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Sammanfattning
Prioriteringarna i havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 bidrar till de mål som 
finns i EU:s tillväxtstrategi EU 2020. Strategin strävar efter en smart och hållbar 
tillväxt för alla. I Sverige ska havs- och fiskeriprogrammet tillsammans med 
landsbygdsprogrammet, de regionala strukturfondsprogrammen och 
socialfondsprogrammet gemensamt bidra till de fondgemensamma tematiska målen 
som i sin tur bidrar till EU 2020.

Den nationella handlingsplanen beskriver hur Jordbruksverket, men även hur 
länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten ska arbeta med prioriteringar 
samt urval av ansökningar i havs- och fiskeriprogrammet.

I arbetet med framtagandet av handlingsplanen har vi använt oss av ett partnerskap. 
Vi har valt att samråda med övervakningskommittén för havs- och 
fiskeriprogrammet 2014-2020 när det gäller att stämma av handlingsplanens 
innehåll på en övergripande nivå. I övervakningskommittén sitter representanter 
från både myndigheter och näringen. Partnerskapet får i egenskap av 
övervakningskommitté för programmet tycka till om och besluta om 
urvalskriterierna. I övrigt ska vi stämma av med partnerskapet när det gäller hur vi 
ska fördela budgeten mellan de olika åtgärderna, samt hur vi väljer att arbeta med 
beslutsomgångar, utlysningar, och kommunikation.
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1 Syfte med handlingsplanen
Handlingsplanen ska användas för att styra Jordbruksverkets samt länsstyrelsernas 
och Havs- och vattenmyndighetens arbete med prioriteringar samt urval av 
ansökningar i havs- och fiskeriprogrammet. Detta eftersom länen inte tar fram 
några regionala urvalskriterier eller prioriteringar för havs- och fiskeriprogrammet. 
Den nationella handlingsplanen omfattar därför alla åtgärder i havs- och 
fiskeriprogrammet, även de åtgärder som länsstyrelserna handlägger, samt 
datainsamlingen som Havs- och vattenmyndigheten handlägger. Vissa delar av den 
nationella handlingsplanen är redan framtagna i andra sammanhang. 
Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, som även är 
vårt partnerskap för den nationella handlingsplanen, har redan beslutat om 
urvalskriterierna. Vilka myndigheter som beslutar om vilka åtgärder, hur 
programmet styr mot målen på EU-nivå och vilka stödmöjligheter som finns, är 
också reglerat eller beslutat i andra sammanhang. Det som tas fram inom ramen för 
den nationella handlingsplanen i samråd med partnerskapet är hur vi ska fördela 
budgeten mellan de olika åtgärderna, samt hur vi väljer att arbeta med 
beslutsomgångar, utlysningar och kommunikation.
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2 EU:s mål styr innehållet i 
programmen
Havs- och fiskeriprogrammets prioriteringar bidrar till EU:s övergripande mål, EU 
2020. EU 2020 är EU:s tillväxtstrategi för en smart och hållbar ekonomi med hög 
sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning.

I Sverige ska havs- och fiskeriprogrammet tillsammans med 
landsbygdsprogrammet, de regionala strukturfondsprogrammen och 
socialfondsprogrammet gemensamt bidra till de fondgemensamma tematiska målen 
som i sin tur bidrar till EU 2020.

Se bilder över hur programmet ska styras och kopplas mot olika mål i avsnitt 2.1 
och 2.3. 

2.1 Havs- och fiskeriprogrammets koppling till mål 
och EU 2020 
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2.2 Unionsprioriteringar 
Havs- och fiskeriprogrammet ska bidra till följande sex unionsprioriteringar för 
hållbar utveckling av fiske och vattenbruk samt närliggande verksamhet:

1. Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, 
konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske genom att sträva efter följande 
specifika mål:

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

b. Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de 
akvatiska ekosystemen.

c. Säkerställande av en balans mellan fiskekapaciteten och tillgängliga 
fiskemöjligheter.

d. Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för företagen inom fisket, bland annat 
för det småskaliga kustfisket, och förbättring av säkerhets- och 
arbetsförhållanden.

e. Tillhandahållande av stöd för att stärka teknisk utveckling och innovation, 
inbegripet ökad energieffektivitet, och kunskapsöverföring.

f. Utveckling av yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande.

2. Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, 
konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk genom att sträva efter följande 
specifika mål:

a. Tillhandahållande av stöd för att stärka teknisk utveckling, innovation och 
kunskapsöverföring.

b. Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inbegripet 
förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och 
medelstora företag.

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

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

e. Utveckling av yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande.

3. Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken genom att 
sträva efter följande specifika mål:

a. Förbättring av och tillgång till vetenskapliga rön samt förbättring av insamling 
och hantering av data.

b. Stöd till övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell kapacitet och 
en effektiv offentlig förvaltning utan att den administrativa bördan därmed 
ökas.
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4. Ökning av sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen genom att 
sträva efter följande specifika mål: 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, inbegripet diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra 
sektorer av den maritima ekonomin.

5. Främjande av saluföring och beredning genom att sträva efter följande specifika 
mål:

a. En bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

b. Stimulering av investeringar i berednings- och saluföringssektorerna.

6. Främjande av den integrerade havspolitikens genomförande.

2.3 Åtgärdernas koppling till tematiska målen och 
unionsprioriteringarna
I tabellen nedan visas de åtgärder som finns i havs- och fiskeriprogrammet och hur 
dessa ska bidra till de olika tematiska målen och unionsprioriteringarna.

Tabell 1, Tabellen visar hur åtgärderna inom havs- och fiskeriprogrammet bidrar till 
de olika tematiska målen och unionsprioriteringarna

Artikel        Specifikt mål Åtgärd Tematiskt mål
38, 44.1c 1a Investeringar inom 

fiske
6

37 1a Utveckling av 
bevarandeåtgärder 
och regionalt 
samarbete

6

39, 44.1c 1a Nya tekniska 
lösningar inom 
fiske

6

39, 44.1c 1a Nya former av 
förvaltning och 
organisation inom 
fiske

6

40.1a 1a Samla in förlorade 
fiskeredskap eller 
marint skräp

6

40.1b, c, i, 
44.6a-b

1b Bevarandeprojekt 
för att återställa 
akvatisk mångfald

6

40.1d-g, 44.6a 1b Bevarandeprojekt 
för skyddade 
områden

6

36 1c System för 
tilldelning av 
fiskemöjligheter

6

42, 44.1e 1d Investeringar som 
höjer kvalitet och 
mervärde på 
vildfångad fisk

3

43.1, 44.1f 1d Fiskehamnar, 
landningsplatser 
och auktionshallar - 

3
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Artikel        Specifikt mål Åtgärd Tematiskt mål
förbättrad 
infrastruktur

43.2 1a Fiskehamnar, 
landningsplatser 
och auktionshallar - 
anpassning till 
landningsskyldighet
en

6

30, 44.4 1d Diversifiering inom 
fiske

3

26, 44.3 1e Utveckling av 
produkter och 
processer inom 
fiske

3

28, 44.3 1e Partnerskap mellan 
forskare och fiskare

3

29.1-2, 44.1a 1f Kompetensutveckli
ng och 
informationsinsatse
r inom fiske

8

33.1d, 44.4a 1d Tillfälligt 
upphörande av 
fiskeverksamhet

3

34 1c Definitivt 
upphörande av 
fiskeverksamhet

6

47 2a Innovationsprojekt 
inom vattenbruk

3

48.1a, d, g-h 2b Produktiva 
investeringar i 
vattenbruk

3

48.1e, j 2c Miljöinvesteringar i 
vattenbruk

6

52 2b Startstöd för 
hållbara 
vattenbruksföretag

3

51.1a 2c Kommunal 
planering av 
vattenbruk

6

56.1a-b 2d Djurs hälsa och 
välbefinnande

3

50 2e Kompetensutveckli
ng och 
informationsinsatse
r inom vattenbruk

8

77 3a Datainsamling 6
76 3b Kontroll och tillsyn 

av fiske -stöd till 
ansvarsmyndighete
r

6

76 3b Kontroll och tillsyn 
av fiske - stöd till 
privata aktörer

6

63 4 Genomförande av 
lokala 
utvecklingsstrategi
er - LLU

8

64 4 Samarbetsåtgärder 
- LLU

8
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Artikel        Specifikt mål Åtgärd Tematiskt mål
62.1a 4 Förberedande stöd 

- LLU
8

62.1d 4 Löpande kostnader 
och ledning - LLU

8

68.1a 5a Bilda producent- 
eller 
branschorganisatio
ner

3

68.1b-e 5a Saluföringsåtgärder 3
66 5a Produktions- och 

saluföringsplaner
3

69.1c-d, f 5b Beredning av 
fiskeri- och 
vattenbruksprodukt
er

3

80.1b 6 Skydd av 
havsmiljön

6

80.1c 6 Öka kunskapen om 
havsmiljön

6

78 Tekniskt stöd N/A
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3 Nationella partnerskapet
Jordbruksverket har valt att arbeta med ett nationellt partnerskap i framtagandet av 
den nationella handlingsplanen för havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020. Vi har 
valt att stämma av med övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet 
2014-2020 när det gäller att stämma av handlingsplanens innehåll på en 
övergripande nivå. I övervakningskommittén sitter representanter från både 
myndigheter och näringen.

Partnerskapet får i egenskap av övervakningskommitté för programmet tycka till 
om och besluta om urvalskriterierna. I övrigt ska vi stämma av med partnerskapet 
när det gäller hur vi hanterar budget, beslutsomgångar, utlysningar och 
kommunikation.

Följande aktörer ingår i övervakningskommittén:

• De recirkulerande vattenbrukarna Sverige

• Fiskbranschens riksförbund

• Havs- och Kustfiskarnas producentorganisation

• Havs- och vattenmyndigheten

• Jordbruksverket

• Kustbevakningen

• Lokala aktionsgrupperna inom lokalt ledd utveckling

• Länsstyrelserna

• Matfiskodlarna

• Nationella landsbygdsnätverket

• Svenska ESF-rådet

• Svensk skaldjursodling PO

• Sveriges fiskares PO

• Sveriges fiskevattenägareförbund

• Sveriges lantbruksuniversitet

• Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund

• Swedish Pelagic Federation PO

• Tillväxtverket

• Vattenmyndigheterna

• Världsnaturfonden WWF

En avstämning av handlingsplanens innehåll och eventuella ändringar gör vi en 
gång per år, under hösten, med partnerskapet. Se avsnitt 10 Uppföljning och 
revidering för mer information om hur det ska gå till.
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4 Budget, beslutsomgångar och 
utlysningar 
4.1 Budget

4.1.1 Om budgeten för programmet
I tabellen i avsnitt 4.1.4, presenteras budgeten för havs- och fiskeriprogrammet 
2014-2020. Budgeten är rörlig, det vill säga fördelningen av pengar mellan 
åtgärderna inom en unionsprioritering kan komma att ändras under 
programperioden beroende på måluppfyllelse och efterfrågan av de olika stöden. 
Fördelningen av medel mellan de olika unionsprioriteringarna kan också komma 
att ändras under programperioden, men då krävs en programändring.

Vi tillämpar en så kallad ”öppen” budget under programperioden. Detta innebär att 
det inte kommer råda medelsbrist förrän pengarna nästan är slut i åtgärden. Detta 
alternativ har vi valt eftersom budgeten för havs- och fiskeriprogrammet är 
förhållandevis liten, särskilt i förhållande till hur många åtgärder vi har inom 
programmet. Om en låst budget per år skulle tillämpas skulle det innebära en 
väldigt liten årsbudget per åtgärd. Detta skulle kunna omöjliggöra vanligt 
förekommande projekt- eller investeringsstorlekar. Om det skulle visa sig att det 
inte fungerar med en ”öppen” budget kan det komma att ändras under 
programperioden.

Totalt har programmet en budget på knappt 1,5 miljard kronor. Av dessa är nästa 
600 miljoner kronor öronmärkta till åtgärderna Kontroll och tillsyn och 
Datainsamling, vilket innebär att cirka 900 miljoner kronor finns kvar till de andra 
åtgärderna. EU står för 70 procent av finansieringen medan Sverige står för 30 
procent av finansieringen. Den svenska offentliga medfinansieringen till EU-
pengarna kan antingen bestå av Jordbruksverkets nationella anslagsfinansiering 
eller annan offentlig finansiering.

4.1.2 Jordbruksverkets anslagsfinansiering
Jordbruksverkets anslagsfinansiering är på 191 miljoner kronor. Tabellen i avsnitt 
4.1.4 visar vilka åtgärder vi har valt att lägga anslagsfinansieringen på. Alla 
företagsstöd har full anslagsfinansiering. De flesta projektstöd har full eller delvis 
anslagsfinansiering. De projektstöd där ingen anslagsfinansiering finns förväntas i 
första hand sökas av myndigheter och andra offentliga organ. Där får de stå för 
medfinansieringen själva.

För de åtgärder som har delvis anslagsfinansiering ska privata företag och 
organisationer prioriteras framför myndigheter och andra offentliga organ. Denna 
princip kommer att följas så länge vi har pengar kvar att fördela av 
anslagsfinansieringen, såvida inte sökande redan har ordnat med annan 
medfinansiering när de ansöker om stöd.  Där vi vet att det finns anslag hos andra 
myndigheter som skulle kunna användas som medfinansiering kommer vi i första 
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hand att försöka samordna de olika medlen för att växla upp pengarna inom 
fonden.

När det gäller åtgärderna inom lokalt ledd utveckling kan andra principer komma 
att gälla än de som beskrivs ovan. Principerna för hur anslagsfinansieringen ska 
fördelas inom lokalt ledd utveckling behöver samordnas för alla fyra fonderna som 
ingår i lokalt ledd utveckling och beskrivs inte närmare här.

4.1.3 Reserverade medel
På EU-nivå finns en resultatreserv om 6 % per unionsprioritering. Utöver 
resultatreserven har vi valt att införa en nationell reserv på ytterligare 14 % av de 
budgeterade medlen för varje åtgärd. Detta med undantag för åtgärderna 
Datainsamling, Kontroll och tillsyn av fiske – stöd till ansvarsmyndigheter, 
Tekniskt stöd och Förberedande stöd inom LLU. Införandet av en nationell reserv 
på de övriga åtgärderna i programmet innebär att totalt 20 % av budgeten för 
respektive åtgärd är reserverade. De reserverade medlen kan inte beviljas i stöd 
förrän Jordbruksverket beslutat om att tillgängliggöra medlen i reserven. Hur 
pengarna från reserven slutligen kommer att fördelas beror på flera faktorer, inte 
minst programmets måluppfyllnad vid den aktuella tidpunkten. Pengarna för 
unionsprioritering 3 och 6 är dock öronmärkta enligt EU-förordningen och kan inte 
flyttas till andra unionsprioriteringar.

Det kan komma att tillföras ytterligare medel till reserven under programperiodens 
gång vilket gör att den totala reserven kan komma att överstiga 20 % i vissa 
åtgärder. Se förklaring i avsnitt 4.2 Beslutsomgångar.

Jordbruksverket har under år 2018 arbetat med en programändring av havs- och 
fiskeriprogrammet 2014-2020. Detta innebär att en omfördelning av medel sker 
inom programmet. I samband med denna programändring har Jordbruksverket 
beslutat att tillgängliggöra de reserverade medlen inom programmet. Stängda 
åtgärder som tilldelas medel öppnar upp för att ta emot nya ansökningar från och 
med den 2 januari år 2019.

Regeringen har under hösten år 2019 avsatt tre miljoner kronor till ett nationellt 
stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet. Detta har införts med 
anledningen av fiskestoppet för torsk i östra delen av Östersjön. Enligt regeringens 
beslut ska detta stöd finansieras genom anslag 1:12, vilket är den svenska 
medfinansieringen till Europeiska havs- och fiskerifonden. Jordbruksverket har 
reserverat dessa medel i åtgärden Nya tekniska lösningar. Av det belopp som 
redovisas som anslagsfinansiering för åtgärden i tabell 4.1.4 är tre miljoner inte 
tillgängliga för beslut. När det nationella stödet är hanterat och utbetalat kommer 
Jordbruksverket att återföra kvarvarande belopp till programmet.
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4.1.4 Budget per åtgärd, inkl. fördelning av statlig 
anslagsfinansiering
Tabell 2, Tabellen visar budgetfördelningen för de åtgärder som finns inom havs- och 
fiskeriprogrammet 2014-2020. Fördelningen inkluderar även anslagsfinansieringen 
samt grad av anslagsfinansiering.

Åtgärder inom havs- och 
fiskeriprogrammet 2014-2020

Budget EHFF, 
Offentligt stöd 
(EU+SE)

Anslags- 
finansiering

Grad av 
anslags-
finansiering

Investeringar inom fiske 12 141 629 1 660 056 Delvis1

Utveckling av bevarandeåtgärder och 
regionalt samarbete

26 903 504 710 000 Delvis

Nya tekniska lösningar inom fiske 29 486 050 2 170 000 Delvis
Nya former av förvaltning och 
organisation inom fiske

8 500 000 2 550 000 Full 

Samla in förlorade fiskeredskap eller 
marint skräp

35 132 892 12 770 000 Delvis1

Bevarandeprojekt för att återställa 
akvatisk mångfald

49 992 767  Ingen2

Bevarandeprojekt för skyddade 
områden

37 147 160  Ingen3

System för tilldelning av 
fiskemöjligheter

5 343 686  Ingen 

Investeringar som höjer kvalitet och 
mervärde på vildfångad fisk

36 445 733 12 851 826 Full 

Fiskehamnar, landningsplatser och 
auktionshallar - förbättrad infrastruktur

39 689 842 2 430 000 Delvis

Fiskehamnar, landningsplatser och 
auktionshallar – anpassning till 
landningsskyldigheten

6 678 876  Ingen 

Diversifiering inom fiske 5 000 000 1 520 000 Full 
Utveckling av produkter och processer 
inom fiske

7 828 069 2 540 000 Full 

Partnerskap mellan forskare och 
fiskare

4 475 953 1 500 000 Full 

Kompetensutveckling och 
informationsinsatser inom fiske

21 948 041 7 500 000 Full 

Tillfälligt upphörande av 
fiskeverksamhet

5 285 181 1 590 000 Full 

Definitivt upphörande av 
fiskeverksamhet

28 040 715 14 020 357 Full 

SUMMA UP1 360 040 098 63 812 239  
Innovationsprojekt inom vattenbruk 46 392 778 15 710 000 Full 
Produktiva investeringar i vattenbruk 18 377 259 6 980 000 Full 
Miljöinvesteringar i vattenbruk 37 940 803 12 930 000 Full 
Startstöd för hållbara 
vattenbruksföretag

20 814 557 6 050 000 Full 

Kommunal planering av vattenbruk 14 749 727 2 060 000 Delvis 
Djurs hälsa och välbefinnande 7 114 763 2 270 000 Full 
Kompetensutveckling och 
informationsinsatser inom vattenbruk

10 596 576 3 570 000 Full 

SUMMA UP2 155 986 463 49 570 000  
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Åtgärder inom havs- och 
fiskeriprogrammet 2014-2020

Budget EHFF, 
Offentligt stöd 
(EU+SE)

Anslags- 
finansiering

Grad av 
anslags-
finansiering

Bilda producent- eller 
branschorganisation

1 826 890 560 000 Full 

Saluföringsåtgärder 9 986 235 3 310 000 Full 
Produktions- och saluföringsplaner 1 414 913 560 000 Full 
Beredning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter

50 281 410 19 370 000 Full 

SUMMA UP5 63 509 448 23 800 000  
Genomförande av lokala 
utvecklingsstrategier inkl. löpande 
kostnader och ledning 

138 000 000 15 700 000 Delvis

Förberedande stöd 2 000 000 1 000 000 Delvis
SUMMA UP4 140 000 000 16 700 000  
Datainsamling 342 864 895  Ingen 
Kontroll och tillsyn av fiske- stöd till 
ansvarsmyndigheter

273 562 811  Ingen 

Kontroll och tillsyn av fiske- stöd till 
privata aktörer

45 809 893  Ingen 

SUMMA UP3 662 237 599 0  
Skydd av havsmiljön 27 570 027  Ingen 
Öka kunskapen om havsmiljön 34 593 723  Ingen 
SUMMA UP6 62 163 750 0  
Tekniskt stöd 82 000 000 27 514 526 Full 
SUMMA TEKNISKT STÖD 82 000 000 27 514 526  
TOTALT 1 525 937 358 181 396 765  

1, 2, 3 Extern medfinansiering ges med medel från Havs- och vattenmyndigheten.

