheter.
Inkomstutvecklingen för individerna som var aktiva på arbetsmarknaden har varit god
efter skrotningsomgångarna.
På grund av programmets sena start har inga effektutvärderingar startat, istället har
fokus legat på utvärderingar för implementeringsfasen av programmen, studier som
fokuserar på att skapa underlag för senare utvärderingar och metodstudier.
 Utvärderingen av ESI-fondprogrammens genomförandeorganisationer
tillsammans med Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet fortsatte under året.
 Utvärdering rörande fiskeområdesgruppernas måluppfyllnad. Utvärderingen av
FOG för programperiod 2007-2013 är tänkt att bidra till att säkerställa att
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Jordbruksverket och deras intressenter har beslutsunderlag för möjliga
förbättringar av lokalt ledd utveckling i EHFF 2014-2020.
 Fisketurism baselinestudie. Utveckling av fisketurismen är en av de mer centrala
delarna när det gäller utveckling av lokal företagsverksamhet med koppling till
sjö och hav. För att kunna relatera uppnådda resultat i programmen görs en
baselinestudie.
 Förstudie i form av litteraturgenomgång och identifiering av dataunderlag och
metod gällande investeringsstöd som bidrar till minskad näringsbelastning.
 Löpande lärande utvärdering av Landsbygdsnätverket. Utvärderingen fokuserar
på om Landsbygdsnätverkets interventionslogik är konsistent, relevant och
effektiv för att kunna bidra till genomförandet av programmen.
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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
1 - Främjande av ett miljömässigt
hållbart, resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.

Bedömning av uppgifter och framsteg när det
gäller att uppnå programmets mål
Inom UP 1 har 28 ansökningar beviljats stöd
motsvarande 51 miljoner men inga utbetalningar
har gjorts. Det är därför svårt att bedöma
genomförandet i förhållande till programmets
mål för prioriteringen. De förväntade resultaten
bland beviljade ärenden är i nivå med vad som
krävs för att slutligen nå programmets
resultatmål för prioriteringen. Ett undantag är
åtgärden ”Investeringar som höjer kvalitet och
mervärde på vildfångad fisk” som fick
medelsbrist redan efter en beviljad ansökan.
Denna enskilda ansökan förväntas inte generera
de samlade förväntade resultaten för åtgärden
som helhet. Olika möjligheter att hantera denna
situation har diskuterats inom programmets
övervakningskommitté och förslag till lösningar
kommer att ingå i förvaltande myndighets
framtida programändringsförslag.
Hittills genomförda utvärderingar har fokuserat
på programmets införandeprocess och
förutsättningar för ett bra programgenomförande
(se avsnitt 8). Utvärderingar av programmets
resultat och effekter baseras på slutförda
ärenden och resultatutvärderingar kommer
därför att öka i omfattning under de närmaste
åren. Jordbruksverket har genomfört flera
programövergripande åtgärder för att förbättra
det generella programgenomförandet. För att
kunna diskutera gemensamma utmaningar och
möjligheter har Jordbruksverket upprättat
regelbundna handläggarmöten där samtliga
handläggande myndigheter kan delta.
Jordbruksverket har också vidareutbildat
handläggare genom separata utbildningsinsatser
och fondgemensamma handläggarkonferenser.
Förvaltande myndighet har även jobbat
kontinuerligt med översyn och komplettering av
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Unionsprioritering

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

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

Inom UP 2 har 30 ansökningar beviljats
motsvarande drygt 19 miljoner men inga
utbetalningar har gjorts. Det är därför svårt att
bedöma genomförandet i förhållande till
programmets mål för prioriteringen. Den största
andelen beviljade medel går till produktiva
investeringar i vattenbruk och
miljöinvesteringar i vattenbruk, som också är de
åtgärder med starkast koppling till
prioriteringens resultatmål. De förväntade
resultaten bland beviljade ärenden är i nivå med
vad som krävs för att slutligen nå programmets
resultatmål för prioriteringen.
Hittills genomförda utvärderingar har fokuserat
på programmets införandeprocess och
förutsättningar för ett bra programgenomförande
(se avsnitt 8). Utvärderingar av programmets
resultat och effekter baseras på slutförda
ärenden och resultatutvärderingar kommer
därför att öka i omfattning under de närmaste
åren. Jordbruksverket har genomfört flera
programövergripande åtgärder för att förbättra
det generella programgenomförandet. För att
kunna diskutera gemensamma utmaningar och
möjligheter har Jordbruksverket upprättat
regelbundna handläggarmöten där samtliga
handläggande myndigheter kan delta.
Jordbruksverket har också vidareutbildat
handläggare genom separata utbildningsinsatser
och fondgemensamma handläggarkonferenser.
Förvaltande myndighet har även jobbat
kontinuerligt med översyn och komplettering av
programmets handläggarrutiner.