4.1.5 Stödtak
Behovet av stödtak har uppkommit i och med att vi har valt att ha en öppen budget 
för programmet.

Utgångspunkten när takbeloppen togs fram var att säkerställa att delmålen uppnås 
till och med 31 december 2018 och slutmålen 31 december 2023. Det är under år 
2018 som kommissionen kommer att ta ställning till om Sverige har rätt till de 
ytterligare 6 % av budgeten som reserverats från respektive unionsprioritering. Vid 
båda dessa avstämningar är det utfallet för de finansiella indikatorerna samt utfallet 
för respektive utfallsindikator (mätt i antal projekt/investeringar) som kopplar till 
resultatreserven som utvärderas. Utfallsmålen för samtliga åtgärder är alltså inte 
relevanta för resultatreserven.

De regler som ligger till grund för bedömningen av uppfyllanden av delmålen 2018 
och slutmålen 2023, som kopplar an till resultatreserven, anges i kommissionens 
genomförandeförordning (EU) nr 215/2014. I artikel 6 i förordningen anges att om 
minst 85 % av de fastställda målen har uppnåtts är detta att betrakta som uppfyllt. 
Vidare anges att om måluppfyllnaden understiger 65 % av de fastställda målen är 
detta att anse som ett allvarligt misslyckande. För att få någon effekt på stödtaket i 
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förhållande till vad ”vi har råd” med att bevilja så har den lägre gränsen, 65 %, 
använts för beräkning av lämpligt stödtak.

Det är främst de åtgärder som har en inverkan på resultatreserven som har ett 
stödtak, med ett par undantag. Detta på grund av att vi inte vill införa ytterligare 
bestämmelser som begränsar stödgivningen då programgenomförandet redan är 
försenat.

Tabell 3, Tabellen visar stödtaken för de åtgärder som har stödtak

Åtgärd Stödtak
Investeringar inom fiske 150 000 kr
Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp 1 000 000 kr
Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald 5 000 000 kr
Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad 
infrastruktur

5 000 000 kr

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till 
landningsskyldigheten

5 000 000 kr

Innovationsprojekt inom vattenbruk 10 000 000 kr
Produktiva investeringar i vattenbruk 1 000 000 kr
Miljöinvesteringar i vattenbruk 2 000 000 kr
Startstöd för hållbara vattenbruksföretag 2 000 000 kr
Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter 1 700 000 kr
Skydd av havsmiljön 4 000 000 kr
Kontroll och tillsyn – Stöd till privata aktörer 800 000 kr
Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk 1 000 000 kr
Resten av åtgärderna i programmet Inget stödtak

Det kan tilläggas att med stöd i detta sammanhang avses allt offentligt stöd från EU 
och Sverige.

4.1.6 Återflödeshantering inför programavslut
För att anpassa programmet inför programavslut och undvika att små belopp av 
återflöden ligger kvar i stängda åtgärder kommer Jordbruksverket efter 2021-05-27 
att återföra samtliga återflöden från stängda åtgärder till en nationell reserv. Dessa 
medel kommer att fördelas till öppna åtgärder genom uppdateringar av nationell 
handlingsplan. Genom denna hantering kan ett begränsat antal åtgärder med 
kvarvarande medel användas för att maximera nyttjandet av programbudgeten, 
samtidigt som nästa programperiod kan öppna för övriga stöd.

4.2 Beslutsomgångar
Vi tillämpar beslutsomgångar enligt tabellen nedan. Beslutsomgångar skapar tydliga 
tidsramar för handläggande myndigheter att förhålla sig till och bidrar till att vi 
upprätthåller ett tillräckligt tempo i handläggningen:

Tabell 4, Tabellen visar mellan vilka datum ansökan ska vara inkommen fördelat på de 
tre ansökningsperioderna eller beslutsomgångar som det också kallas.

Ansökningsperiod Ansökan inkommen
1 1 januari – 30 april
2 1 maj – 31 augusti
3 1 september – 31 december
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Följande åtgärder omfattas dock inte av beslutsomgångarna:

• Datainsamling

• Kontroll och tillsyn av fiske – stöd till ansvarsmyndigheter

• Tekniskt stöd

• Genomförande av lokala utvecklingsstrategier – LLU

• Samarbetsåtgärder – LLU

• Förberedande stöd – LLU

• Löpande kostnader och ledning – LLU

När det gäller åtgärderna Datainsamling och Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till 
ansvarsmyndigheter hanteras ansökningarna löpande. Tekniskt stöd regleras årligen 
i regleringsbrevet. När det gäller hanteringen av åtgärderna inom lokalt ledd 
utveckling bestäms den av respektive LAG/lokal utvecklingsområde. Tillfälligt 
upphörande av fiskeverksamhet är en ny åtgärd inom det svenska programmet som 
införts i syfte att underlätta ekonomiskt för fiskare som drabbats av covid-19. 
Stödet hanteras genom särskilda ansökningsperioder och villkor enligt 
”förordningen (2020:720) om stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet 
som en följd av spridningen av sjukdomen covid-19”.

Programmet öppnade i sin helhet för ansökan den 19 november 2015. De 
ansökningar som har kommit in innan årsskiftet 2015/2016 kommer att hanteras 
inom ansökningsperiod 3, det vill säga 1 september – 31december. 

Eftersom vi tillämpar en öppen budget för programmet kommer det inte att avsättas 
en viss summa pengar till varje beslutsomgång. Alla ansökningar som uppnår den 
lägsta poäng som krävs enligt urvalskriterierna, se avsnitt 8 Urvalskriterier, 
kommer att få stöd så länge det inte råder medelsbrist. 

Om det råder medelsbrist inom en beslutsomgång, är det de ansökningar som har 
högst poäng som kommer att beviljas stöd. De måste dock ha minst 200 poäng. Om 
två ansökningar har samma poäng prioriteras den ansökan med högst poäng på det 
högst viktade kriteriet. Om poängen är exakt lika på alla kriterier, prioriteras den 
ansökan som kom in först. En ansökan kan endast prövas inom en beslutsomgång. 
Det är inte möjligt att rulla ansökningar mellan olika beslutsomgångar och på så vis 
pröva ärendet flera gånger. Jordbruksverket meddelar datum för avrop, det vill säga 
vilket datum länsstyrelserna ska inkomma till Jordbruksverket med uppgifter om 
vilka ansökningar som ska med i en viss beslutsomgång. Endast kompletta 
ansökningar som är färdighandlagda ska tas med. Är ärendena inte klara för beslut 
får de i stället tas med i nästkommande beslutsomgång. De avropsdatum som 
Jordbruksverket meddelar till länen ska även gälla Jordbruksverkets egna ärenden 
som omfattas av beslutsomgångar. 

Om en ansökan inte kan beviljas stöd i den omgång den prövas inom, på grund av 
att de tillgängliga medlen inte räcker till att bevilja ansökan i sin helhet, ska 
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ansökan avslås på grund av medelsbrist. De medel som eventuellt blir över i 
åtgärden ska tillföras den nationella reserven. Detta gäller även om nästa ansökan 
på tur är på ett mindre belopp och egentligen skulle rymmas inom kvarvarande 
budget.

När det gäller de åtgärder som länsstyrelsen handlägger gäller att de ska fatta beslut 
senast två månader efter att Jordbruksverket har fattat beslut om att fördela pengar 
till myndigheterna. Tiden som länsstyrelsen har på sig att fatta beslut är alltså inte 
direkt kopplad till ansökningsperioden. Denna tidsfrist utgår i stället från det datum 
då Jordbruksverket fattade sitt fördelningsbeslut till myndigheten. Jordbruksverket 
kan komma att ta tillbaka pengarna från myndigheten om de inte har fattat beslut 
om stöd inom denna tidsfrist, det vill säga inom två månader från 
fördelningsbeslutet till myndigheten. 

När det gäller de åtgärder som Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten 
handlägger gäller att myndigheten ska fatta beslut inom tre månader från det att 
ansökan om stöd är komplett, dock tidigast dagen efter avslutad ansökningsperiod. 

4.3 Utlysningar

4.3.1 Om utlysningar
Genom utlysningar kan vi avsätta en viss del av budgeten till ett specifikt område 
om vi anser att det är nödvändigt för att nå programmålen. Normalfallet kommer 
dock vara att åtgärderna hanteras genom beslutsomgångar. Det kan bli aktuellt med 
utlysningar under programperioden om vi märker att någon åtgärd inte nyttjas eller 
om vi av något annat skäl vill lyfta vissa åtgärder.

Inom havs- och fiskeriprogrammet är det endast Jordbruksverket som kan göra 
utlysningar eftersom det är en nationell budget och det inte finns några regionala 
prioriteringar.

4.3.2 Samverkan med partnerskap och regional nivå
Vi kommer samråda med partnerskapet i de fall vi planerar att göra särskilda 
satsningar eller utlysningar. Eftersom länsstyrelsen ingår i partnerskapet säkrar vi 
även samverkan mellan nationell och regional nivå i denna fråga, så att vi samråder 
med dem när det gäller vilka satsningar eller utlysningar som ska genomföras. Vi 
kommer även att kommunicera eventuella satsningar direkt med de som handlägger 
havs- och fiskeriprogrammet ute på länen, för att säkerställa att informationen når 
dem. Det är av stor vikt att de som har kundkontakten är medvetna om eventuella 
satsningar i förväg och det krävs därför en löpande dialog mellan myndigheterna. 

I de fall utlysningar görs, kommer det att finnas information om det på 
Jordbruksverkets webbplats. Det kommer även att gå ut fiskemeddelanden till 
länsstyrelsen via Ladan. 
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5 Beslutande myndigheter
Det är Jordbruksverket, länsstyrelsen och Havs- och 
vattenmyndigheten som handlägger och fattar beslut om åtgärderna i 
havs- och fiskeriprogrammet. I avsnitt 5.1 - 5.3 redogörs för vilken 
myndighet som handlägger och beslutar om respektive åtgärd i 
programmet. Det är även angiven myndighet som kommer 
handlägga ansökan om utbetalning. Det är dock Jordbruksverket som 
fattar själva beslutet om utbetalning och betalar ut stödet.

5.1 Åtgärder som Jordbruksverket beslutar om

Projektstöd
• Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

• Nya tekniska lösningar inom fiske

• Nya former av förvaltning och organisation inom fiske

• Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

• Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald

• Bevarandeprojekt för skyddade områden

• System för tilldelning av fiskemöjligheter

• Utveckling av produkter och processer inom fiske

• Partnerskap mellan forskare och fiskare

• Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske

• Innovationsprojekt inom vattenbruk

• Kommunal planering av vattenbruk

• Djurs hälsa och välbefinnande

• Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk

• Bilda producent- eller branschorganisation

• Saluföringsåtgärder

• Produktions- och saluföringsplaner 

• Kontroll och tillsyn – stöd till ansvarsmyndigheter

• Skydd av havsmiljön

• Öka kunskapen om havsmiljön

• Genomförande av lokala utvecklingsstrategier

• Samarbetsåtgärder

• Förberedande stöd

• Löpande kostnader och ledning

• Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet
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• Definitivt upphörande av fiskeverksamhet

• Tekniskt stöd

Företagsstöd
• Kontroll och tillsyn – stöd till privata aktörer

• Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet

5.2 Åtgärder som länsstyrelsen beslutar om

Projektstöd
• Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur

• Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar – anpassning till 
landningsskyldigheten

Företagsstöd
• Investeringar inom fiske 

• Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

• Diversifiering inom fiske

• Produktiva investeringar i vattenbruk

• Miljöinvesteringar i vattenbruk

• Startstöd för hållbara vattenbruksföretag

• Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

5.3 Åtgärd som Havs- och vattenmyndigheten 
beslutar om

Projektstöd
• Datainsamling
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6 Åtgärdsbeskrivningar 
Hållbar utveckling av fisket (UP 1)

6.1 Investeringar inom fiske

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 38 och 44 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 1a om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
genom minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, inbegripet att oönskade 
fångster så långt som möjligt undviks och minskas.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 6 om att bevara och skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Motiv för åtgärden
Åtgärden omfattar bland annat stöd för selektiva redskap, rovdjurssäkra redskap 
och andra investeringar som bidrar till att minska fiskets inverkan på havsmiljön. 
Åtgärden bidrar också till att underlätta övergången till maximalt hållbart uttag och 
införandet av landningsskyldighet. Stöd som syftar till att skapa ett mer selektivt 
fiske medför ett mer hållbart uttag. En bättre hantering av oönskade fångster 
ombord är en förutsättning för att klara efterlevnaden av ett utkastförbud som 
innebär att all fångst måste landas, den så kallade landningsskyldigheten.

Beslutande myndighet
Länsstyrelsen.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett företagsstöd.

Stöd kan ges för

1. investeringar i utrustning som förbättrar fiskeredskapens storleks- eller 
artselektivitet1

2. investeringar ombord eller i utrustning för avskaffande av utkast genom att 
man undviker och minskar oönskade fångster av fiskbestånd av kommersiellt 
värde eller som rör oönskade fångster som ska landas i enlighet med artikel 15 
i förordning (EU) nr 1380/20132

3. investeringar i utrustning som minskar och om möjligt eliminerar fiskets 
fysiska och biologiska inverkan på ekosystemet eller havsbotten3

1 Artikel 38.1a (EU) nr 508/2014.
2 Artikel 38.1b (EU) nr 508/2014.
3 Artikel 38.1c (EU) nr 508/2014.
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4. investeringar i utrustning för att skydda redskap och fångster från däggdjur och 
fåglar som skyddas av rådets direktiv 92/43/EEG4 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/147/EG5, under förutsättning att det inte undergräver 
fiskeredskapens selektivitet och att alla lämpliga åtgärder införs för att 
förhindra fysiska skador på rovdjur6

Åtgärden omfattar även stöd för inlandsfiske enligt samma villkor7. 
Hänvisningarna till unionsfiskefartyg i artikel 38 ska läsas som hänvisningar till 
fartyg som uteslutande fiskar i inlandsvatten8. De fartyg som beviljas stöd ska 
fortsätta att endast fiska i inlandsvatten9.

Stöd får inte beviljas mer än en gång under programperioden för samma typ av 
utrustning och på samma fiskefartyg10.
Stöd får endast beviljas för redskap och annan utrustning som bevisligen har bättre 
storleksselektivitet eller mindre inverkan på ekosystemen och icke-målarter än de 
standardredskap och annan utrustning som tillåts enligt relevant unionsrätt eller 
nationell rätt inom ramen för regionalisering enligt förordning (EU) nr 
1380/201311.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till

• ägare av fiskefartyg, vilka är registrerade som aktiva och med vilka de har 
bedrivit fiske till havs under minst 60 dagar under de två kalenderår som 
föregår dagen då ansökan om stöd lämnas in12

• de yrkesfiskare som äger de redskap som ska ersättas och som har arbetat 
ombord på ett fiskefartyg under minst 60 dagar under de två kalenderår som 
föregår dagen då ansökan om stöd lämnas in13

• yrkesfiskeorganisationer14

Villkor för sökande
Den sökande ska

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen

4Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 
växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).
5Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av 
vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).
6 Artikel 38.1d (EU) nr 508/2014.
7 Artikel 44.1c (EU) nr 508/2014.
8 Artikel 44.5a (EU) nr 508/2014.
9 Artikel 44.7 (EU) nr 508/2014.
10 Artikel 38.3 (EU) nr 508/2014.
11 Artikel 38.4 (EU) nr 508/2014.
12 Artikel 38.5a (EU) nr 508/2014.
13 Artikel 38.5b (EU) nr 508/2014.
14 Artikel 38.5c (EU) nr 508/2014.
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• vid slutredovisning av insatsen lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
beskrivning av insatsens genomförande och resultat

• får inte överföra fartyget till ett land utanför EU under minst fem år efter den 
dag då stödet faktiskt betalades ut till stödmottagaren. Om ett fartyg överförs 
inom denna tidsfrist, ska de belopp som felaktigt har utbetalats för insatsen 
återkrävas med ett belopp som står i proportion till den period för vilken 
kraven inte har uppfyllts15

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stödet får högst uppgå till 150 000 kronor per ansökan. Med stöd avses här allt 
offentligt stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är investeringar och övriga direkta utgifter kopplade till 
investeringen (exempelvis utgifter för installation).

  

15 Artikel 25.1 (EU) nr 508/2014.
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6.2 Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt 
samarbete

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 37 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 1a om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
genom minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, inbegripet att oönskade 
fångster så långt som möjligt undviks och minskas.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 6 om att bevara och skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Motiv för åtgärden
Åtgärden kopplar till målen om hållbar förvaltning och bidrar till genomförandet 
av bevarandeåtgärder. Åtgärden understödjer också genomförandet av den 
integrerade havspolitiken genom åtgärder som bidrar till att minska fiskets och 
andra havsanknutna verksamheters inverkan på havsmiljön.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd.

Stöd kan ges för

1. utformning, utveckling och övervakning av de tekniska och administrativa 
hjälpmedel som krävs för utvecklingen och genomförandet av 
bevarandeåtgärder och regionalisering16

2. berörda aktörers deltagande samt samarbete mellan medlemsstaterna i arbetet 
med att utforma och genomföra bevarandeåtgärder och regionalisering17

EHFF får endast bevilja stöd till direkt utsättning om det anses som en 
bevarandeåtgärd i en unionsrättsakt18.

Projekt ska avse fiskereglering i skyddade områden eller åtgärder inom fleråriga 
planer i enlighet med artiklarna 7,8 och 11 i förordning (EU) nr 1380/2013 om den 
gemensamma fiskeripolitiken, samt regionalt samarbete inom ramen för artikel 18 i 
samma förordning19.

16 Artikel 37.1a (EU) nr 508/2014.
17 Artikel 37.1b (EU) nr 508/2014.
18 Artikel 37.2 (EU) nr 508/2014.
19 Artikel 37.1 (EU) nr 508/2014.
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Vem kan söka?
Stöd kan ges till myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, organisationer och 
företag.

Villkor för sökande
Den sökande ska

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 
4.1.4.Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt 
offentligt stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.
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6.3 Nya tekniska lösningar inom fiske

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 39 och 44 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 1a om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
genom minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, inbegripet att oönskade 
fångster så långt som möjligt undviks och minskas.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 6 om att bevara och skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Motiv för åtgärden
Åtgärden omfattar insatser som skapar samhällsekonomiska mervärden genom sin 
tydliga koppling till miljömässig hållbarhet. Åtgärden syftar till att bidra till en 
gradvis eliminering av utkast och bifångster och att minska fiskets inverkan på den 
marina miljön och dess inverkan på skyddade rovdjur.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd.

Stöd kan ges för
1. projekt som utvecklar eller inför ny teknisk kunskap som minskar fiskets 

inverkan på miljön, inklusive förbättrad fisketeknik och förbättring av 
fiskeredskapens selektivitet, eller ger ett mer hållbart utnyttjande av de marina 
biologiska resurserna och samexistens med skyddade rovdjur20

Åtgärden omfattar även stöd för inlandsfiske enligt samma villkor21.

De fiskefartyg som deltar i de projekt som finansieras enligt denna artikel får inte 
utgöra mer än 5 % av den nationella fiskeflottan eller 5 % av den nationella flottans 
bruttotonnage, beräknat vid den tidpunkt ansökan lämnas in. Under vederbörligen 
motiverade omständigheter, på begäran av en medlemsstat och på grundval av en 
rekommendation från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för 
fiskerinäringen (STECF), som inrättades genom kommissionens beslut 
2005/629/EG22 får kommissionen godkänna projekt som överskrider dessa 
begränsningar23. Insatser som inte kan anses vara fiske i vetenskapligt syfte enligt 
artikel 33 i förordning (EG) nr 1224/2009 och som innebär att nya fiskeredskap 

20 Artikel 39.1 (EU) nr 508/2014.
21 Artikel 44.1c (EU) nr 508/2014.
22 Kommissionens beslut 2005/629/EG av den 26 augusti 2005 om inrättande av en 
vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen (EUT L 225, 31.8.2005, s. 
18).
23 Artikel 39.4 (EU) nr 508/2014.
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eller tekniker testas ska genomföras inom ramen för de fiskemöjligheter som den 
berörda medlemsstaten har tilldelats24. De nettoinkomster som genereras genom 
fiskefartygets deltagande i insatsen ska dras av från de stödberättigande utgifterna 
för insatsen enligt artikel 65.8 i förordning (EU) nr 1303/201325.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, organisationer och 
företag.

Villkor för sökande
Den sökande ska

• samarbeta med ett vetenskapligt eller tekniskt organ, som ska validera 
insatsernas resultat, såvida inte sökanden själv är ett vetenskapligt eller tekniskt 
organ26

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras27

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.

  

24 Artikel 39.5 (EU) nr 508/2014.
25 Artikel 39.6 (EU) nr 508/2014.
26 Artikel 39.2 (EU) nr 508/2014.
27 Krav på offentliggörande enligt artikel 39.3 (EU) nr 508/2014.
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6.4 Nya former av förvaltning och organisation 
inom fiske

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 39 och 44 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 1a om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
genom minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, inbegripet att oönskade 
fångster så långt som möjligt undviks och minskas.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 6 om att bevara och skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Motiv för åtgärden
Åtgärden omfattar insatser som skapar samhällsekonomiska mervärden genom sin 
tydliga koppling till miljömässig hållbarhet. Åtgärden syftar till att bidra till en 
gradvis eliminering av utkast och bifångster och att minska fiskets inverkan på den 
marina miljön och dess inverkan på skyddade rovdjur.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd.

Stöd kan ges för
1. projekt som utvecklar eller inför ny organisatorisk kunskap som minskar 

fiskets inverkan på miljön28

Åtgärden omfattar även stöd för inlandsfiske enligt samma villkor29.

De fiskefartyg som deltar i de projekt som finansieras enligt denna artikel får inte 
utgöra mer än 5 % av den nationella fiskeflottan eller 5 % av den nationella flottans 
bruttotonnage, beräknat vid den tidpunkt ansökan lämnas in. Under vederbörligen 
motiverade omständigheter, på begäran av en medlemsstat och på grundval av en 
rekommendation från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för 
fiskerinäringen (STECF), som inrättades genom kommissionens beslut 
2005/629/EG30 får kommissionen godkänna projekt som överskrider dessa 
begränsningar31. Insatser som inte kan anses vara fiske i vetenskapligt syfte enligt 
artikel 33 i förordning (EG) nr 1224/2009 och som innebär att nya fiskeredskap 
eller tekniker testas ska genomföras inom ramen för de fiskemöjligheter som den 

28 Artikel 39.1 (EU) nr 508/2014.
29 Artikel 44.1c (EU) nr 508/2014.
30 Kommissionens beslut 2005/629/EG av den 26 augusti 2005 om inrättande av en 
vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen (EUT L 225, 31.8.2005, s. 
18).
31 Artikel 39.4 (EU) nr 508/2014.
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berörda medlemsstaten har tilldelats32. De nettoinkomster som genereras genom 
fiskefartygets deltagande i insatsen ska dras av från de stödberättigande utgifterna 
för insatsen enligt artikel 65.8 i förordning (EU) nr 1303/201333.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, organisationer och 
företag.

Villkor för sökande
Den sökande ska

• samarbeta med ett vetenskapligt eller tekniskt organ, som ska validera 
insatsernas resultat, såvida inte sökanden själv är ett vetenskapligt eller tekniskt 
organ34

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras35

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.

  

32 Artikel 39.5 (EU) nr 508/2014.
33 Artikel 39.6 (EU) nr 508/2014.
34 Artikel 39.2 (EU) nr 508/2014.
35 Krav på offentliggörande enligt artikel 39.3 (EU) nr 508/2014.
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6.5 Samla in förlorade fiskeredskap eller marint 
skräp

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 40.1a EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 1b om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
genom skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och 
de akvatiska ekosystemen.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 6 om att bevara och skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Motiv för åtgärden
Åtgärden omfattar insatser som skapar samhällsekonomiska mervärden genom sin 
tydliga koppling till miljömässig hållbarhet. Åtgärden bidrar till att skydda och 
återställa den biologiska mångfalden och ekosystemen.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd.

Stöd kan ges för

1. insamling av avfall från havet, som förlorade fiskeredskap och marint avfall, 
utförd av yrkesfiskare36

I punkten ovan ingår även stöd för

• inköp och installation av utrustning ombord för insamling av förlorade 
fiskeredskap och annat marint skräp.

• inköp av och installation av utrustning för lagring och återvinning av avfall vid 
anläggningar i fiskehamnar

• anordna ett avfallsinsamlingssystem för deltagande yrkesfiskare

• kommunikation, information och kampanjer för att göra fiskare medvetna om 
problemet och uppmuntra till att delta i projekt för att samla in förlorade 
fiskeredskap

• utbildning för yrkesfiskare och hamnanställda

Detta fastställs i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/531.

36 Artikel 40.1a (EU) nr 508/2014.
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Yrkesfiskare får inte vara ute till havs och samla in förlorade fiskeredskap samma 
dag som de fiskar.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till vetenskapliga eller tekniska, offentligrättsliga organ, rådgivande 
nämnder, yrkesfiskare och yrkesfiskeorganisationer. Stöd kan även ges till icke-
statliga organisationer i partnerskap med yrkesfiskeorganisationer eller i 
partnerskap med fiskets lokala aktionsgrupper37. Deltagande av yrkesfiskare i 
projektet krävs dock alltid.

Villkor för sökande
Den sökande ska

• visa att yrkesfiskare har deltagit i insatsen

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödet får högst uppgå till 1 000 000 kronor per ansökan. Med stöd avses här allt 
offentligt stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet. 

  

37 Artikel 40.3 (EU) nr 508/2014.
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6.6 Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk 
mångfald

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 40.1b, c, i och 44 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 1b om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
genom skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och 
de akvatiska ekosystemen.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 6 om att bevara och skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Motiv för åtgärden
Åtgärden kopplar till målen om hållbar förvaltning och bidrar till genomförandet 
av bevarandeåtgärder enligt den gemensamma fiskeripolitiken. Åtgärden syftar till 
att minska fiskets inverkan på den biologiska mångfalden och skapar 
samhällsekonomiska mervärden genom sin tydliga koppling till miljömässig 
hållbarhet.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd.

Stöd kan ges för

1. konstruktion, utplacering eller modernisering av fasta eller flyttbara 
anläggningar för att skydda och främja havets fauna och flora, inklusive 
vetenskapligt utarbetande och utvärdering av dessa38

2. åtgärder för bättre förvaltning och bevarande av marina biologiska resurser39

3. deltagande i andra åtgärder som syftar till att bevara och främja den biologiska 
mångfalden och ekosystemtjänsterna, såsom åtgärder för att återställa specifika 
havs- och kustlivsmiljöer till stöd för hållbara fiskbestånd, inklusive 
vetenskapligt utarbetande och utvärdering av dessa40

Under punkt 2 ingår även restaurering av lekområden och projekt för återställning 
av inlandsvatten i enlighet med vattendirektivet41.

Vilka insatser och utgifter som är stödberättigande fastställs närmare i 
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/531.

38 Artikel 40.1b (EU) nr 508/2014.
39 Artikel 40.1c (EU) nr 508/2014.
40 Artikel 40.1i (EU) nr 508/2014.
41 Direktiv 60/2000/EG.
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Åtgärden omfattar även inlandsfiske och sötvattensmiljöer42. Stöd ges inte för 
sådana insatser som avses i artikel 44.6 a-b i EHFF som företag är skyldiga att 
vidta enligt lag, annan författning eller dom43.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till vetenskapliga eller tekniska, offentligrättsliga organ, rådgivande 
nämnder, yrkesfiskare och yrkesfiskeorganisationer. Stöd kan även ges till icke-
statliga organisationer i partnerskap med yrkesfiskeorganisationer eller i 
partnerskap med fiskets lokala aktionsgrupper44.

Villkor för sökande
Den sökande ska

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödet får högst uppgå till 5 000 000 kronor per ansökan. Med stöd avses här allt 
offentligt stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet. 

  

42 Artikel 44.6a-b (EU) nr 508/2014.
43 4 kap 27 § ändringsförordning (1994:1716)
44 Artikel 40.3 (EU) nr 508/2014.
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6.7 Bevarandeprojekt för skyddade områden

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 40.1d-g och 44 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 1b om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
genom skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och 
de akvatiska ekosystemen.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 6 om att bevara och skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Motiv för åtgärden
Åtgärden kopplar till målen om hållbar förvaltning och bidrar till genomförandet 
av bevarandeåtgärder enligt såväl den gemensamma fiskeripolitiken, som art- och 
habitatdirektivet, fågeldirektivet och havsmiljödirektivet. Åtgärden understödjer 
också genomförandet av den integrerade havspolitiken genom åtgärder som bidrar 
till att minska fiskets och andra havsanknutna verksamheters inverkan på 
havsmiljön.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd.

Stöd kan ges för

1. förberedelser, inklusive studier, utarbetande, övervakning och uppdatering av 
skydds- och förvaltningsplaner för fiskerelaterad verksamhet avseende 
Natura 2000-områden och de särskilda geografiska skyddsområden som avses i 
direktiv 2008/56/EG och i andra speciella livsmiljöer45

2. förvaltning, återställande och övervakning av Natura 2000-områden i enlighet 
med direktiv 92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG, i enlighet med de 
prioriterade åtgärdsplaner som har fastställts enligt direktiv 92/43/EEG46

3. förvaltning, återställande och övervakning av marina skyddsområden för 
genomförandet av de geografiska skyddsåtgärder som avses i artikel 13.4 i 
direktiv 2008/56/EG47

4. åtgärder för att öka miljömedvetenhet, med deltagande av yrkesfiskare, i fråga 
om skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden48

45 Artikel 40.1d (EU) nr 508/2014.
46 Artikel 40.1e (EU) nr 508/2014.
47 Artikel 40.1f (EU) nr 508/2014.
48 Artikel 40.1g (EU) nr 508/2014.
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Vilka insatser och utgifter som är stödberättigande fastställs närmare i 
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/531.

Åtgärden omfattar även inlandsfiske och sötvattensmiljöer49. Stöd ges inte för 
sådana insatser som avses i artikel 44.6 a-b i EHFF som företag är skyldiga att 
vidta enligt lag, annan författning eller dom50.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till vetenskapliga eller tekniska, offentligrättsliga organ, rådgivande 
nämnder, yrkesfiskare och yrkesfiskeorganisationer. Stöd kan även ges till icke-
statliga organisationer i partnerskap med yrkesfiskeorganisationer eller i 
partnerskap med fiskets lokala aktionsgrupper51.

Villkor för sökande
Den sökande ska

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.

  

49 Artikel 44.6a (EU) nr 508/2014.
50 4 kap 27 § ändringsförordning (1994:1716)
51 Artikel 40.3 (EU) nr 508/2014.
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6.8 System för tilldelning av fiskemöjligheter

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 36 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 1c om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
genom säkerställande av en balans mellan fiskekapaciteten och tillgängliga 
fiskemöjligheter.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 6 om att bevara och skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Motiv för åtgärden
Stöd vid införandet av förvaltningssystem baserade på överlåtbarhet kan bidra till 
en kapacitetsminskning, vilket i sin tur medför ökad lönsamhet. Vidare är åtgärden 
nödvändig för genomförande av landningsskyldigheten och för att åstadkomma en 
adekvat kvottäckning.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd. 

Stöd kan ges för 

1. utformning, utveckling, övervakning, utvärdering och förvaltning av system för 
fördelning av fiskemöjligheter52

Vem kan söka?
Stöd kan ges till Havs- och vattenmyndigheten och producentorganisationer som 
deltar i förvaltningen av systemen.

Villkor för sökande
Den sökande ska 

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

52 Artikel 36.1 (EU) nr 508/2014.
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Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.
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6.9 Investeringar som höjer kvalitet och mervärde 
på vildfångad fisk

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 42 och 44 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 1d om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
genom bättre konkurrenskraft och lönsamhet för företagen inom fisket, bland annat 
för det småskaliga kustfisket, och förbättring av säkerhets- och arbetsförhållanden.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 3 om att öka konkurrenskraften hos SMF (små 
och medelstora företag), inom fiske och vattenbruk.

Motiv för åtgärden
Åtgärden avser att möjliggöra stöd till yrkesfiskare som vill vidareförädla sina 
produkter. Stödet bidrar till att säkerställa närfiskade, lokala produkter och kan ge 
gynnsamma effekter på kringnäringen i mindre fiskesamhällen. Utvecklingen av 
”verksamhetskoncept” inom fiske- och vattenbruksnäringarna innebär att 
fisketrycket kan minska samtidigt som verksamheterna ges möjlighet för tillväxt 
och lönsamhet i företagen. Förädlade, närproducerade produkter av hög kvalitet 
kan tillsammans med attraktiva upplevelser och tjänster bidra till levande 
fiskesamhällen i hela Sverige. Många småskaliga yrkesfiskare har låg infiskning 
men dessa yrkesfiskare är också viktiga, om det ska finnas lokal fisk för 
konsumenterna.

Beslutande myndighet
Länsstyrelsen.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett företagsstöd.

Stöd kan ges för 

1. investeringar som ger fiskeriprodukter ett mervärde, särskilt genom att fiskarna 
ges möjlighet att själva stå för beredning, saluföring och direktförsäljning av 
sina egna fångster53

2. innovativa investeringar ombord för att höja fiskeriprodukternas kvalitet54

Stöd enligt punkt 2 ska villkoras av användningen av selektiva redskap för att 
minimera oönskade fångster.55.

Åtgärden omfattar även stöd för inlandsfiske enligt samma villkor56. 
Hänvisningarna till unionsfiskefartyg i artikel 42 ska läsas som hänvisningar till 

53 Artikel 42.1a (EU) nr 508/2014.
54 Artikel 42.1b (EU) nr 508/2014.
55 Artikel 40.2 (EU) nr 508/2014.
56 Artikel 44.1e (EU) nr 508/2014.
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fartyg som uteslutande fiskar i inlandsvatten57. De fartyg som beviljas stöd ska 
fortsätta att endast fiska i inlandsvatten58.

Vem kan söka?
Stöd enligt punkt 1 kan ges till yrkesfiskare. Stöd enligt punkt 2 kan ges till ägare 
av fiskefartyg som har bedrivit fiske till havs under minst 60 dagar under de två 
kalenderår som föregår dagen då ansökan om stöd lämnas in59. 

Villkor för sökande
Den sökande ska:

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen

• vid slutredovisning av insatsen lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
beskrivning av insatsens genomförande och resultat

• får inte överföra fartyget till ett land utanför EU under minst fem år efter den 
dag då stödet faktiskt betalades ut till stödmottagaren. Om ett fartyg överförs 
inom denna tidsfrist, ska de belopp som felaktigt har utbetalats för insatsen 
återkrävas med ett belopp som står i proportion till den period för vilken 
kraven inte har uppfyllts60

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödet får högst uppgå till 1 000 000 kronor per ansökan. Med stöd avses här allt 
offentligt stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är investeringar och övriga direkta utgifter kopplade till 
investeringen (exempelvis utgifter för installation).

  

57 Artikel 44.5a (EU) nr 508/2014.
58 Artikel 44.7 (EU) nr 508/2014.
59 Artikel 42.2 (EU) nr 508/2014.
60 Artikel 25.1 (EU) nr 508/2014.
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6.10 Fiskehamnar, landningsplatser och 
auktionshallar – förbättrad infrastruktur

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 43.1 och 44 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 1d om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
genom bättre konkurrenskraft och lönsamhet för företagen inom fisket, bland annat 
för det småskaliga kustfisket, och förbättring av säkerhets- och arbetsförhållanden.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 3 om att öka konkurrenskraften hos SMF, inom 
fiske och vattenbruk.

Motiv för åtgärden
Åtgärden underlättar för fisket genom att stöd kan ges för förbättrad infrastruktur i 
hamnar och för att förbättra de tjänster som erbjuds yrkesfiskare. Till exempel ska 
investeringar i fiskehamnar förbättra mottagnings- och distributionskapaciteten, 
men även skapa miljömässigt bra mottagningsmöjligheter för avfall.

Beslutande myndighet
Länsstyrelsen.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd. 

Stöd kan ges för

1. investeringar som syftar till att förbättra infrastrukturerna i hamnar, 
auktionshallar, landningsplatser och skyddshamnar, inbegripet investeringar i 
anläggningar för insamling av avfall och skräp från havet61

Åtgärden omfattar stöd för inlandsfiske enligt samma villkor62.

Stöd får endast avse hamnar eller landningsplatser som används vid yrkesmässigt 
fiske.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, organisationer och 
företag.

Villkor för sökande
Den sökande ska

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

61 Artikel 43.1 (EU) nr 508/2014.
62 Artikel 44.1f (EU) nr 508/2014.
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• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödet får högst uppgå till 5 000 000 kronor per ansökan. Med stöd avses här allt 
offentligt stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.

Ordinarie utgifter för underhåll, det vill säga för den löpande driften, är inte 
stödberättigande.

Stödet kan minskas med den del som beräknas komma andra än yrkesfiskare 
tillgodo.
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6.11 Fiskehamnar, landningsplatser och 
auktionshallar – anpassning till 
landningsskyldigheten

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 43.2 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 1a om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
genom minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, inbegripet att oönskade 
fångster så långt som möjligt undviks och minskas.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 6 om att bevara och skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Motiv för åtgärden
Åtgärden underlättar för fisket genom att stöd kan ges för investeringar som 
underlättar kontroll av landningsskyldigheten och för hantering av den oönskade 
fångsten som blir följden av ett utkastförbud.

Beslutande myndighet
Länsstyrelsen.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd. 

Stöd kan ges för

1. investeringar i fiskehamnar, auktionshallar, landningsplatser och 
skyddshamnar för att underlätta iakttagande av skyldigheten att landa alla 
fångster i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 och 
artikel 8.2 b i förordning (EU) nr 1379/2013 och för att öka mervärdet för 
underutnyttjade delar av fångsten63

Stöd får endast avse hamnar eller landningsplatser som används vid yrkesmässigt 
fiske.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, organisationer och 
företag.

Villkor för sökande
Den sökande ska

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

63 Artikel 43.2 (EU) nr 508/2014.
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• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen

Stödnivå och stödberättigande utgifter

Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödet får högst uppgå till 5 000 000 kronor per ansökan. Med stöd avses här allt 
offentligt stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.

Ordinarie utgifter för underhåll, det vill säga för den löpande driften, är inte 
stödberättigande.

Stödet kan minskas med den del som beräknas komma andra än yrkesfiskare 
tillgodo.
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6.12 Diversifiering inom fiske

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 30 och 44 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 1d om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
genom bättre konkurrenskraft och lönsamhet för företagen inom fisket, bland annat 
för det småskaliga kustfisket, och förbättring av säkerhets- och arbetsförhållanden.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 3 om att öka konkurrenskraften hos SMF, inom 
fiske och vattenbruk.

Motiv för åtgärden
Åtgärden är en av flera åtgärder för att adressera den problematik som det 
småskaliga fisket står inför. Denna åtgärd ska tillsammans med åtgärden för lokalt 
ledd utveckling av fiskeområden främja innovativa lösningar i fisket och 
möjliggöra diversifiering och för att ge dessa yrkesfiskare möjlighet till fler 
inkomstkällor.

Beslutande myndighet
Länsstyrelsen.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett företagsstöd.

Stöd kan ges för

1. investeringar som bidrar till diversifiering av fiskarnas inkomster genom 
utveckling av kompletterande verksamheter, inbegripet investeringar ombord, 
fisketurism, restauranger, fiskerelaterade miljöåtgärder och 
utbildningsverksamhet rörande fiske64

Åtgärden omfattar även stöd för inlandsfiske enligt samma villkor65. De fartyg som 
beviljas stöd ska fortsätta att endast fiska i inlandsvatten66.

Stöd får endast beviljas om den kompletterande verksamheten har koppling till 
yrkesfiskarens huvudsakliga fiskeverksamhet67.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till yrkesfiskare68.