3 - Främjande av genomförandet av
den gemensamma fiskeripolitikens
regler

Inom UP 3 har endast en ansökan på drygt 35
tusen kronor beviljats inom åtgärden Kontroll
och tillsyn av fiske – stöd till privata aktörer.
Resultatmålen för prioriteringen baseras på de
verksamheter som finansieras av åtgärderna (se
tabell 1). Genomförandet av
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Unionsprioritering

Bedömning av uppgifter och framsteg när det
gäller att uppnå programmets mål
datainsamlingsarbetet bedöms utifrån andelen
kompletta dataleveranser medan kontroll- och
tillsynsarbetet bedöms utifrån andelen
kontrollerade fångster och antal lagförda
allvarliga överträdelser. Sverige har ett högt
anseende inom dessa verksamhetsområden och
resultaten från de senaste årens arbete tyder på
att resultatmålen kommer att nås.

4 - Fler arbetstillfällen och bättre
territoriell sammanhållning

I denna UP har 8 förberedande stöd på totalt ca
2 miljoner kronor utbetalats och 9 ansökningar
har beviljats motsvarande knappt 8 miljoner.
Det är därför svårt att bedöma genomförandet i
förhållande till programmets mål för
prioriteringen, som mäts i skapad och bevarad
sysselsättning och antalet startade företag (se
tabell 1). Resultaten är därför helt beroende av
inriktningarna på enskilda ärenden.
Hittills genomförda utvärderingar har fokuserat
på programmets införandeprocess och
förutsättningar för ett bra programgenomförande
(se avsnitt 8). Utvärderingar av programmets
resultat och effekter baseras på slutförda
ärenden och resultatutvärderingar kommer
därför att öka i omfattning under de närmaste
åren. Jordbruksverket har genomfört flera
programövergripande åtgärder för att förbättra
det generella programgenomförandet. För att
kunna diskutera gemensamma utmaningar och
möjligheter har Jordbruksverket upprättat
regelbundna handläggarmöten där samtliga
handläggande myndigheter kan delta.
Jordbruksverket har också vidareutbildat
handläggare genom separata utbildningsinsatser
och fondgemensamma handläggarkonferenser.
Förvaltande myndighet har även jobbat
kontinuerligt med översyn och komplettering av
programmets handläggarrutiner.

5 - Främjande av saluföring och
beredning
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I denna UP har 29 ansökningar för motsvarande
knappt 8 miljoner beviljats men inga
utbetalningar har gjorts. Det är därför svårt att
bedöma genomförandet i förhållande till
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Unionsprioritering

Bedömning av uppgifter och framsteg när det
gäller att uppnå programmets mål
programmets mål för prioriteringen. Störst antal
ansökningar finns i åtgärderna ”Beredning av
fiskeri- och vattenbruksprodukter”,
”Saluföringsåtgärder” och ”Produktions- och
Saluföringsplaner” och dessa ansökningar har
förväntade resultat som är i nivå med vad som
krävs för att slutligen nå programmets
resultatmål för prioriteringen.
Hittills genomförda utvärderingar har fokuserat
på programmets införandeprocess och
förutsättningar för ett bra programgenomförande
(se avsnitt 8). Utvärderingar av programmets
resultat och effekter baseras på slutförda
ärenden och resultatutvärderingar kommer
därför att öka i omfattning under de närmaste
åren. Jordbruksverket har genomfört flera
programövergripande åtgärder för att förbättra
det generella programgenomförandet. För att
kunna diskutera gemensamma utmaningar och
möjligheter har Jordbruksverket upprättat
regelbundna handläggarmöten där samtliga
handläggande myndigheter kan delta.
Jordbruksverket har också vidareutbildat
handläggare genom separata utbildningsinsatser
och fondgemensamma handläggarkonferenser.
Förvaltande myndighet har även jobbat
kontinuerligt med översyn och komplettering av
programmets handläggarrutiner.