64 Artikel 30.1 (EU) nr 508/2014.
65 Artikel 44.4 (EU) nr 508/2014.
66 Artikel 44.7 (EU) nr 508/2014.
67 Artikel 30.3 (EU) nr 508/2014.
68 Artikel 30.2 (EU) nr 508/2014.
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Villkor för sökande
Den sökande ska:

• ha nödvändiga yrkeskunskaper69 för sin kompletterande verksamhet.

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen

• vid slutredovisning av insatsen lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
beskrivning av insatsens genomförande och resultat

• får inte överföra fartyget till ett land utanför EU under minst fem år efter den 
dag då stödet faktiskt betalades ut till stödmottagaren. Om ett fartyg överförs 
inom denna tidsfrist, ska de belopp som felaktigt har utbetalats för insatsen 
återkrävas med ett belopp som står i proportion till den period för vilken 
kraven inte har uppfyllts70

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Stöd kan ges med högst 50 procent av den budget som förutses i ansökan för 
insatsen i fråga och får inte uppgå till mer än 75 000 Euro per stödmottagare71. 
Stödet utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga 
medel. Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 
4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är investeringar och övriga direkta utgifter kopplade till 
investeringen (exempelvis utgifter för installation).

  

69 Artikel 30.2b (EU) nr 508/2014.
70 Artikel 25.1 (EU) nr 508/2014.
71 Artikel 30.4 (EU) nr 508/2014.
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6.13 Utveckling av produkter och processer inom 
fiske

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 26 och 44 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 1e om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
genom tillhandahållande av stöd för att stärka teknisk utveckling och innovation, 
inbegripet ökad energieffektivitet, och kunskapsöverföring.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 3 om att öka konkurrenskraften hos SMF, inom 
fiske och vattenbruk.

Motiv för åtgärden
Denna åtgärd möjliggör stöd för projekt som syftar till att utveckla eller introducera 
nya eller avsevärt förbättrade fiskeriprodukter, inklusive på berednings- och 
saluföringsnivå. Motivet för att stödja förbättrade produkter är att detta kan bidra 
till att långsiktigt förstärka yrkesfiskets konkurrenskraft och 
utvecklingsmöjligheter.
Det ökande intresset för småskalig livsmedelsförädling och lokalt förankrade 
nischprodukter bedöms erbjuda en tillväxtmarknad för produkter från yrkesfisket. 
Insjöfisket erbjuder exempelvis ett varierat utbud från de olika sjöarna och 
profilerar sig därigenom lokalt. Detta innebär att vid sidan av den etablerade 
beredningsindustrin förväntas vidareförädling av fisk i liten skala att bli ett 
viktigare komplement till yrkesfiske och det finns potential för produktutveckling 
av bland annat nischprodukter som betingar högre priser på marknaden. Sverige 
har i dagsläget en framstående andel av världsexporten för flera fiskeriprodukter 
och det finns potential för vidareutveckling inom området.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd.

Stöd kan ges för

1. projekt som syftar till att utveckla eller introducera nya eller avsevärt förbättrade 
produkter och utrustning, nya eller förbättrade processer och tekniker samt nya 
eller förbättrade förvaltnings- och organisationssystem72

Åtgärden gäller även stöd för inlandsfiske enligt samma villkor73.

72 Artikel 26.1 (EU) nr 508/2014.
73 Artikel 44.3 (EU) nr 508/2014.
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Vem kan söka?
Stöd kan ges till myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, organisationer och 
företag.

Villkor för sökande
Den sökande ska

• samarbeta med ett vetenskapligt eller tekniskt organ som ska validera 
insatsernas resultat, såvida inte sökanden själv är ett vetenskapligt eller tekniskt 
organ74

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras75

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet. 

  

74 Artikel 26.2 (EU) nr 508/2014.
75 Krav på offentliggörande enligt artikel 26.3 (EU) nr 508/2014.
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6.14 Partnerskap mellan forskare och fiskare

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 28 och 44 EHFF

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 1e om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
genom tillhandahållande av stöd för att stärka teknisk utveckling och innovation, 
inbegripet ökad energieffektivitet, och kunskapsöverföring.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 3 om att öka konkurrenskraften hos SMF, inom 
fiske och vattenbruk.

Motiv för åtgärden
Motivet är att bidra till ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskare 
och yrkesfiskare. Forskare och yrkesfiskare lever i skilda världar och åtgärden kan 
ge ökade förutsättningar till att forskare och yrkesfiskare arbetar tillsammans i 
olika frågor, till exempel att hitta sätt på hur man ska utnyttja resurserna på ett 
hållbart sätt.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd. 

Stöd kan ges för 

1. skapandet av nätverk, partnerskapsavtal eller sammanslutningar mellan ett eller 
flera oberoende vetenskapliga organ och yrkesfiskare eller en eller flera 
yrkesfiskeorganisationer, i vilka tekniska organ får delta76

2. den verksamhet som bedrivs inom ramen för nätverken, partnerskapsavtalen 
eller sammanslutningarna enligt punkt 177

Den verksamhet som avses i punkt 2 får omfatta datainsamling och datahantering, 
undersökningar, pilotprojekt, kunskapsspridning och spridning av forskningsrön, 
seminarier och bästa praxis78.

Åtgärden gäller även stöd för inlandsfiske enligt samma villkor79.

76 Artikel 28.1a (EU) nr 508/2014.
77 Artikel 28.1b (EU) nr 508/2014.
78 Artikel 28.2 (EU) nr 508/2014.
79 Artikel 44.3 (EU) nr 508/2014.
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Vem kan söka?
Stöd kan ges till offentligrättsliga organ, yrkesfiskare, yrkesfiskeorganisationer, 
fiskets lokala aktionsgrupper och icke-statliga organisationer80.

Villkor för sökande
Den sökande ska

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

• bifoga en förteckning över personer som deltagit i insatsen

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.

  

80 Artikel 28.3 (EU) nr 508/2014.
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6.15 Kompetensutveckling och 
informationsinsatser inom fiske

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 29.1-2 och 44 EHFF

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 1f om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
genom utveckling av yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 8 om att främja hållbar och kvalitativ 
sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Motiv för åtgärden
Regelverket och fiskförvaltningen är komplexa storheter som aktörerna måste 
förhålla sig till. Ökad kunskap är avgörande för att nå mål om hållbar utveckling. 
Betydelsen av utveckling av nya yrkeskunskaper och livslångt lärande och att 
investera i humankapital för att förbättra yrkesfiskets konkurrens- och 
utvecklingsförmåga framgår tydligt i unionsprioriteringarna för havs- och 
fiskerifonden. Möjligheterna till kompetensutveckling inom fiske är begränsade. 
Det finns även ett behov av att öka förståelsen för hur myndigheter, organisationer 
och företag kan bidra till att nå uppsatta miljö- och klimatmål. I dagsläget är denna 
kunskap i många avseenden bristfällig och vägen mellan forskning och tillämpning 
är ofta lång. Det är därför viktigt att resurser kontinuerligt avsätts till projekt som 
syftar till att sprida kunskap om bland annat redskapsutveckling och arbetsmetoder 
inom yrkesfisket som minimerar dess miljö- och klimatpåverkan.

Åtgärden har kopplingar till och utgör en viktig förutsättning för andra åtgärder i 
förslaget. Yrkesfiskare som planerar att genomföra miljöinvesteringar behöver 
exempelvis tillgång till kunskap och information för att satsa på rätt investering och 
för att dessa ska kunna implementeras så effektivt som möjligt i praktiken. Likaså 
behöver projekt som utvecklar nya redskap och teknisk utrustning för minskad 
miljöpåverkan tillgång till ett forum för att sprida sina resultat och erfarenheter.

En ökad kunskap och medvetenhet om fiskets koppling till miljömässig hållbarhet 
är ett steg närmare målsättningen om ett hållbart fiske. Den upplevda nyttan av att 
få stöd för kompetensutveckling ligger därmed ganska nära samhällsnyttan. Stöd 
för denna åtgärd möjliggör att projekt genomförs inom områden där den 
samhällsekonomiska nyttan förväntas vara stor men där det finns få incitament för 
enskilda personer eller företag att bekosta insatser.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.
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Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd.

Stöd kan ges för

1. yrkesutbildning, livslångt lärande, gemensamma projekt, spridning av 
kunskaper av ekonomisk, teknisk, regleringsmässig eller vetenskaplig art och 
innovativa förfaranden samt förvärv av nya yrkeskunskaper, särskilt med 
koppling till hållbar förvaltning av de marina ekosystemen, hygien, hälsa, 
säkerhet, verksamhet inom havsnäringen, innovation och entreprenörskap81

2. nätverksbyggande och utbyte av erfarenheter och bästa praxis mellan olika 
intressenter, inbegripet mellan organisationer som främjar jämställdhet mellan 
män och kvinnor, främjande av den roll som kvinnor har i fiskesamhällen och 
främjande av underrepresenterade grupper inom småskaligt kustfiske eller i 
fiske bedrivet utan fartyg82

3. social dialog på unionsnivå samt på nationell, regional och lokal nivå, i vilken 
yrkesfiskare, arbetsmarknadens parter och andra berörda intressenter deltar83

Åtgärden gäller även stöd för inlandsfiske enligt samma villkor84.

Stöd ges inte till verksamhet som är en del av den normala utbildningen på 
högstadienivå eller högre.

Vem kan söka?
Stöd kan ges både till den som anordnar kompetensutveckling eller 
informationsinsatser och till den som deltar i kompetensutveckling eller 
informationsinsatser.

Stöd kan ges till myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, organisationer och 
företag. Stöd kan även ges till egenföretagande yrkesfiskares makar eller 
livspartner under förutsättning att de ingått äktenskap eller registrerat 
partnerskap85.

Villkor för sökande
Sökande som är anordnare ska

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

• vid slutredovisning bifoga en förteckning över personer som deltagit i projektet

81 Artikel 29.1a (EU) nr 508/2014.
82 Artikel 29.1b (EU) nr 508/2014.
83 Artikel 29.1c (EU) nr 508/2014.
84 Artikel 44.1a (EU) nr 508/2014.
85 Artikel 29.2 (EU) nr 508/2014.
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Sökande som är deltagare ska

• vid kompetensutveckling redovisa ämne samt vem som håller utbildningen

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.
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Hållbar utveckling av vattenbruket (UP 2)

6.16 Innovationsprojekt inom vattenbruk

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 47 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 2a om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat 
vattenbruk genom tillhandahållande av stöd för att stärka teknisk utveckling, 
innovation och kunskapsöverföring.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 3 om att öka konkurrenskraften hos SMF, inom 
fiske och vattenbruk.

Motiv för åtgärden
Denna åtgärd möjliggör stöd för projekt som syftar till att utveckla eller introducera 
nya eller avsevärt förbättrade vattenbruksprodukter. Motivet för att stödja 
förbättrade produkter är att detta kan bidra till att långsiktigt förstärka 
vattenbrukets konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter.

Det ökande intresset för småskalig livsmedelsförädling och lokalt förankrade 
nischprodukter bedöms erbjuda en tillväxtmarknad för produkter från vattenbruket. 
Vid sidan av den etablerade beredningsindustrin förväntas vidareförädling av bland 
annat fisk och musslor i liten skala bli ett viktigare komplement till vattenbruk och 
det finns potential för produktutveckling av bland annat nischprodukter som 
betingar högre priser på marknaden.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd.

Stöd kan ges för

1. projekt som utvecklar teknisk, vetenskaplig eller organisatorisk kunskap inom 
vattenbruken som särskilt minskar miljöpåverkan, minskar beroendet av 
fiskmjöl och fiskolja, främjar ett hållbart utnyttjande av resurserna inom 
vattenbruket, förbättrar djurens välbefinnande eller underlättar nya hållbara 
produktionsmetoder86

2. projekt som utvecklar eller inför nya vattenbruksarter med god 
marknadspotential, nya eller avsevärt förbättrade produkter, nya eller 
förbättrade processer eller nya eller förbättrade förvaltnings- och 
organisationssystem87

86 Artikel 47.1a (EU) nr 508/2014.
87 Artikel 47.1b (EU) nr 508/2014.
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3. projekt som undersöker innovativa produkters eller processers tekniska eller 
ekonomiska genomförbarhet88

Vem kan söka?
Stöd kan ges till vetenskapliga eller tekniska organ89 och till vattenbruksföretag90.

Villkor för sökande
Den sökande ska

• samarbeta med offentliga eller privata vetenskapliga eller tekniska organ som 
ska validera insatsernas resultat, såvida inte sökanden själv är ett vetenskapligt 
eller tekniskt organ91

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras92

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödet får högst uppgå till 10 000 000 kronor per ansökan. Med stöd avses här allt 
offentligt stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.

  

88 Artikel 47.1c (EU) nr 508/2014.
89 Artikel 47.2 (EU) nr 508/2014.
90 Artikel 46.1 (EU) nr 508/2014.
91 Artikel 47.2 (EU) nr 508/2014.
92 Krav på offentliggörande enligt artikel 47.3 (EU) nr 508/2014.
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6.17 Produktiva investeringar i vattenbruk

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 48.1a, d, g-h EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 2b om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat 
vattenbruk genom stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, 
inbegripet förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små 
och medelstora företag.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 3 om att öka konkurrenskraften hos SMF, inom 
fiske och vattenbruk.

Motiv för åtgärden
Ett ökat stöd till vattenbruksföretag ligger i linje med den fleråriga nationella 
strategiska planen för vattenbruk i Sverige och behovet av att förstärka 
vattenbrukets konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. Skydd mot rovdjur är 
viktigt då en kollapsad eller uppskuren kasse kan innebära stora förluster i form av 
fisk som rymmer. Fisk som rymmer från fiskodlingar kan konkurrera med och 
genetiskt förorena vilda bestånd. Den kan också sprida smitta till vilda bestånd. Det 
är viktigt att även bidra till ett bättre djur- och smittskydd och därmed minska 
antalet sjukdomsutbrott och deras omfattning. Detta ger en bättre ekonomi för 
företaget, en bra slutprodukt och en låg läkemedelsanvändning.

Beslutande myndighet
Länsstyrelsen.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett företagsstöd.

Stöd kan ges för

1. produktiva investeringar i vattenbruk93

2. förbättringar och modernisering avseende djurens hälsa och välbefinnande, 
inklusive inköp av utrustning vars syfte är att skydda odlingarna mot rovdjur94

3. återställning av befintliga vattenbruksdammar och vattenbrukslaguner genom 
att slam avlägsnas eller investeringar för att motverka slamavlagringar95

4. diversifiering av vattenbruksföretagens inkomster genom utveckling av 
kompletterande verksamhet96

Stöd får ges för att öka produktionen och/eller modernisera befintliga 
vattenbruksföretag eller för uppbyggnad av nya, under förutsättning att 

93 Artikel 48.1a (EU) nr 508/2014.
94 Artikel 48.1d (EU) nr 508/2014.
95 Artikel 48.1g (EU) nr 508/2014.
96 Artikel 48.1h (EU) nr 508/2014.
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utvecklingen överensstämmer med den fleråriga nationella strategiplan för 
utveckling av vattenbruket som avses i artikel 34 i förordning (EU) nr 
1380/2013.97.

Stöd enligt punkt 4 får endast beviljas vattenbruksföretag om den kompletterande 
verksamheten har en koppling till företagets huvudsakliga vattenbruksaktivitet, till 
exempel fisketurism, vattenbruksrelaterade miljöåtgärder och 
utbildningsverksamhet med inriktning på vattenbruk98.
Stöd ges inte för investeringar i utrustning i syfte att leva upp till unionsrättens krav 
för miljö, folk- eller djurhälsa, hygien eller djurskydd. Stöd får beviljas fram till 
den dag då kraven blir obligatoriska för företagen99.
Stöd ges inte till odling av genetiskt modifierade organismer100.
Stöd ges inte till vattenbruksinsatser i marina skyddsområden, om den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten på grundval av en miljökonsekvensbeskrivning har 
fastställt att insatsen skulle få en betydande negativ miljöpåverkan som inte på ett 
tillfredsställande sätt kan lindras101.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till vattenbruksföretag102.

Villkor för sökande
Den sökande ska

• vid slutredovisning av insatsen lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
beskrivning av insatsens genomförande och resultat

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödet får högst uppgå till 1 000 000 kronor per ansökan. Med stöd avses här allt 
offentligt stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är investeringar och övriga direkta utgifter kopplade till 
investeringen (exempelvis utgifter för installation).

97 Artikel 48.3 (EU) nr 508/2014.  
98 Artikel 48.2 (EU) nr 508/2014.
99 Artikel 46.3 (EU) nr 508/2014.
100 Artikel 46.4 (EU) nr 508/2014.
101 Artikel 46.5 (EU) nr 508/2014.
102 Artikel 46.1 (EU) nr 508/2014.
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6.18 Miljöinvesteringar i vattenbruk

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 48.1e, j EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 2c om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat 
vattenbruk genom skydd och återställande av den biologiska mångfalden i 
vattenmiljöer samt förbättring av de ekosystem som är anslutna till vattenbruket 
samt främjande av ett resurseffektivt vattenbruk.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 6 om att bevara och skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Motiv för åtgärden
Stöd för investeringar för att minska den negativa inverkan eller öka de positiva 
effekterna på miljön och öka resurseffektiviteten kommer fler än bara det enskilda 
företaget till del. Åtgärden har en tydlig koppling till miljömässig hållbarhet.

Beslutande myndighet
Länsstyrelsen.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett företagsstöd.

Stöd kan ges för

1. investeringar för minskning av den negativa inverkan eller ökning av de 
positiva effekterna på miljön och ökning av resurseffektiviteten103

2. främjande av slutna vattenbrukssystem, där vattenbruksprodukter odlas i slutna 
recirkulerande system, som därigenom minimerar vattenanvändningen104

Stöd får ges för att öka produktionen och/eller modernisera befintliga 
vattenbruksföretag under förutsättning att utvecklingen överensstämmer med den 
fleråriga nationella strategiplan för utveckling av vattenbruket som avses i artikel 
34 i förordning (EU) nr 1380/2013.105.

Stöd ges inte för investeringar i utrustning i syfte att leva upp till unionsrättens krav 
för miljö, folk- eller djurhälsa, hygien eller djurskydd. Stöd får beviljas fram till 
den dag då kraven blir obligatoriska för företagen106.

Stöd ges inte till odling av genetiskt modifierade organismer107.

103 Artikel 48.1e (EU) nr 508/2014.
104 Artikel 48.1j (EU) nr 508/2014.
105 Artikel 48.3 (EU) nr 508/2014.
106 Artikel 46.3 (EU) nr 508/2014.
107 Artikel 46.4 (EU) nr 508/2014.
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Stöd ges inte till vattenbruksinsatser i marina skyddsområden, om den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten på grundval av en miljökonsekvensbeskrivning har 
fastställt att insatsen skulle få en betydande negativ miljöpåverkan som inte på ett 
tillfredsställande sätt kan lindras108.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till vattenbruksföretag109.

Villkor för sökande
Den sökande ska

• vid slutredovisning av insatsen lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
beskrivning av insatsens genomförande och resultat

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödet får högst uppgå till 2 000 000 kronor per ansökan. Med stöd avses här allt 
offentligt stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är investeringar och övriga direkta utgifter kopplade till 
investeringen (exempelvis utgifter för installation).

  

108 Artikel 46.5 (EU) nr 508/2014.
109 Artikel 46.1 (EU) nr 508/2014.
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6.19 Startstöd för hållbara vattenbruksföretag

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 52 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 2b om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat 
vattenbruk genom stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, 
inbegripet förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små 
och medelstora företag.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 3 om att öka konkurrenskraften hos SMF, inom 
fiske och vattenbruk.

Motiv för åtgärden
Ett ökat stöd till nya vattenbruksföretag ligger i linje med den fleråriga nationella 
strategiska planen för vattenbruk i Sverige och behovet av att förstärka 
vattenbrukets konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter.

Beslutande myndighet
Länsstyrelsen.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett företagsstöd.

Stöd kan ges för

1. etablering av hållbara vattenbruksföretag som startas av nya vattenbrukare110.

Stöd får endast beviljas när det i en oberoende marknadsrapport klart har visats att 
det finns goda och hållbara marknadsutsikter för produkten111.

Stöd ges inte för investeringar i utrustning i syfte att leva upp till unionsrättens krav 
för miljö, folk- eller djurhälsa, hygien eller djurskydd112.

Stöd får beviljas fram till den dag då kraven blir obligatoriska för företagen.

Stöd ges inte till odling av genetiskt modifierade organismer113.

Stöd ges inte till vattenbruksinsatser i marina skyddsområden, om den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten på grundval av en miljökonsekvensbeskrivning har 
fastställt att insatsen skulle få en betydande negativ miljöpåverkan som inte på ett 
tillfredsställande sätt kan lindras114.

110 Artikel 52.1 (EU) nr 508/2014.
111 Artikel 46.2 (EU) nr 508/2014.
112 Artikel 46.3 (EU) nr 508/2014.
113 Artikel 46.4 (EU) nr 508/2014.
114 Artikel 46.5 (EU) nr 508/2014.
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Vem kan söka?
Stöd kan ges till vattenbrukare som etablerar sig i sektorn på villkor att det är första 
gången som de, i egenskap av företagsledare, etablerar ett mikroföretag eller ett 
småföretag inom vattenbrukssektorn 115. Sökanden ska ha alla tillstånd som krävs 
för att starta vattenbruk men får inte ha salufört någon produktion.

Villkor för sökande
Den sökande ska

• vid slutredovisning av insatsen lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
beskrivning av insatsens genomförande och resultat

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen

• ha tillräcklig yrkeskunskap och yrkesskicklighet116

• då investeringsbeloppet är högre än 50 000 EUR, lämna in en 
genomförbarhetsstudie som inbegriper en miljöbedömning av insatserna117

För att förvärva de nödvändiga yrkeskunskaperna får vattenbrukare som etablerar 
sig i sektorn beviljas stöd inom åtgärden Kompetensutveckling och 
informationsinsatser inom vattenbruk118.

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Stödet är 50 procent av de stödberättigande utgifterna. Stödet utgörs i sin tur av 70 
procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. Om det finns 
anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödet får högst uppgå till 2 000 000 kronor per ansökan. Med stöd avses här allt 
offentligt stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är investeringar och övriga direkta utgifter kopplade till 
investeringen (exempelvis utgifter för installation).

  

115 Artikel 52.2b (EU) nr 508/2014.
116 Artikel 52.2a (EU) nr 508/2014.
117 Artikel 46.2 (EU) nr 508/2014.
118 Artikel 52.3 (EU) nr 508/2014.
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6.20 Kommunal planering av vattenbruk

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 51.1a EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 2c om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat 
vattenbruk genom skydd och återställande av den biologiska mångfalden i 
vattenmiljöer samt förbättring av de ekosystem som är anslutna till vattenbruket 
samt främjande av ett resurseffektivt vattenbruk.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 6 om att bevara och skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Motiv för åtgärden
Stöd för kommunal planering av vattenbruk kan göra att planeringen av lämpliga 
områden för vattenbruk kan bli effektivare och därmed förbättra underlagen i 
tillståndsprocessen. Kommuner som tar upp vattenbruk i sina översiktsplaner bidrar 
till ökad kunskap om mark- och vattenanvändning vilket innebär att det blir lättare 
för vattenbruksföretagen att hitta lämpliga områden att starta vattenbruk i. Det ökar 
även möjligheterna för kommunerna att peka ut strategiskt viktiga platser med 
miljömässigt fördelaktiga förhållanden som passar för vattenbruk.
Att hitta lämpliga områden är i dag, både för den som vill starta vattenbruk och för 
de vattenbrukare som vill utveckla sin verksamhet, förknippat med stora 
investeringar samt risken att tillstånd inte lämnas vid en eventuell ansökan om 
odlingstillstånd. Genom att inkludera vattenbruk i den kommunala översiktsplanen 
kan intressekonflikter mellan vattenbruket och särintressen hanteras i ett tidigt 
skede119. 

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd.

Stöd kan ges för

1. identifiering och kartläggning av områden som är lämpliga för vattenbruk, i 
förekommande fall med hänsyn tagen till eventuella förfaranden för fysisk 
planering samt identifiering och kartläggning av områden där vattenbruk inte 
bör förekomma i syfte att bevara sådana områdens roll för ett fungerande 
ekosystem120

Vem kan söka?
Stöd kan ges till kommuner, regionförbund eller regioner.

119 Jordbruksverket (2011).
120 Artikel 51.1a (EU) nr 508/2014.
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Villkor för sökande
Den sökande ska

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Stödet är 100 procent av de stödberättigande utgifterna. Stödet utgörs i sin tur av 
70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. Om det finns 
anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet. 
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6.21 Djurs hälsa och välbefinnande

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 56.1a-b EHFF

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 2d om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat 
vattenbruk genom främjande av ett vattenbruk som kan säkerställa en hög nivå av 
miljöskydd, främjande av djurhälsa och välbefinnande samt folkhälsan och allmän 
säkerhet.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 3 om att öka konkurrenskraften hos SMF, inom 
fiske och vattenbruk.

Motiv för åtgärden
Motivet för åtgärden är att upprätthålla det goda smittskyddsläget i Sverige genom 
att arbeta förebyggande samt arbeta mer effektivt vid utbrott. Några av de största 
oförutsedda utgifterna en vattenbrukare kan ställas inför är de som gäller ett utbrott 
av djursjukdom. Åtgärden bidrar till att sprida kunskap för att förbättra det 
förebyggande arbetet och minska risken för smittspridning inom vattenbruket, 
vilket bidrar till förbättrad fiskhälsa. Ett högt ställt krav på djurskydd och god 
veterinärvård minskar behovet av läkemedel för sjukdomsbehandling. Friska 
bestånd minimerar därtill risken för spridning av sjukdomar till vilda vattenlevande 
djur.

Ytterligare en aspekt av god djurvälfärd inom vattenbruket är betydelsen för 
produktionens attraktionskraft hos konsumenter. Det kan vara så att en sämre 
välfärd för djuren genererar en negativ nytta för vissa människor eller konsumenter 
vilket kan räknas som en negativ extern effekt för samhället. Det är en vanlig 
uppfattning bland konsumenterna att fiskodling är förknippat med negativa 
konsekvenser för miljön och konsumenternas uppfattning om de miljöproblem som 
finns inom vattenbruket har pekats ut som en av flera utmaningar för näringens 
framtida tillväxt och konkurrenskraft. Mot denna bakgrund är det lämpligt att 
programmet kan finansiera åtgärder för djurvälfärd i vattenbruk.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd.

Stöd kan ges för

1. utgifter för utrotning av sjukdomar inom vattenbruket, inklusive de 
driftsutgifter som är nödvändiga för att fullgöra skyldigheterna inom ramen för 
en utrotningsplan121

121 Artikel 56.1a (EU) nr 508/2014.
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2. utgifter för kontroll av sjukdomar inom vattenbruket122

3. utveckling av allmän och artspecifik bästa praxis eller uppförandekoder för 
biosäkerhet och för djurens hälsa och välfärd inom vattenbruket123

Stöd enligt punkt 1 som gäller utrotning av vissa sjukdomar kan sökas och betalas 
ut retroaktivt. Stödet inkluderar de driftsutgifter som är nödvändiga för att fullgöra 
skyldigheterna inom ramen för en utrotningsplan.  I utrotning av sjukdom ingår 
bland annat isolering av anläggning eller område för blötdjursodling, slakt av 
insjuknade djur samt sanering och inrättande av skyddszon 124.

Stöd för kontroll enligt punkt 2 söks däremot som övriga projektstöd i programmet. 
Stöd enligt punkt 1 och 2 kan endast ges för vissa sjukdomar125. Utgifter för 
nödåtgärder kan ges för utbrott av epizootisk hematopietisk nekros (EHN), 
infektioner orsakade av bonamia exitiosa, perkinsus marinus, microcytos mackini, 
taura syndrom och yellowhead disease hos kräftdjur. Utgifter för utrotning, 
bekämpning och kontroll kan ges för utbrott av infektiös hematopoetisk nekros 
(IHN), infektiös laxanemi, viral hemorragisk septikemi (VHS), white spot disease 
hos kräftdjur eller infektion orsakad av koiherpesvirus (KHV), bonamia ostrea eller 
matelila refringens.

Stöd enligt punkt 3 kan ges för utgifter för att ta fram allmänt och artspecifikt bästa 
praxis eller uppförandekoder. Detta inkluderar exempelvis informationsmaterial 
och rådgivningsmaterial samt publicering av detta. Rutiner underlättar smitt- och 
djurskyddsarbetet eftersom det ger tydliga riktlinjer för både vattenbrukare och 
kontrollpersonal. Rådgivningen och de nya rutinerna ska kunna användas på 
samtliga anläggningar i Sverige.
Stöd ges inte för investeringar i utrustning i syfte att leva upp till unionsrättens krav 
för miljö, folk- eller djurhälsa, hygien eller djurskydd. Stöd får beviljas fram till 
den dag då kraven blir obligatoriska för företagen126.

Vem kan söka?
Stöd enligt punkt 1 och 2 kan ges till vattenbruksföretag, Statens 
veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket, länsstyrelsen och andra av 
Jordbruksverket godkända laboratorium.

Stöd enligt punkt 3 kan ges till djurhälsoorganisationer, Statens 
veterinärmedicinska anstalt, länsstyrelsen och Livsmedelsverket.

122 Artikel 56.1a (EU) nr 508/2014.
123 Artikel 56.1b (EU) nr 508/2014.
124  Kapitel III i Rådets beslut 2009/470/EG.
125 Bilaga 1 till Rådets beslut 2009/470/EG.
126 Artikel 46.3 (EU) nr 508/2014.
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Villkor för sökande
Den sökande ska

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras127

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.

  

127 Krav enligt artikel 56.3 (EU) nr 508/2014.
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6.22 Kompetensutveckling och 
informationsinsatser inom vattenbruk

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 50 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 2e om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat 
vattenbruk genom utveckling av yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt 
lärande.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 8 om att främja hållbar och kvalitativ 
sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Motiv för åtgärden
Ökad kunskap är avgörande för att nå mål om hållbar utveckling. Betydelsen av 
utveckling av nya yrkeskunskaper och livslångt lärande och att investera i 
humankapital för att förbättra vattenbrukets konkurrens- och utvecklingsförmåga 
framgår tydligt i unionsprioriteringarna för havs och fiskerifonden. Möjligheterna 
till kompetensutveckling inom vattenbruk är begränsade. Det finns även ett behov 
av att öka förståelsen för hur myndigheter, organisationer och företag kan bidra till 
att nå uppsatta miljö- och klimatmål. I dagsläget är denna kunskap i många 
avseenden bristfällig och vägen mellan forskning och tillämpning är ofta lång. Det 
är därför viktigt att resurser kontinuerligt avsätts till projekt som syftar till att 
sprida kunskap om bland annat arbetsmetoder inom vattenbruket som minimerar 
dess miljö- och klimatpåverkan.

Åtgärden har kopplingar till och utgör en viktig förutsättning för andra åtgärder i 
förslaget. Vattenbrukare som planerar att genomföra miljöinvesteringar behöver 
exempelvis tillgång till kunskap och information för att satsa på rätt investering och 
för att dessa ska kunna implementeras så effektivt som möjligt i praktiken. 
Vattenbrukare som planerar att vidta åtgärder för ökat smittskydd behöver tillgång 
till aktuell forskning.

En ökad kunskap och medvetenhet om vattenbrukets koppling till miljömässig 
hållbarhet är ett steg närmare målsättningen om ett hållbart vattenbruk. Den 
upplevda nyttan av att få stöd för kompetensutveckling ligger därmed ganska nära 
samhällsnyttan. Stöd för denna åtgärd möjliggör att projekt genomförs inom 
områden där den samhällsekonomiska nyttan förväntas vara stor men där det finns 
få incitament för enskilda personer eller företag att bekosta insatser.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.
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Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd.

Stöd kan ges för

1. yrkesutbildning, livslångt lärande, spridning av vetenskaplig och teknisk 
kunskap och innovativa metoder, förvärv av nya yrkeskunskaper inom 
vattenbruket samt med avseende på minskning av vattenbruksinsatsernas 
miljöpåverkan128.

2. förbättring av arbetsförhållanden och främjande av säkerhet på arbetsplatsen129.

3. nätverksbyggande och utbyte av erfarenheter och bästa praxis mellan 
vattenbruksföretag och yrkesorganisationer och andra berörda aktörer, 
inbegripet vetenskapliga och tekniska organ och organ som främjar jämlikhet 
mellan kvinnor och män130.

Stöd ges inte till verksamhet som är en del av den normala utbildningen på 
högstadienivå eller högre. 

Vem kan söka?
Stöd kan ges både till den som anordnar kompetensutveckling eller 
informationsinsatser och till den som deltar i kompetensutveckling eller 
informationsinsatser.

Stöd kan ges till myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, organisationer och 
företag. 131. Stöd kan även ges till egenföretagande vattenbrukares makar eller 
livspartner under förutsättning att de ingått äktenskap eller registrerat 
partnerskap132.

Stöd enligt punkt 1 ges inte till stora vattenbruksföretag, om de inte deltar i 
kunskapsdelning med små och medelstora företag133.

Villkor för sökande
Sökande som är anordnare ska
• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 

redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

• vid slutredovisning bifoga en förteckning över personer som deltagit i projektet

128 Artikel 50.1a (EU) nr 508/2014.
129 Artikel 50.1b (EU) nr 508/2014.
130 Artikel 50.1c (EU) nr 508/2014.
131 Artikel 50.3 (EU) nr 508/2014.
132 Artikel 50.4 (EU) nr 508/2014.
133 Artikel 50.2 (EU) nr 508/2014.
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Sökande som är deltagare ska

• vid kompetensutveckling redovisa ämne samt vem som håller utbildningen

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.
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Saluföring och beredning (UP 5)

6.23 Bilda producent- eller branschorganisation

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 68.1a EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 5a om främjande av saluföring och 
beredning genom en bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 3 om att öka konkurrenskraften hos SMF, inom 
fiske och vattenbruk.

Motiv för åtgärden
Inom ramen för den nya gemensamma fiskeripolitiken föreslås 
producentorganisationerna kunna få ett större ansvar för förvaltningen av resursen. 
Stöd för detta innebär att näringen ges möjlighet att själv ta ett samlat ansvar för att 
bidra till en hållbar förvaltning och en lönsam fiskerinäring. 
Producentorganisationer är alltså ett sätt att flytta beslutsfattandet närmare de som 
påverkas av besluten. Fiskeriförvaltningen kan tjäna på om besluten fattas närmare 
yrkesutövarna och med utgångspunkt i en gemensam problembild i geografiskt 
avgränsade områden. Yrkesutövarna kan på så sätt känna sig mer delaktiga, vilket i 
förlängningen kan innebära att den nationella fiskeripolitiken får en större 
legitimitet. Sammanfattningsvis är stöd för bildande av producent- och 
branschorganisationer ett sätt att skapa ekonomiska incitament för producenterna 
att gå samman och ta ett gemensamt ansvar för en hållbar förvaltning av resursen 
och därigenom främja tillgången på högkvalitativa produkter.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden 
Åtgärden är ett projektstöd.

Stöd kan ges för
1. att skapa producentorganisationer, sammanslutningar av 

producentorganisationer eller branschorganisationer134

Den som söker stöd för att bilda producentorganisationer, sammanslutningar av 
producentorganisationer eller branschorganisationer ska innan utbetalning av stöd 
sker erkännas enligt avsnitt II kapitel II i förordning (EU) nr 1379/2013 om den 
gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

134 Artikel 68.1a (EU) nr 508/2014.
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Vem kan söka? 
Stöd kan ges till
• ekonomiska föreningar för att bilda en producentorganisation eller 

branschorganisation

• producentorganisationer för att bilda en sammanslutning av 
producentorganisationer

Villkor för sökande 
Den sökande ska

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.
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6.24 Saluföringsåtgärder

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 68.1b-e EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 5a om främjande av saluföring och 
beredning genom en bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 3 om att öka konkurrenskraften hos SMF, inom 
fiske och vattenbruk.

Motiv för åtgärden
Åtgärden kopplar till den politiska målsättningen om spårbarhet i konsumentledet 
då stöd kan ges för projekt som bidrar till öppenhet och insyn i fråga om 
produktion och marknader, till genomförandet av marknadsundersökningar och till 
projekt som bidrar till spårbarhet och certifiering för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter.

Åtgärden kan också underlätta genomförandet av landningsskyldigheten genom att 
stöd kan ges för projekt som förbättrar villkoren för saluföringen av överskottsarter 
eller underutnyttjade arter och oönskade fångster. Motivet för åtgärden är också att 
styra efterfrågan till de arter som produceras på ett hållbart sätt och höja värdet på 
den fisk som fångas.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden 
Åtgärden är ett projektstöd. 

Stöd kan ges för
1. att hitta nya marknader och förbättra villkoren för utsläppandet på marknaden 

av fiskeri- och vattenbruksprodukter, inbegripet arter med marknadspotential, 
oönskade fångster som landats av kommersiella bestånd samt fiskeri- och 
vattenbruksprodukter som erhållits med metoder med liten miljöpåverkan eller 
ekologiska vattenbruksprodukter135.

2. att främja kvaliteten och mervärdet genom att underlätta ansökan om 
registrering av en viss produkt och anpassning av berörda aktörer till relevanta 
efterlevnads- och certifieringskrav136.

3. att främja kvaliteten och mervärdet genom att underlätta certifiering och 
marknadsföring av produkter som erhållits genom hållbart fiske och 
vattenbruk, inbegripet produkter från småskaligt kustfiske, och genom 
miljövänliga beredningsmetoder137.

135 Artikel 68.1b (EU) nr 508/2014.
136 Artikel 68.1ci (EU) nr 508/2014.
137 Artikel 68.1cii (EU) nr 508/2014.
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4. att främja kvaliteten och mervärdet genom att underlätta saluföring av 
fiskeriprodukter direkt av yrkesfiskare som bedriver småskaligt kustfiske eller 
av yrkesfiskare som fiskar utan fartyg138

5. att främja kvaliteten och mervärdet genom att underlätta presentation och 
förpackning av produkter139

6. att bidra till öppenhet och insyn i fråga om produktion och marknader och 
genomföra marknadsundersökningar samt studier av unionens 
importberoende140

7. att bidra till spårbarhet för fiskeri- eller vattenbruksprodukter och i tillämpliga 
fall framtagandet av ett EU-miljömärke för fiskeri- och vattenbruksprodukter141

Insatserna får omfatta produktions-, berednings- och saluföringsverksamhet längs 
hela distributionskedjan142.

Vem kan söka? 
Stöd kan ges till företag, branschorganisationer och producentorganisationer inom 
fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Villkor för sökande 
Den sökande ska

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.

  

138 Artikel 68.1ciii (EU) nr 508/2014.
139 Artikel 68.1civ (EU) nr 508/2014.
140 Artikel 68.1d (EU) nr 508/2014.
141 Artikel 68.1e (EU) nr 508/2014.
142 Artikel 68.2 (EU) nr 508/2014.
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6.25 Produktions- och saluföringsplaner

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 66 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 5a om främjande av saluföring och 
beredning genom en bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 3 om att öka konkurrenskraften hos SMF, inom 
fiske och vattenbruk.

Motiv för åtgärden
Inom ramen för den nya gemensamma fiskeripolitiken föreslås 
producentorganisationerna kunna få ett större ansvar för förvaltningen av resursen. 
Det innebär att näringen ges möjlighet att själv ta ett samlat ansvar för att bidra till 
en hållbar förvaltning och en lönsam fiskerinäring. Givet PO:s utökade roll finns 
det behov av ytterligare ekonomiska incitament för att ställa ökade krav på PO:s 
kapacitet. Sammanfattningsvis är stöd för att ta fram produktions- och 
saluföringsplaner en viktig förutsättning för att PO ska kunna kvalitetssäkra sitt 
arbete och bättre bidra till genomförandet av landningsskyldigheten.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden 
Åtgärden är ett projektstöd.