6 - Främjande av genomförandet av
en integrerad havspolitik

Inom UP 6 finns åtgärder för stöd som bland
annat syftar till skydd av den marina miljön,
särskilt den biologiska mångfalden och marina
skyddsområden såsom Natura2000-områden.
Hittills har inga ansökningar beviljats. Det är
därför osäkert om prioriteringen kan nå de
uppsatta målen för ökad täckningsgrad av
marina skyddade områden (se tabell 1).
Resultaten är också helt beroende av
inriktningarna på de ansökningar som
inkommer.
Hittills genomförda utvärderingar har fokuserat
på programmets införandeprocess och
förutsättningar för ett bra programgenomförande
(se avsnitt 8). Utvärderingar av programmets
resultat och effekter baseras på slutförda
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Unionsprioritering

Bedömning av uppgifter och framsteg när det
gäller att uppnå programmets mål
ärenden och resultatutvärderingar kommer
därför att öka i omfattning under de närmaste
åren. Jordbruksverket har genomfört flera
programövergripande åtgärder för att förbättra
det generella programgenomförandet. För att
kunna diskutera gemensamma utmaningar och
möjligheter har Jordbruksverket upprättat
regelbundna handläggarmöten där samtliga
handläggande myndigheter kan delta.
Jordbruksverket har också vidareutbildat
handläggare genom separata utbildningsinsatser
och fondgemensamma handläggarkonferenser.
Förvaltande myndighet har även jobbat
kontinuerligt med översyn och komplettering av
programmets handläggarrutiner.

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

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

SV

Bedömning av huruvida framstegen är
tillräckliga för att delmålen och målen slutligen
ska uppnås, tillsammans med angivelse av
korrigerande åtgärder som vidtagits eller
planeras
Söktryck och beviljade ansökningar inom de
åtgärder som relaterar till resultatramen för UP 1
skapar mycket goda möjligheter att nå
resultatramens delmål och slutmål, både
avseende ärendemängder och finansiella utfall.
Denna utveckling förutsätter dock att beviljade
ärenden slutförs enligt ansökan, samtidigt som
nya ansökningar beviljas. Den samlade
bedömningen är att delmål och slutmål kommer
att nås.

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

Söktryck och beviljade ansökningar inom de
åtgärder som relaterar till resultatramen för UP 2
skapar mycket goda möjligheter att nå
resultatramens delmål och slutmål, både
avseende ärendemängder och finansiella utfall.
Denna utveckling förutsätter dock att beviljade
ärenden slutförs enligt ansökan, samtidigt som
nya ansökningar beviljas. Den samlade
bedömningen är att delmål och slutmål kommer
att nås.

3 - Främjande av genomförandet av
den gemensamma fiskeripolitikens
regler

Inom UP 3 har endast 1 ärende beviljats inom
kontroll och tillsyn – stöd till privata aktörer.
Det är därför helt avgörande att
ärendehandändläggningen tar fart inom
prioriteringens samtliga tre åtgärder för att
resultatramens mål och delmål ska kunna nås.
Inom datainsamling sker en årlig ansökan per
ansvarsenhet vilket genererar ett mindre antal
ansökningar som tillsammans motsvarar stora
stödbelopp. Eftersom stöd betalas ut för redan
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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
genomförda verksamheter borde ärendena
kunna gå till utbetalning snarast efter att
ansökningar beviljats. Datainsamling borde
därför kunna bidra starkt till att delmålen för
2018 nås, men åtgärden kan inte ensam generera
de ärenden och stödbelopp som krävs för att nå
delmålen.
Resultatramens delmål är därför beroende av
både ärenden och utbetalningar från åtgärderna
inom kontroll och tillsyn. Här förväntas stöd till
privata aktörer bidra med ett stort antal ärenden
med stöd till ansvarsmyndigheter förväntas
generera stora stödsummor. Genomförandet är
dock kritiskt lågt för båda åtgärderna. För att
öka stödmöjligheten för fler privata aktörer och
samtidigt generera ett större antal ärenden har
införandet av ett stödtak föreslagits. Stödtak
planeras att införas i svensk föreskrift till
sommaren 2017. Stöd till ansvarsmyndigheter
betalas ut från 1 jan 2014 och omfattar därför
redan genomförda verksamheter. Dessa ärenden
borde kunna gå till utbetalning snarast efter att
ansökningar beviljats och förväntas därför bidra
med betydelsefulla stödbelopp för att nå
resultatramens delmål för 2018.
Den samlade bedömningen är att resultatramens
mål för ärendemängder kan bli svåra att nå men
att finansiella delmål och slutmål har relativt
goda möjligheter att nås.

SV

4 - Fler arbetstillfällen och bättre
territoriell sammanhållning

Resultatramens delmål och slutmål för UP 4
mäts i antalet beviljade utvecklingsstrategier för
lokalt ledd utveckling. Dessa mål är därför
redan uppfyllda för unionsprioritering 4.