Stöd kan ges för

1. Utarbetande och genomförande av produktions- och saluföringsplaner143

Utgifter i samband med produktions- och saluföringsplaner ska endast kunna 
komma i fråga för stöd efter det att Jordbruksverket har godkänt den årsrapport 
som avses i artikel 28.5 i förordning (EU) nr 1379/2013144.

För att stödet ska betalas ut krävs att produktions- och saluföringsplanen blir 
godkänd av Jordbruksverket.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till producentorganisationer och sammanslutningar av 
producentorganisationer145. 

143 Artikel 66.1 (EU) nr 508/2014.
144 Artikel 66.2 (EU) nr 508/2014.
145 Artikel 66.5 (EU) nr 508/2014.
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Villkor för sökande
Den sökande ska

• lämna in en produktions- och saluföringsplan till Jordbruksverket för 
godkännande

• genomföra produktions- och saluföringsplanen direkt efter godkännandet

• lämna in en årsrapport till Jordbruksverket för godkännande

• vid slutredovisning lämna in en ekonomisk redovisning samt en redogörelse 
för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Det årliga stödet till en producentorganisation får inte överstiga 3 % av det 
genomsnittliga årsvärdet av saluförd produktion för denna producentorganisation 
under de tre föregående kalenderåren. För nyligen erkända producentorganisationer 
får detta stöd inte överstiga 3 % av det genomsnittliga årsvärdet av den produktion 
som salufördes av denna organisations medlemmar under de tre föregående 
kalenderåren146.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.

  

146 Artikel 66.3 (EU) nr 508/2014.
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6.26 Beredning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 69.1c-d och f EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 5b om främjande av saluföring och 
beredning genom stimulering av investeringar i berednings- och 
saluföringssektorerna.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 3 om att öka konkurrenskraften hos SMF, inom 
fiske och vattenbruk.

Motiv för åtgärden
En livskraftig beredningsindustri är viktig för sysselsättningen inom vissa 
kommuner där det finns få alternativa arbetstillfällen. De mindre företagen inom 
beredningsindustrin finns dessutom ofta på landsbygden och är ofta en viktig 
arbetsgivare i fiskeberoende områden. En livskraftig beredningsindustri är även av 
betydelse för den svenska fiskenäringen då beredningsindustrin inte enbart 
använder importerad råvara, utan även svensk landad fisk. Stöd för förädling kan 
också gynna konsumenterna.

Beslutande myndighet
Länsstyrelsen.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett företagsstöd.

Stöd kan ges för 

1. investeringar som stödjer beredning av fångster från kommersiella bestånd som 
inte får vara avsedd som livsmedel147

2. investeringar som avser beredningen av biprodukter från den huvudsakliga 
beredningsverksamheten148

3. investeringar som leder till nya eller förbättrade produkter, nya eller förbättrade 
processer eller nya eller förbättrade system för förvaltning och organisation149

Vem kan söka?
Stöd kan ges till företag och producentorganisationer inom fiskeri- och 
vattenbrukssektorn150. Stöd ges endast till små och medelstora företag151.

147 Artikel 69.1c (EU) nr 508/2014.
148 Artikel 69.1d (EU) nr 508/2014.
149 Artikel 69.1f (EU) nr 508/2014.
150 4 kap. 42 § ändringsförordning (1994:1716)
151 Artikel 69.2 (EU) nr 508/2014, SE har inga finansiella instrument därför kan vi endast ge till små 
och medelstora företag.

Godkänd 2022-06-23 av Christina Nordin



77

Villkor för sökande
Den sökande ska

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen

• vid slutredovisning av insatsen lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
beskrivning av insatsens genomförande och resultat

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödet får högst uppgå till 1 700 000 kronor per ansökan. Med stöd avses här allt 
offentligt stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är investeringar och övriga direkta utgifter kopplade till 
investeringen (exempelvis utgifter för installation).
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Lokalt ledd utveckling (UP 4)

6.27 Genomförande av lokala utvecklingsstrategier 

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 62.1b och 63 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 4 om ökning av sysselsättningen och den 
territoriella sammanhållningen genom 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, inbegripet diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra 
sektorer av den maritima ekonomin.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 8 om att främja hållbar och kvalitativ 
sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Motiv för åtgärden
Stöd för lokalt ledd utveckling erbjuder en möjlighet att ge finansiella verktyg till 
de lokala aktörerna att utveckla och stimulera såväl fiske som andra relaterade 
verksamheter som kan gynna en hållbar utveckling i lokalt avgränsade områden 
som har en betydande sysselsättning inom fiske eller vattenbruk. Lokalt ledd 
utveckling tillämpas i alla fyra ESI-fonder i Sverige och åtgärden ska samordnas 
med dessa när det gäller programmering, regelverk och handläggning. Fiske, 
vattenbruk och angränsande näringar, infrastruktur som hamnar, byggnadskultur 
och traditioner har en stark inverkan på samhällenas attraktivitet som bostadsort, 
som turistmål och för näringslivet. Utöver att fiskeområdenas verksamhet tydligt 
knyter an till målsättningen om ett hållbart fiske så har verksamheten också 
positiva effekter på landsbygdsutveckling, matproduktion och turism. Satsningen 
på lokalt ledd utveckling bygger på tanken att vitalisera lokala samhällen och 
genom satsningar på lokalt plan ”sprida ringar på vattnet”. Lokalt ledd utveckling 
är ett viktigt forum för att kanalisera den kraft som finns på det lokala planet och 
som kan ta tillvara medel som finns avsatta för lokal utveckling i kommuner och 
regioner. Åtgärden stödjer även utveckling av miljövärden och ekologiska 
förutsättningar.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Stöd för att genomföra lokala utvecklingsstrategier kan ges för att

1. skapa mervärde, skapa arbetstillfällen, locka till sig ungdomar och främja 
innovation längs hela distributionskedjan för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter152

152 Artikel 63.1a (EU) nr 508/2014.
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2. stödja diversifiering inom eller utanför kommersiellt fiske, livslångt lärande 
och skapande av arbetstillfällen i fiske- och vattenbruksområden153

3. förbättra de fiske- och vattenbruksområdenas lokala miljövärden och bidra till 
att de kommer till optimal nytta, bland annat genom insatser för att bekämpa 
klimatförändringar154

4. främja den sociala välfärden och kulturarvet i de fiske- och 
vattenbruksområdena, inklusive fiske, vattenbruk och det maritima 
kulturarvet155

5. stärka fiskesamhällenas roll i den lokala utvecklingen och förvaltningen av 
lokala fiskeriresurser och ledningen av havsanknuten verksamhet156

Olika former av projekt
Stöd till enskilda företag är möjliga. Flera insatser kan samordnas genom så kallade 
paraplyprojekt. Stöd för genomförande av insatser inom den lokala 
utvecklingsstrategin som huvudsakligen främjar utvecklingen i det egna 
utvecklingsområdet.

• Projektstöd omfattar insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller är 
förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, 
kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet.

• Projektstöd till företag omfattar insatser vars nytta tillfaller enskilda företag 
eller till samarbetande företag.

• Paraplyprojekt är projekt ägda av LAG med ett tydligt mål och syfte och som 
omfattar ett antal delaktiviteterna som inte är kända i samband med ansökan 
och beslut om stöd. Delaktiviteterna kan genomföras av olika aktörer som 
anhåller om att få genomföra aktiviteter som kan bidra till att uppfylla målet 
inom paraplyprojektet. En mindre urvalsgrupp med representanter från LAG 
avgör vilka delaktiviteter som ska genomföras inom paraplyprojektet.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till fiskets lokala aktionsgrupper (LAG) och till organisationer, 
föreningar, företag och kommuner som söker stöd för att främja utvecklingen i ett 
lokalt utvecklingsområde.

Villkor för sökande
• insatsen ska bidra till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin

• insatsen ska bidra till att uppfylla målen i detta program

• vid slutredovisning av insatsen lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
beskrivning av insatsens genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

153 Artikel 63.1b (EU) nr 508/2014.
154 Artikel 63.1c (EU) nr 508/2014.
155 Artikel 63.1d (EU) nr 508/2014.
156 Artikel 63.1e (EU) nr 508/2014.
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• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
LAG konkretiserar och anger principer för stödnivåer i den lokala strategin. Lokalt 
ledd utveckling och samordning mellan olika ESI-fonder kräver en viss flexibilitet 
för LAG att sätta stödnivåer utifrån en bedömning av stödsökanden och projektet 
och för att uppnå den högst möjliga budgeteffektiviteten (utnyttjande).

Stödnivån kan efter bedömning fastställas till mellan 40 och 100 procent av 
stödberättigande utgifter för projekt som är allmännyttiga eller gynnar allmän 
näringslivsutveckling.

Om projektets syfte är att gynna enstaka företag kan stödnivån efter bedömning 
fastställas till mellan 40 och 50 procent av stödberättigande utgifter.

Stödet utgörs i sin tur av 50 procent EU-medel och 50 procent svenska offentliga 
medel. Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 
4.1.4.

LAG sätter stödnivåerna för insatser genom bedömning enligt följande principer:

• nytta för endast ett eller få företag, god tillgång till privat medfinansiering, god 
förväntad avkastning av insatsen motiverar en lägre stödnivå. Privat 
medfinansiering kan utgöras av förväntade intäkter, sponsring och 
deltagaravgifter,

• nytta till allmänheten och förutsättningsskapande projekt motiverar en högre 
stödnivå.

LAG sätter stödnivåerna för insatser genom bedömning enligt följande principer:

nytta för endast ett eller få företag, god tillgång till privat medfinansiering, god 
förväntad avkastning av insatsen motiverar en lägre stödnivå. Privat 
medfinansiering kan utgöras av förväntade intäkter, sponsring och deltagaravgifter,

• nytta till allmänheten och förutsättningsskapande projekt leder till en högre 
stödnivå.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stöd till företag får högst uppgå till 200 000 kronor. Med stöd avses här allt 
offentligt stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.
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6.28 Samarbetsåtgärder 

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 62.1c och 64 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 4 om ökning av sysselsättningen och den 
territoriella sammanhållningen genom 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, inbegripet diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra 
sektorer av den maritima ekonomin.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 8 om att främja hållbar och kvalitativ 
sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Motiv för åtgärden
Åtgärden leder genom stöd till samarbetsprojekt fram till målen i 
utvecklingsstrategin och havs- och fiskeriprogrammet. Stöd för samarbeten inom 
lokalt ledd utveckling erbjuder en möjlighet att ge finansiella verktyg till de lokala 
aktörerna att utveckla och stimulera såväl fiske som andra relaterade verksamheter 
som kan gynna en hållbar utveckling i lokalt avgränsade områden som har en 
betydande sysselsättning inom fiske eller vattenbruk.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Stöd beviljas till samarbetsprojekt i syfte att bidra till målen i utvecklingsstrategin 
och havs- och fiskerisprogrammet. Genomförande av samarbeten omfattar projekt 
där ett utvecklingsområde samarbetar med ett eller fler andra utvecklingsområden 
eller med leader-liknande partnerskap. Samarbeten sker kring en konkret fråga för 
att lösa gemensamma behov eller utmaningar och för att uppfylla de mål som finns 
i respektive område och strategi. Samarbeten inom EU är sannolikt mest lämpade 
där gemensamma förutsättningar och vatten finns, som exempelvis 
Östersjöregionen eller Nordsjöregionen. Samarbeten utanför EU kan ske med 
leader-liknande partnerskap, exempelvis med Norge. En förutsättning är att 
kompetenser och erfarenheter som behövs för att uppnå målen i strategin finns 
utanför det aktuella utvecklingsområdet eller utanför Sverige. Även gemensamma 
insatser med angränsande utvecklingsområden kan vara föremål för samarbeten. 
Därför är åtgärden tätt kopplad till mål för erfarenhetsutbyten, kunskapsöverföring 
och inspiration av innovationer eller innovativa angreppssätt för att skapa 
utveckling i respektive område. De olika utvecklingsområdenas behov av att 
använda sig av delåtgärden samarbete ska beskrivas i den lokala 
utvecklingsstrategin. Behov och mål kan variera beroende på strategi och antal 
inblandade samarbetsparter. Insatsen ska stärka den lokala befolkningens tillgång 
till infrastruktur och förbättra levnadsvillkor inklusive fritid och kultur och 
förutsättningar för attraktivt boende och företagsutveckling inom det egna området 
i de utvecklingsområden som omfattas av samarbetsprojektet.
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Genomförande av samarbeten omfattar projekt där två eller fler 
utvecklingsområden samarbetar kring en konkret fråga för att lösa de behov och för 
att uppfylla de mål som finns i respektive strategi.

Stöd till förberedande av samarbeten förutsätter att det finns ett konkret samarbete 
som området och dess aktörer står inför. Den lokala utvecklingsstrategin behöver 
visa på behov och möjligheter till sådana samarbeten.

Vem kan söka?
LAG kan söka stöd för projekt som kräver en samordnande part och projekt där det 
finns administrativa eller resultatmässiga mervärden och fördelar med att LAG står 
som sökande. LAG kan även genomföra egna projekt för att nå målen inom 
strategin. Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som söker stöd för 
att främja utvecklingen i ett lokalt utvecklingsområde.

Villkor för sökande
• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

Stödnivå och stödberättigande utgifter
LAG konkretiserar och anger principer för stödnivåer i den lokala strategin. Lokalt 
ledd utveckling och samordning mellan olika ESI-fonder kräver en viss flexibilitet 
för LAG att sätta stödnivåer utifrån en bedömning av stödsökanden och projektet 
och för att uppnå den högst möjliga budgeteffektiviteten (utnyttjande).

Stödnivån kan efter bedömning fastställas till mellan 40 och 100 procent av 
stödberättigande utgifter för projekt som är allmännyttiga eller gynnar allmän 
näringslivsutveckling.

Om projektets syfte är att gynna enstaka företag kan stödnivån efter bedömning 
fastställas till mellan 40 och 50 procent av stödberättigande utgifter.

Stödet utgörs i sin tur av 50 procent EU-medel och 50 procent svenska offentliga 
medel. Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 
4.1.4. LAG sätter stödnivåerna genom bedömning enligt följande principer:

• nytta för endast ett eller få företag, god tillgång till privat medfinansiering, god 
förväntad avkastning av insatsen motiverar en lägre stödnivå. Privat 
medfinansiering kan utgöras av förväntade intäkter, sponsring och 
deltagaravgifter,

• nytta till allmänheten och förutsättningsskapande projekt motiverar en högre 
stödnivå.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.
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Stöd till företag får högst uppgå till 200 000 kronor. Med stöd avses här allt 
offentligt stöd, både från EU och från Sverige.

Stöd till paraplyprojekt får endast lämnas till lokala aktionsgrupper. Stödet till ett 
paraplyprojekt får högst uppgå till 400 000 kronor. Utgifter för investeringar är inte 
stödberättigande inom paraplyprojekt.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet. 
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6.29 Förberedande stöd 

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 62.1a EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 4 om ökning av sysselsättningen och den 
territoriella sammanhållningen genom 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, inbegripet diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra 
sektorer av den maritima ekonomin.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 8 om att främja hållbar och kvalitativ 
sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Motiv för åtgärden
Åtgärden ska främja utarbetande av lokala utvecklingsstrategier för geografiskt 
avgränsade områden.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Stöd kan ges för
1. kapacitetsuppbyggnad, utbildning och nätverksbildning i syfte att utarbeta och 

genomföra en lokal utvecklingsstrategi157

Syftet med åtgärden är att förbereda och skriva en lokal utvecklingsstrategi genom:

• mobilisering och nätverksskapande

• kapacitetsbyggande

• utbildning

• analyser/SWOT

Målet är att åtgärden resulterar i förslag till lokala utvecklingsstrategier för 
geografiskt avgränsade områden. Strategierna kan komma att finansieras av flera 
ESI-fonder.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till juridiska personer och enskilda firmor som vill arbeta fram en 
lokal utvecklingsstrategi. Ett partnerskap representerat av både privata, offentliga 
och ideella aktörer ska stå bakom ansökan.

157 Artikel 35.1a (EU) nr 1303/2013.
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Villkor för sökande
Ansökan ska stödjas av ett partnerskap representerat av både privata (företag), 
offentliga och ideella aktörer. Samtliga berörda kommuner ska stå bakom ansökan 
(avsiktsförklaring). Det berörda området omfattar minst 10 000 invånare. Ansökan 
ska lämnas in senast vid utpekat datum.
Produktleverans är ett krav för utbetalning. Stödet avser två etapper. Om det finns 
godtagbara skäl att inte komma in med en utvecklingsstrategi utbetalas stöd för en 
första etapp. Första etappen avser grundläggande analyser och 
partnerskapsbildning. En rapport ska då presenteras över utförd verksamhet samt 
slutsatser och motivering till att etapp två inte ska genomföras. Etapp två innebär 
utarbetande av utvecklingsstrategi för ett lokalt utvecklingsområde, vilken lämnas 
in som produktleverans för etapp ett plus två.

Stödnivå och stödberättigande utgifter

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stödet utgörs i sin tur av 50 
procent EU medel och 50 procent svenska offentliga medel. Om det finns 
anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4. Stödet betalas 
ut som en schablon i form av en enhetskostnad.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter och 
indirekta kostnader inom projektet.
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6.30 Löpande kostnader och ledning

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 62.1d EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 4 om ökning av sysselsättningen och den 
territoriella sammanhållningen genom 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, inbegripet diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra 
sektorer av den maritima ekonomin.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 8 om att främja hållbar och kvalitativ 
sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Motiv för åtgärden
Åtgärden ska bidra till att administrera och främja genomförandet av lokala 
utvecklingsstrategier.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Stöd till administration och mobilisering beviljas och betalas ut till LAG som ett 
vanligt projektstöd som LAG själva är stödsökande för. På grund av detta ska LAG 
skicka in en ansökan även för de administrativa utgifterna. Projektet löper som ett 
projekt över hela programperioden, där LAG ansöker om förlängning av projektet 
för ett år i taget, eller den tid som anses lämplig. I samband med ansökan om 
förlängning presenteras nästa års verksamhetsplan och budget.

Stöd ges till driften för att administrera genomförandet av en lokal 
utvecklingsstrategi. Det kan vara stöd till löner, inköp av kontorsutrustning, fordon 
och liknande som underlättar eller är en förutsättning för det administrativa och 
mobiliserande arbetet på utvecklingsområdenas kanslier. Stöd ges också för att 
underlätta utbyte mellan intressenter och sprida information om den lokala 
utvecklingsstrategin samt att stödja potentiella stödmottagare att utveckla projekt 
och förbereda ansökningar.

LAG kan få stöd för administration och mobilisering för upp till 25 % av de totala 
offentliga utgifterna i den lokala utvecklingsstrategin. Principen om lead-fund ska 
tillämpas. Därför är det särskilt vid flerfondsstrategier relevant att kunna utnyttja 
det totalt möjliga beloppet för administration och mobilisering. Även i områden 
med särskilt stora utmaningar eller svåra geografiska förutsättningar är en 
tillräcklig administrativ budget viktig. Det är LAG:s bedömning som avgör hur 
mycket andel i administrativt stöd strategin får ta i anspråk.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till LAG.
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Villkor för sökande
Den sökande ska

• vid slutredovisning av insatsen lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
beskrivning av insatsens genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stödet får dock inte 
överskrida 25 procent av utvecklingsområdets totala offentliga utgifter158. Stödet 
utgörs i sin tur av 50 procent EU-medel och 50 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.

  

158 Artikel 95.3b (EU) nr 508/2014.

Godkänd 2022-06-23 av Christina Nordin



88

Genomförande av gemensamma fiskeripolitiken 
(UP 3)

6.31 Datainsamling

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 77 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 3a om främjande av genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken genom förbättring av och tillgång till vetenskapliga 
rön samt förbättring av insamling och hantering av data.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 6 om att bevara och skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Motiv för åtgärden
Pengar har öronmärkts för datainsamling i fondens budget eftersom bättre 
beståndsdata är avgörande för genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken. Syftet är att ha en grund för de biologiska och ekonomiska råd som 
tas fram för att förvalta fisk och fiske på ett långsiktigt hållbart sätt.

Beslutande myndighet
Havs- och vattenmyndigheten.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd till myndigheter.

Stöd får ges för insamling, förvaltning och användning av uppgifter i enlighet med 
artikel 25.1 och 25.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 och såsom ytterligare 
specificeras i förordning (EG) nr 199/2008159. I synnerhet ska följande insatser vara 
stödberättigande:

1. insamling, förvaltning och utnyttjande av data för vetenskaplig analys och 
genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken160

2. nationella, transnationella och subnationella fleråriga provtagningsprogram 
förutsatt att de avser bestånd som omfattas av den gemensamma 
fiskeripolitiken161

3. övervakning till havs av kommersiellt fiske och fritidsfiske, inklusive 
övervakning av bifångster av marina organismer såsom marina däggdjur och 
fåglar162

4. forskningsstudier till havs163

159 Artikel 77.1 (EU) nr 508/2014.
160 Artikel 77.2a (EU) nr 508/2014.
161 Artikel 77.2b (EU) nr 508/2014.
162 Artikel 77.2c (EU) nr 508/2014.
163 Artikel 77.2d (EU) nr 508/2014.
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5. medlemsstaters företrädares och regionala myndigheters företrädares 
deltagande i regionala samordningsmöten, möten i de regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer där unionen är avtalsslutande part eller 
observatör eller möten i internationella organ med ansvar för att utfärda 
vetenskapliga utlåtanden164

6. förbättring av systemen för datainsamling och datahantering samt 
genomförande av pilotstudier för att förbättra befintliga system för insamling 
av data och datahantering165

Åtgärden är ett stöd till myndigheter som ska upprätta ett flerårigt nationellt 
datainsamlingsprogram. Åtgärden ersätter nuvarande datainsamlingsprogram där 
stöd ges till datainsamling enligt gällande EU förordningar166. Den kommande 
förordningen för datainsamling (Datacollection Multi Annual Programme, DC-
MAP) kommer att ersätta nuvarande förordning och kommer då att styra vad stöd 
kan ges till. Datainsamlingen kommer dock att bedrivas enligt nuvarande 
förordning fram till dess att DC-MAP beslutats.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet och 
Jordbruksverket.

Villkor för sökande
Den sökande ska

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Stödet är 100 procent av de stödberättigande utgifterna. Stödet utgörs i sin tur av 
80 procent EU-medel och 20 procent svenska offentliga medel167. Om det finns 
anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet.

164 Artikel 77.2e (EU) nr 508/2014.
165 Artikel 77.2f (EU) nr 508/2014.
166 Rådets förordning (EG) 199/2008; Kommissionens förordning (EG) 665/2008; Kommissionens 
beslut 2010/93/EG, Rådets förordning (EG) 861/2006, Kommissionens förordning (EG) 
1078/2008.
167 Artikel 94.3f (EU) nr 508/2014.
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6.32 Kontroll och tillsyn av fiske – stöd till 
ansvarsmyndigheter

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 76 EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 3b om främjande av genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitikens regler genom stöd till övervakning, kontroll och 
tillsyn, förbättrad institutionell kapacitet och en effektiv offentlig förvaltning utan 
att den administrativa bördan därmed ökas.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 6 om att bevara och skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Motiv för åtgärden
För att den gemensamma fiskeripolitiken ska vara effektiv måste det finnas en 
välutvecklad kontroll- och tillsynsapparat som säkerställer god regelefterlevnad. 
Pengar har öronmärkts för kontroll och tillsyn i fondens budget. Syftet med 
åtgärden är att stödja arbetet med att genomföra EU:s krav på kontroll.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd.

Stöd kan ges för genomförandet av unionens system för kontroll, inspektion och 
tillsyn enligt artikel 36 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som närmare anges i 
förordning (EG) nr 1224/2009168. I synnerhet ska följande typer av insatser vara 
stödberättigande:

1. inköp, installation och/eller utveckling av teknik, inklusive datorutrustning och 
program, system för positionsbestämning (VDS), övervakningskameror 
(CCTV-system) och IT-nät som gör det möjligt att samla in, administrera, 
validera, analysera, riskanalysera, presentera (genom kontrollrelaterade 
webbplatser) och utbyta samt utveckla provtagningsmetoder för data rörande 
fisket, inklusive sammankoppling med sektorsövergripande system för 
datautbyte169 

2. utveckling, inköp och installation av nödvändiga komponenter, inklusive 
datorutrustning och program, som krävs för att säkerställa dataöverföring från 
aktörer inom fiske och saluföring av fiskeriprodukter till berörd medlemsstat 
och relevanta unionsmyndigheter, däribland nödvändiga komponenter för 
elektroniska registrerings- och rapporteringssystem (ERS), kontrollsystem för 

168 Artikel 76.1 (EU) nr 508/2014.
169 Artikel 76.2a (EU) nr 508/2014.
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fartyg (VMS) och automatiska identifieringssystem (AIS) som installeras för 
kontrollsyften170

3. utveckling, inköp och installation av nödvändiga komponenter, inklusive 
datorutrustning och program, som krävs för att säkerställa spårbarhet vad gäller 
fiskeri- och vattenbruksprodukter i enlighet med artikel 58 i förordning (EG) nr 
1224/2009171

4. genomförande av program för utbyte av data mellan medlemsstater och för 
analys av dessa data172

5. modernisering och inköp av patrullfartyg, patrullflygplan och 
patrullhelikoptrar, under förutsättning att de används för fiskerikontroll under 
minst 60 % av den totala användningstiden per år173

6. inköp av andra kontrollmedel, inbegripet anordningar för att mäta 
maskinstyrka och vägningsutrustning174

7. utveckling av innovativa kontroll- och övervakningssystem och genomförande 
av pilotprojekt knutna till fiskerikontroll, bl.a. DNA-analys av fisk eller 
utveckling av webbplatser med kontrollanknytning175

8. fortbildnings- och utbytesprogram, även mellan medlemsstater, för personal 
med ansvar för kontroll och övervakning av fiskeverksamhet176

9. lönsamhetsanalyser och bedömning av genomförda revisioner samt för utgifter 
som behöriga myndigheter ådrar sig i samband med kontroll och 
övervakning177

10. initiativ, inbegripet seminarier och medieverktyg, som syftar till att höja både 
yrkesfiskares och andra aktörers (t.ex. inspektörer, åklagare och domare) samt 
allmänhetens medvetenhet om behovet av att motverka olagligt, orapporterat 
och oreglerat fiske och om genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitikens regler178

11. driftsutgifter som uppstår vid ökad kontroll av bestånd som omfattas av 
särskilda kontroll- och inspektionsprogram som inrättats i enlighet med artikel 
95 i förordning (EG) nr 1224/2009  och samordning av kontrollen i enlighet 
med artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 768/2005179

12. program som är kopplade till genomförandet av en handlingsplan som 
upprättats i enlighet med artikel 102.4 i förordning (EG) nr 1224/2009, 
inbegripet eventuella driftsutgifter180

170 Artikel 76.2b (EU) nr 508/2014.
171 Artikel 76.2c (EU) nr 508/2014.
172 Artikel 76.2d (EU) nr 508/2014.
173 Artikel 76.2e (EU) nr 508/2014.
174 Artikel 76.2f (EU) nr 508/2014.
175 Artikel 76.2g (EU) nr 508/2014.
176 Artikel 76.2h (EU) nr 508/2014.
177 Artikel 76.2i (EU) nr 508/2014.
178 Artikel 76.2j (EU) nr 508/2014.
179 Artikel 76.2k (EU) nr 508/2014.
180 Artikel 76.2l (EU) nr 508/2014.
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Vem kan söka?
Stöd kan ges till Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Jordbruksverket 
och Livsmedelsverket.

Villkor för sökande
Den sökande ska 
• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 

redogörelse för projektets genomförande och resultat

• använda patrullfartyg och flyg till minst 60 procent av tiden för fiskerikontroll 
vid stöd till modernisering och inköp

• vid slutredovisning bifoga en förteckning över personer som deltagit vid 
utbildningar eller seminarier

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Stödet är 100 procent av de stödberättigande utgifterna. Stödet utgörs i sin tur av 
90 procent EU-medel och 10 procent svenska offentliga medel181. För punkt 5 som 
rör modernisering och inköp av patrullfartyg, patrullflygplan och 
patrullhelikopter182 är EU-delen lägre och uppgår endast till 70 procent och 30 
procent utgörs av svenska offentliga medel. Om det finns anslagsfinansiering inom 
åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4. 

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet. För stöd enligt punkt 5, 
modernisering och inköp av patrullfartyg, patrullflygplan och patrullhelikoptrar, är 
endast investeringar stödberättigande utgifter.

  

181 Artikel 94.3e (EU) nr 508/2014.
182 Artikel 94.3d (EU) nr 508/2014.
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6.33 Kontroll och tillsyn av fiske – stöd till privata 
aktörer

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 76.2a-c och f-g EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 3b om främjande av genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitikens regler genom stöd till övervakning, kontroll och 
tillsyn, förbättrad institutionell kapacitet och en effektiv offentlig förvaltning utan 
att den administrativa bördan därmed ökas.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 6 om att bevara och skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Motiv för åtgärden
För att den gemensamma fiskeripolitiken ska vara effektiv måste det finnas en 
välutvecklad kontroll- och tillsynsapparat som säkerställer god regelefterlevnad. 
Pengar har öronmärkts för kontroll och tillsyn i fondens budget. Syftet med 
åtgärden är att stödja arbetet med att genomföra EU:s krav på kontroll.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett företagsstöd. 

Stöd kan ges för genomförandet av unionens system för kontroll, inspektion och 
tillsyn enligt artikel 36 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som närmare anges i 
förordning (EG) nr 1224/2009183. I synnerhet ska följande typer av insatser vara 
stödberättigande:

1. inköp, installation och/eller utveckling av teknik, inklusive datorutrustning och 
program, system för positionsbestämning (VDS), övervakningskameror 
(CCTV-system) och IT-nät som gör det möjligt att samla in, administrera, 
validera, analysera, riskanalysera, presentera (genom kontrollrelaterade 
webbplatser) och utbyta samt utveckla provtagningsmetoder för data rörande 
fisket, inklusive sammankoppling med sektorsövergripande system för 
datautbyte184 

2. utveckling, inköp och installation av nödvändiga komponenter, inklusive 
datorutrustning och program, som krävs för att säkerställa dataöverföring från 
aktörer inom fiske och saluföring av fiskeriprodukter till berörd medlemsstat 
och relevanta unionsmyndigheter, däribland nödvändiga komponenter för 
elektroniska registrerings- och rapporteringssystem (ERS), kontrollsystem för 

183 Artikel 76.1 (EU) nr 508/2014.
184 Artikel 76.2a (EU) nr 508/2014.
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fartyg (VMS) och automatiska identifieringssystem (AIS) som installeras för 
kontrollsyften185

3. utveckling, inköp och installation av nödvändiga komponenter, inklusive 
datorutrustning och program, som krävs för att säkerställa spårbarhet vad gäller 
fiskeri- och vattenbruksprodukter i enlighet med artikel 58 i förordning (EG) nr 
1224/2009186

4. inköp av andra kontrollmedel, inbegripet anordningar för att mäta 
maskinstyrka och vägningsutrustning187

5. utveckling av innovativa kontroll- och övervakningssystem och genomförande 
av pilotprojekt knutna till fiskerikontroll, bl.a. DNA-analys av fisk eller 
utveckling av webbplatser med kontrollanknytning188

Vem kan söka?
Stöd kan ges till 

• yrkesfiskare 

• livsmedelsföretag i den mening som avses i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 
178/2002 som är berörda av artikel 58 i förordning (EG) nr 1224/2009 eller 
artikel 12 i förordning (EG) nr 1005/2008

• klassificeringsorgan och andra aktörer som har den expertkunskap som krävs 
för att göra den tekniska kontrollen av maskinstyrkan enligt artikel 40.3 och 
artikel 41.2 i förordning (EG) nr 1224/2009

Villkor för sökande
Den sökande ska 
• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
beskrivning av insatsens genomförande och resultat

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Småskaliga kustfiskare kan få 90 procent av de stödberättigande utgifterna i stöd. 
Övriga sökande får 80 procent i stöd. Om den sökande är ett stort företag enligt 
definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG utgår 30 procent i 
stöd. Stödet utgörs i sin tur av 90 procent EU-medel och 10 procent svenska 
offentliga medel189. Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte 
framgår av tabell 4.1.4.

Jordbruksverket har infört ett stödtak i åtgärden. Stödet får högst uppgå till 800 000 
kronor per ansökan. Med stöd avses här allt offentligt stöd, både från EU och från 

185 Artikel 76.2b (EU) nr 508/2014.
186 Artikel 76.2c (EU) nr 508/2014.
187 Artikel 76.2f (EU) nr 508/2014.
188 Artikel 76.2g (EU) nr 508/2014.
189 Artikel 94.3e (EU) nr 508/2014.
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Sverige. Enbart ansökningar som inkommit efter 29 juli år 2017 berörs av 
stödtaket.

Stödberättigande utgifter är investeringar och övriga direkta utgifter kopplade till 
investeringen (exempelvis utgifter för installation). 
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Integrerade havspolitikens genomförande (UP 6)

6.34 Skydd av havsmiljön

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 80.1b EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 6 om främjande av den integrerade 
havspolitikens genomförande.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 6 om att bevara och skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Motiv för åtgärden
Åtgärden understödjer genomförandet av den integrerade havspolitiken genom 
åtgärder som bidrar till att minska fiskets och andra havsanknutna verksamheters 
inverkan på havsmiljön.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd.

Stöd enligt denna åtgärd ska bidra till att uppnå de specifika målen i 
unionsprioriteringen i artikel 6.6 i (EU) nr 508/2014, bland annat följande190:

a. Integrerad övervakning till havs, särskilt den gemensamma miljön för 
informationsutbyte (Cise) för övervakningen av unionens maritima område. 

b. Främjande av skyddet av den marina miljön, särskilt den biologiska 
mångfalden och marina skyddsområden som Natura 2000-områden, utan att 
det påverkar tillämpningen av artikel 37 i (EU) nr 508/2014, och ett hållbart 
utnyttjande av havs- och kustresurserna och fortsatt fastställande av 
hållbarhetsgränser för mänsklig verksamhet som påverkar den marina miljön, 
särskilt inom ramen för direktiv 2008/56/EG.

Stöd kan ges för 

1. projekt som skyddar den marina miljön, särskilt den biologiska mångfalden 
och marina skyddsområden som Natura 2000-områden, i enlighet med de 
skyldigheter som fastställs i direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG191

Vem kan söka?
Stöd kan ges till myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, organisationer och 
företag.

190 Artikel 79 (EU) nr 508/2014.
191 Artikel 80.1b (EU) nr 508/2014.
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Villkor för sökande
Den sökande ska

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödet får högst uppgå till 4 000 000 kronor per ansökan. Med stöd avses här allt 
offentligt stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet. Stöd får dock inte omfatta 
löneutgifter för personal från nationella förvaltningar192. Detta innebär att stöd inte 
ges för myndigheters löneutgifter och därmed inte heller för deras indirekta 
kostnader. 

  

192 Artikel 80.2 (EU) nr 508/2014.
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6.35 Öka kunskapen om havsmiljön

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 80.1c EHFF.

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 6 om främjande av den integrerade 
havspolitikens genomförande.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 6 om att bevara och skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Motiv för åtgärden
Åtgärden understödjer genomförandet av den integrerade havspolitiken genom 
åtgärder som bidrar till att minska fiskets och andra havsanknutna verksamheters 
inverkan på havsmiljön.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett projektstöd.

Stöd enligt denna åtgärd ska bidra till att uppnå de specifika målen i 
unionsprioriteringen i artikel 6.6 i (EU) nr 508/2014, bland annat följande193:

a. Integrerad övervakning till havs, särskilt den gemensamma miljön för 
informationsutbyte (Cise) för övervakningen av unionens maritima område.

b. Främjande av skyddet av den marina miljön, särskilt den biologiska 
mångfalden och marina skyddsområden som Natura 2000-områden, utan att 
det påverkar tillämpningen av artikel 37 i (EU) nr 508/2014, och ett hållbart 
utnyttjande av havs- och kustresurserna och fortsatt fastställande av 
hållbarhetsgränser för mänsklig verksamhet som påverkar den marina miljön, 
särskilt inom ramen för direktiv 2008/56/EG.

Stöd kan ges för 

1. projekt som förbättrar kunskaperna om tillståndet för den marina miljön i syfte 
att upprätta övervakningsprogram och åtgärdsprogram enligt direktiv 
2008/56/EG i enlighet med de skyldigheter som fastställs i det direktivet194

Vem kan söka?
Stöd kan ges till myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, organisationer och 
företag.

193 Artikel 79 (EU) nr 508/2014.
194 Artikel 80.1c (EU) nr 508/2014.
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Villkor för sökande
Den sökande ska

• vid slutredovisning av projektet lämna in en ekonomisk redovisning samt en 
redogörelse för projektets genomförande och resultat

• godkänna att resultatet av projektet får offentliggöras

• ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet

Stödnivå och stödberättigande utgifter 
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer.  Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.

Stöd som understiger 22 000 kronor beviljas inte. Med stöd avses här allt offentligt 
stöd, både från EU och från Sverige.

Stödberättigande utgifter är löner, investeringar, övriga direkta utgifter, indirekta 
kostnader och offentliga resurser inom projektet. Stöd får dock inte omfatta 
löneutgifter för personal från nationella förvaltningar195. Detta innebär att stöd inte 
ges för myndigheters löneutgifter och därmed inte heller för deras indirekta 
kostnader. 

  

195 Artikel 80.2 (EU) nr 508/2014.
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6.36 Tekniskt stöd

Rättslig grund 
Artikel 78 EHFF.

Motiv för åtgärden
Åtgärden underlättar programmets genomförande genom att stöd kan lämnas till 
förberedelse, förvaltning, övervakning, utvärdering, information, kommunikation, 
nätverksarbete, kontroll och revision.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Stöd kan ges för 
1. förberedelser, förvaltning, övervakning, utvärdering, information och 

kommunikation, nätverksarbete, beslut om klagomål samt kontroll och 
revision. Stöd får ges för insatser för att minska den administrativa bördan för 
stödmottagarna, inklusive system för elektroniskt datautbyte och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas myndigheter och stödmottagarna när det 
gäller förvaltning och användning av dessa fonder. Stöd kan även ges för 
åtgärder för att öka kapaciteten hos relevanta parter i enlighet med artikel 5.3 e 
(EU) nr 1303/2013 och för att stödja utbyte av god praxis mellan dessa parter. 
De insatser som avses i denna punkt kan gälla både tidigare och påföljande 
programplaneringsperioder.

2. inrättandet av nationella nätverk som syftar till spridning av information, 
kapacitetsuppbyggnad och utbyte av bästa praxis samt till att stödja samarbetet 
mellan fiskets lokala aktionsgrupper på medlemsstatens territorium.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till Jordbruksverket, länsstyrelsen, Ekonomistyrningsverket eller 
andra aktörer som är engagerade i genomförandet av programmet.

Villkor för sökande
Tekniskt stöd regleras årligen i regleringsbrevet i stället för som i föregående 
programperiod utgöra en egen åtgärd inom programmet. Det innebär att 
Jordbruksverket i sitt regleringsbrev får ett särskilt anslag för tekniskt stöd som vi 
får dela ut pengar från. Det betyder att den som vill söka tekniskt stöd inte söker så 
som i övriga åtgärder utan ansökan kommer ske genom att äska medel hos 
Jordbruksverket via anslaget.

Stödnivå 
Storleken på stödet beror på vem som söker det, se avsnitt 7 Stödnivåer. Stödet 
utgörs i sin tur av 70 procent EU-medel och 30 procent svenska offentliga medel. 
Om det finns anslagsfinansiering inom åtgärden eller inte framgår av tabell 4.1.4.
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6.37 Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet 
(UP1)

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 33.1d och 44 EHFF 

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 1d om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
genom bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt för det småskaliga 
kustfisket och bättre säkerhets- och arbetsförhållanden.

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 3 om att öka konkurrenskraften hos SMF, inom 
fiske och vattenbruk.

Motiv för åtgärden
Åtgärden syftar till att lindra de marknadseffekter som orsakats av covid-19 
utbrottet och innebär att stöd kan ges till yrkesfiskare som tillfälligt upphör med sin 
fiskeverksamhet. 