5 - Främjande av saluföring och
beredning

Söktryck och beviljade ansökningar inom de
åtgärder som relaterar till resultatramen för UP 5
skapar mycket goda möjligheter att nå
resultatramens delmål och slutmål, både
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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
avseende ärendemängder och finansiella utfall.
Denna utveckling förutsätter dock att beviljade
ärenden slutförs enligt ansökan, samtidigt som
nya ansökningar beviljas. Den samlade
bedömningen är att delmål och slutmål kommer
att nås.

6 - Främjande av genomförandet av
en integrerad havspolitik

Söktryck och beviljade ansökningar inom
åtgärden som relaterar till resultatramen för UP
6 är i dagsläget för lågt för att nå resultatramens
delmål och slutmål, både avseende
ärendemängder och finansiella utfall. Däremot
krävs enbart ett begränsat antal ärenden av
tillräcklig finansiell omfattning för att delmålen
för 2018 ska kunna nås. Ett mindre antal
ansökningar som nyttjar möjligheten till
delutbetalning skulle räcka för att lösa
problemen. Den samlade bedömningen är därför
att delmål och slutmål sannolikt kommer att nås.

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.
Arbetet med övervakningskommittén går smidigt och ledamöterna är engagerade. Under
2016 hade vi tre möten med övervakningskommittén. Vid två av dessa hade vi även
inplanerade studiebesök. Detta dels för att kompetensutveckla och se vad medlen i
programmet går till, och dels för att ledamöterna skulle lära känna varandra så att vi ska
ha ett bra diskussionsklimat med högt till tak under mötena.

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.
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.
Den nya datainsamlingsförordningen förstärker insamlingen av socioekonomiska data
för att vi på ett bättre och mer detaljerat sätt ska kunna följa utvecklingen inom
branscherna. Sverige planerar att samla in de uppgifter som förordningen förordar.
Inom fondsamarbetet mellan strukturfonderna har ESF-rådet upphandlat ESI-support
som är en webbportal med experter för området knutna till sig. Webbportalen och dess
tjänster startades för att stödja arbetet med horisontella principer, för närvarande
framförallt jämställdhets- och tillgänglighetsarbete. Jordbruksverket arbetar nu för att ha
möjlighet att avropa tjänster som ingår. http://www.esisupport.se
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.

SV

66

SV

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.
Jordbruksverket arbetar genomgående med miljö- och klimatfrågor. Det miljöarbete
som Sverige bedriver sker enligt 16 miljömål och ett generationsmål, som riksdagen
beslutat om. Syftet med miljömålen är att uppnå en miljömässigt hållbar långsiktig
utveckling. Generationsmålet anger vad som krävs för att nå målen inom en generation.
Jordbruksverket ska verka för att miljö- och generationsmålen ska nås och har därför
tagit fram en genomförandeplan med åtgärder för att öka möjligheterna att nå
miljökvalitetsmålen. Genomförandeplanen består av de åtgärder Jordbruksverket redan
har åtagit sig att genomföra och dessutom har även det interna miljöarbetet lyfts in i
genomförandeplanen.
Åtgärderna berör klimat, växtskydd, växtnäring, biologisk mångfald, kulturmiljöer,
landskap, vattenförvaltning och resurshushållning. Jordbruksverket genomför ett
omfattande arbete då miljö är prioriterade inom både landsbygdsprogrammet och havsoch fiskeriprogrammet. Inom landsbygdsprogrammet läggs stora resurser på olika
miljöersättningar och ekologisk produktion. Några exempel på miljötjänster är åtgärder
som syftar till att minska kväveläckage eller som minskar riskerna med kemiska
bekämpningsmedel. Havs- och fiskeriprogrammet har en tydlig inriktning mot miljö då
ett stort antal av åtgärderna har urvalskriterier som prioriterar miljö och hållbarhet.
Programmen har bättre förutsättningar för målstyrning än tidigare genom att
Jordbruksverket har implementerat urvalskriterier i urvalet av ansökningar i exempelvis
företags- och projektstöd. Programmens måluppfyllnad gällande miljö och klimat följs
upp med indikatorer.
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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.
Då det ännu inte gjorts några stora utbetalningar i programmet är situationen för stöd
som använts för att uppnå klimatförändringsmålen. Hittills har det betalats ut 0,3 % om
man använder sig av de beräkningsmetoder som används i framstegsrapporten.
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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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