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett företagsstöd

Stöd kan ges för 

1. Tillfälligt upphörande av all fiskeverksamhet inom havsfiske eller insjöfiske 
under någon eller flera av perioderna 16–30 juni, 1–31 juli, 1–31 augusti och 
1–15 september, 16-30 september, 1-15 oktober, 16-31 oktober, 1-15 
november, 16-30 november, 1-15 december och 16-31 december 2020.

Stöd får inte lämnas till licenshavare som har överlåtbara fiskerättigheter för 
pelagiska arter. Med pelagiska arter avses sill, skarpsill, makrill, taggmakrill, 
blåvitling och tobis.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till 

• innehavare av fiskelicens under förutsättning att licenshavaren har haft licens 
och arbetat ombord på ett unionsfiskefartyg som understiger 24 meter under 
minst 120 dagar under perioden 1 januari 2018–31 december 2019. 

För en licenshavare som påbörjat sitt arbete ombord på ett sådant fartyg efter 
den 31 december 2018 får stöd lämnas om licenshavaren har haft licens och 
arbetat ombord under minst 60 dagar under perioden 1 januari– 31 december 
2019. 

Om licenshavaren är en juridisk person får stöd lämnas under förutsättning att 
kravet på arbetade dagar ombord har uppfyllts av någon som äger andelar i den 
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juridiska personen och som ägde andelar även under den tid då arbetet 
utfördes. 

• innehavare av personlig fiskelicens som under minst 120 dagar under perioden 
1 januari 2018– 31 december 2019 har haft licens och arbetat ombord på ett 
fartyg som understiger 24 meter och från vilket det uteslutande bedrivs fiske i 
inlandsvatten.

• för en licenshavare som påbörjat sitt arbete ombord på ett sådant fartyg efter 
den 31 december 2018 får stöd lämnas om licenshavaren har haft licens och 
arbetat ombord på fartyget under minst 60 dagar under perioden 1 januari–31 
december 2019. 

Villkor för sökande
Den sökande 

• som har personlig fiskelicens får under en period om tre månader efter 
stödperiodens slut inte använda fartyget till annat fiske än fiske i inlandsvatten. 
Om stödmottagaren äger fartyget får stödmottagaren heller inte avyttra fartyget 
under denna period.

• som har tilldelats individuella demersala fiskemöjligheter för 2020 ska vid 
årets slut ha kvar en andel av fiskemöjligheterna som motsvarar den förväntade 
infiskningen under stödperioden.

• som är ägare till ett fiskefartyg och som har mottagit stöd får inte överföra 
fartyget utanför unionen under minst fem år efter den dag då stödet faktiskt 
betalades ut till stödmottagaren.

Stödnivå och stödberättigande utgifter
Stöd lämnas med ett schablonbelopp för fasta kostnader och kostnader för 
arbetskraft. För innehavare av fiskelicens bestäms schablonbeloppet med hänsyn 
till den period ansökan avser, fartygets längd, vilket redskap som används i störst 
utsträckning och vilka arter fartyget fiskar efter. För innehavare av personlig 
fiskelicens bestäms schablonbeloppet med hänsyn till den period ansökan avser, 
vilka arter licenshavaren fiskar efter och var fisket bedrivs. 
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6.38 Definitivt upphörande av fiskeverksamhet 
(UP1)

Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 34 EHFF 

Åtgärden bidrar till unionsprioritering 1c om främjande av ett miljömässigt 
hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
genom säkerställande av en balans mellan fiskekapaciteten och tillgängliga 
fiskemöjligheter. 

Åtgärden bidrar till tematiskt mål 6 om att bevara och skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Motiv för åtgärden
Åtgärden syftar till att justera den obalans som uppstått inom svenska fiskeflottan 
efter införda restriktioner för torskfiske i Östersjön.

Beslutande myndighet
Jordbruksverket.

Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett företagsstöd

Stöd kan ges för 

1.  Definitivt upphörande av fiskeverksamhet genom skrotning av fiskefartyg.

Vem kan söka?
Stöd kan ges till

• fartygsägare som avses i artikel 34.2a i havs- och fiskerifondsförordningen.

Villkor för sökande
• Minst hälften av fartygets infiskade värde under perioden 2017–2018 ska vara 

hänförligt till torsk, om fartyget har fiskat efter torsk i ICES-delområdena 25–
32 under 2017 och 2018 samt under den perioden bedrivit fiske till havs under 
minst 90 dagar per år. I annat fall ska minst hälften av det infiskade värdet vara 
hänförligt till torsk under perioden 2019–2020.

• Fartygsägaren ägde fartyget den 31 december 2020 och har ägt det sedan dess.

• Fartygsägaren har inte ägt andel i något annat unionsfiskefartyg med en total 
längd på 8 meter eller längre efter den 30 december 2020.

• Fartygsägaren har inte haft fiskelicens avseende något annat unionsfiskefartyg 
med en total längd på 8 meter eller längre efter den 30 december 2020.
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Stödnivå och stödberättigande utgifter
Om fartyget har fiskat efter torsk i ICES-delområdena 25–32 under 2017 och 2018 
samt under den perioden bedrivit fiske till havs under minst 90 dagar per år 
bestäms schablonbeloppet med hänsyn till fartygets bruttotonnage, vilket redskap 
som används i störst utsträckning, i vilken utsträckning fartyget bedrivit fiske till 
havs under perioden 2017–2018 och hur stor andel av det infiskade värdet under 
denna period som är hänförligt till torsk. 

I annat fall bestäms schablonbeloppet med hänsyn till fartygets bruttotonnage, 
vilket redskap som används i störst utsträckning, i vilken utsträckning fartyget 
bedrivit fiske till havs under perioden 2019–2020 och hur stor andel av det 
infiskade värdet under den perioden som är hänförligt till torsk.
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7 Stödnivåer 
De högsta stödnivåer som medlemsstaterna får tillämpa regleras i artikel 95 samt i 
bilaga I i (EU) nr 508 Andra stödnivåer kan dock förekomma beroende på typ av 
insats som ska genomföras. /2014. Vilka stödnivåer Sverige har valt att tillämpa 
framgår av 4 kap 2 § i förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 
fiskerinäringen. Storleken på stödet beror på vem som söker det. I tabellen nedan 
visas generellt för olika typer av sökande hur stor del av de stödberättigande 
utgifterna som den sökande får stöd för samt hur stor privat del som behövs. Andra 
stödnivåer kan dock förekomma beroende på typ av insats som ska genomföras.

Tabell 5, Tabellen visar hur stor del av de stödberättigande utgifterna som de olika 
typerna sökande får stöd för samt hur stor privat del som behövs.

Sökande Stöd Privat finansiering
Offentligrättsliga organ 100 % -
Småskaliga kustfiskare till havs eller i insjön (enligt 
definition i art 3 i EU nr 508/2014)

80% 20%

Producentorganisationer, sammanslutningar av 
producentorganisationer eller branschorganisationer

75% 25%

Yrkesfiskeorganisationer eller andra kollektiva 
stödmottagare

60% 40%

Stora företag enligt definitionen i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG

30% 70%

Övriga sökande 50% 50%

I begreppet stöd ingår både den del som finansieras med EU-medel och den del 
som finansieras med svenska offentliga medel. I praktiken innebär det att stödet om 
vi kan bevilja inom ramen för programmet inte alltid överensstämmer med 
stödnivån i tabellen ovan. Det beror på om det finns anslagsfinansiering inom 
åtgärden eller inte, se tabell i avsnitt 4.1.4 för information om hur 
anslagsfinansieringen är fördelad mellan de olika åtgärderna. 

I de åtgärder där det finns full anslagsfinansiering, ger tabellen ovan en rättvisande 
bild av stödnivån. I de fall det inte finns någon anslagsfinansiering, behöver 
sökande ordna med den svenska offentliga medfinansieringen till EU-pengarna 
själva. Det vill säga de kan inte söka stöd för den delen genom havs- och 
fiskeriprogrammet, utan får söka andra offentliga stöd.
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8 Urvalskriterier
Urvalskriterierna som föreslås för Havs- och fiskeriprogrammet är framtagna enligt 
kommissionens riktlinjer för konstruktion av urvalskriterier till Europeiska 
unionens strukturfonder för programperioden 2014-2020196. 

Urvalskriterierna ska tillämpas när alla stödvillkor är uppfyllda. Inget enskilt 
urvalskriterium måste vara uppfyllt för att en ansökan ska kunna beviljas, utan det 
är poängsättningen som avgör. 

Urvalskriterierna är framtagna av Jordbruksverket, som är förvaltande myndighet 
för havs- och fiskeriprogrammet, tillsammans med de förmedlande organ som 
består av länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. Arbetet har bedrivits i 
projektform där landsbygdsanalysenheten vid Jordbruksverket varit projektledare 
och enskilda handläggare och ämnesexperter från samtliga involverade 
myndigheter har bjudits in till deltagande i ett stort antal arbetsmöten. 

Alla urvalskriterier är uppbyggda på samma sätt med ett kortfattat namn, en 
fördelning av prioritetspoäng, en vikt, samt en bedömningsgrund. Namnet utgör 
bara en beskrivning av urvalskriteriets inriktning, medan prioriteringarna preciseras 
mer utförligt kopplad till varje poängsats. För varje poängsats finns också en 
bedömningsgrund som vid behov beskriver mer utförligt hur tilldelningen av poäng 
ska bedömas.

Ett urvalskriterium kan ge maximalt 5 poäng även om poängfördelningen inom 
urvalskriteriet totalt innehåller fler poäng. Om en ansökan skulle bedömas kunna 
samla fler än 5 poäng inom ett och samma urvalskriterium så begränsas 
totalpoängen ändå till 5 poäng.

Inom varje åtgärd tilldelas urvalskriterierna också en vikt för att skapa en 
prioritetsordning mellan urvalskriterierna. Ett urvalskriteriums vikt utgör en 
procentandel av vikterna för samtliga urvalskriterier. Samtliga vikter summerar 
därför till 100 (procent). Detta får till följd att högre viktade urvalskriterier är högre 
prioriterade och därför bidrar proportionellt mer till slutbedömningen än lägre 
viktade urvalskriterier.

Den slutliga poängsättningen av en ansökan om stöd bygger på att poängen för 
varje urvalskriterium multipliceras med respektive vikt. Dessa värden summeras 
därefter och ger en totalpoäng. Detta innebär att en ansökan kan erhålla allt från 
noll poäng upp till som mest 500 poäng (5 poäng i 100 procent av 
urvalskriterierna). 

I urvalskriteriet finns också en fast avslagsnivå på 200 poäng, med undantag för 
stöd inom lokalt ledd utveckling. Samtliga prioriterade insatser i programmet har 

196 Draft guidelines on eligibility conditions and selection criteria for the programming period 
2014-2020, Version October 2013.
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möjlighet att nå avslagsnivån. Om en ansökan inte når avslagsnivån kan den inte 
beviljas stöd. 

Om inte annat framgår, är det förordning (EU) nr 508/2014 som aves i de fall 
artikelhänvisningar anges i hela avsnitt 8.
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8.1 Investeringar inom fiske
Artikel 38 och 44.

Tabell 6, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende investeringar inom fisket, artikel 38 och 44

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: investeringen avser att förbättra 

redskapets storleks- eller artselektivitet, i 
enlighet med artikel 38.1a
4 poäng: investeringen avser utrustning 
ombord som eliminerar utkast genom att 
man undviker och minskar oönskade 
fångster, i enlighet med artikel 38.1b, 
eller
investeringen avser utrustning som 
minskar och om möjligt eliminerar fiskets 
fysiska och biologiska inverkan på 
ekosystemet eller havsbotten, i enlighet 
med artikel 38.1c, eller
investeringen avser utrustning för att 
skydda redskap och fångster från 
däggdjur och fåglar, i enlighet med 
artikel 38.1d

35

2. Minskad miljöpåverkan 5 poäng: investeringen avser 
fiskeredskap eller utrustning som 
minskar fiskets bottenpåverkan
3 poäng: investeringen höjer 
bränsleeffektiviteten

20

3. Landningsskyldigheten 5 poäng: investeringen avser redskap för 
fiske som omfattas eller kommer att 
omfattas av landningsskyldigheten

15

4. Spökfiske 5 poäng: investeringen inkluderar 
montering av tekniskt spårningssystem 
för förlorade fiskeredskap
3 poäng: investeringen inkluderar 
redskapsdetaljer som gör att redskapet 
slutar fånga fisk efter viss tid i vattnet, 
exempelvis vattenlöslig bindtråd 

10

5. Fiskeverksamhet 5 poäng: investeringen avser ökad 
selektivitet inom pelagiskt eller demersalt 
fiske med aktiva redskap eller övergång 
från dessa fisken till fiske med passiva 
redskap
3 poäng: övriga investeringar inom 
åtgärden

20

Summa viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng

8.1.1 Bedömningsgrunder

1. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: investeringen avser att förbättra redskapets storleks- eller 
artselektivitet, i enlighet med artikel 38.1a
Handläggaren bedömer om investeringen avser att förbättra redskapets storleks- 
eller artselektivitet, i enlighet med artikel 38.1a.
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4 poäng: investeringen avser utrustning ombord som eliminerar utkast genom 
att man undviker och minskar oönskade fångster, i enlighet med artikel 38.1b
Handläggaren bedömer om investeringen avser utrustning ombord som eliminerar 
utkast genom att man undviker och minskar oönskade fångster, i enlighet med 
artikel 38.1b.

4 poäng: investeringen avser utrustning som minskar och om möjligt 
eliminerar fiskets fysiska och biologiska inverkan på ekosystemet eller 
havsbotten, i enlighet med artikel 38.1c
Handläggaren bedömer om investeringen avser utrustning som minskar och om 
möjligt eliminerar fiskets fysiska och biologiska inverkan på ekosystemet eller 
havsbotten, i enlighet med artikel 38.1c.

4 poäng: investeringen avser utrustning för att skydda redskap och fångster 
från däggdjur och fåglar, i enlighet med artikel 38.1d
Handläggaren bedömer om investeringen avser utrustning för att skydda redskap 
och fångster från däggdjur och fåglar, i enlighet med artikel 38.1d.

2. Minskad miljöpåverkan
Olika former av minskad miljöpåverkan prioriteras.

5 poäng: investeringen avser fiskeredskap eller utrustning som minskar 
fiskets bottenpåverkan
Handläggaren bedömer om investeringen avser utformning av 
fiskeredskap/utrustning som minskar fiskets bottenpåverkan.

3 poäng: investeringen höjer bränsleeffektiviteten
Handläggaren bedömer om investeringen höjer bränsleeffektiviteten (vikt landad 
fångst per liter bränsle). Förändrad bränsleeffektivitet är en av åtgärdens 
resultatindikatorer och sökanden ska ha lämnat uppgifter om förväntade resultat i 
ansökan. Handläggarens bedömning i detta urvalskriterium ska utgå ifrån 
bedömningen om uppgifter för skattning av resultatindikatorn kan anses rimliga.

3. Landningsskyldigheten
Fiske som omfattas av landningsskyldigheten prioriteras.

5 poäng: investeringen avser redskap för fiske som omfattas eller kommer att 
omfattas av landningsskyldigheten
Handläggaren bedömer om investeringen avser redskap för fiske som omfattas eller 
kommer att omfattas av landningsskyldigheten.

4. Spökfiske
Särskilda syften att minska spökfiske prioriteras.
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5 poäng: investeringen inkluderar montering av tekniskt spårningssystem för 
förlorade fiskeredskap
Handläggaren bedömer om investeringen inkluderar montering av tekniskt 
spårningssystem för förlorade fiskeredskap.

3 poäng: investeringen inkluderar redskapsdetaljer som gör att redskapet 
slutar fånga fisk efter viss tid i vattnet, exempelvis vattenlöslig bindtråd 
Handläggaren bedömer om investeringen inkluderar redskapsdetaljer som gör att 
redskapet slutar fånga fisk efter viss tid i vattnet, exempelvis vattenlöslig bindtråd.

5. Fiskeverksamhet
Särskilda fiskeverksamheter prioriteras.

5 poäng: investeringen avser ökad selektivitet inom pelagiskt eller demersalt 
fiske med aktiva redskap eller övergång från dessa fisken till fiske med 
passiva redskap
Handläggaren bedömer om investeringen avser ökad selektivitet inom pelagiskt 
eller demersalt fiske med aktiva redskap eller övergång från dessa fisken till fiske 
med passiva redskap.

3 poäng: övriga investeringar inom åtgärden
Handläggaren bedömer om investeringen avser annat än vad som anges ovan.
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8.2 Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt 
samarbete
Tabell 7, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete artikel 37

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
6. Syfte 5 poäng: ansökan avser ersättning för 

berörda aktörers deltagande i arbetet 
med att utforma och genomföra 
bevarandeåtgärder och regionalisering 
(enligt art. 37.1b)
4 poäng: ansökan avser övriga 
stödmöjligheter inom åtgärden, inklusive 
fiskutsättningar (enligt artiklar 37.1a, 
37.1b och 37.2)

40

7. Miljöhänsyn 5 poäng: ansökan avser artikel 7.2e, 8 
eller 11 i GFP (EU nr 1380/2013)
4 poäng: ansökan avser övriga 
inriktningar inom artikel 7 i GFP (EU nr 
1380/2013)

30

8. Regionalt perspektiv 4 poäng: projektet avser samarbete med 
annat land
+1 poäng: projektet avser samarbete 
mellan fler än två länder

20

9. Samverkan 5 poäng: Minst en icke-statlig 
organisation deltar i projektet

10

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.2.1 Bedömningsgrunder

1. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: ansökan avser ersättning för berörda aktörers deltagande i arbetet 
med att utforma och genomföra bevarandeåtgärder och regionalisering (enligt 
art. 37.1b)
Handläggaren bedömer om ansökan avser ersättning för berörda aktörers 
deltagande i arbetet med att utforma och genomföra bevarandeåtgärder och 
regionalisering (enligt artikel 37.1b), exempelvis deltagande i möten för regionala 
rådgivande nämnder.

4 poäng: ansökan avser övriga stödmöjligheter inom åtgärden, inklusive 
fiskutsättningar (enligt artiklar 37.1a, 37.1b och 37.2)
Handläggaren bedömer om ansökan avser övriga stödmöjligheter inom åtgärden, 
inklusive fiskutsättningar (enligt artiklar 37.1a, 37.1b och 37.2). Exempelvis, 
• utformning, utveckling och övervakning av de tekniska och administrativa 

hjälpmedel som krävs för utvecklingen och genomförandet av 
bevarandeåtgärder och regionalisering (artikel 37.1a),

• samarbete mellan medlemsstater i arbetet med att utforma och genomföra 
bevarandeåtgärder och regionalisering (artikel 37.1b), eller 
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• fiskutsättningar som bevarandeåtgärd enligt en unionsrättsakt (artikel 37.2).

2. Miljöhänsyn
Projekt med särskild miljöhänsyn prioriteras.

5 poäng: ansökan avser artikel 7.2e, 8 eller 11 i GFP (EU nr 1380/2013)
Handläggaren bedömer om ansökan avser artikel 7.2e, 8 eller 11 i GFP (EU nr 
1380/2013). Exempelvis, 
1. särskilda åtgärder för att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på 

den marina biologiska mångfalden och de marina ekosystemen, inbegripet 
åtgärder för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade 
fångster (artikel 7.2e i GFP), 

2. inrättande av återhämtningsområden för fiskbestånd (artikel 8 i GFP), eller 

3. nödvändiga bevarandeåtgärder för efterlevande av skyldigheter enligt unionens 
miljölagstiftning (artikel 11 i GFP).

4 poäng: ansökan avser övriga inriktningar inom artikel 7 i GFP (EU nr 
1380/2013)

Handläggaren bedömer om ansökan avser övriga inriktningar inom artikel 7 i GFP, 
vilket motsvarar artikel 7.1a-j och 7.2a-d.

3. Regionalt perspektiv
Samarbeten med andra länder prioriteras.

4 poäng: projekt avser samarbete med annat land 
Handläggaren bedömer om projektet avser samarbete med annat land.

+1 poäng: projektet avser samarbete mellan fler än två länder
Handläggaren bedömer om projektet avser samarbete mellan fler än två länder.

4. Samverkan
Samverkan med icke-statliga organisationer prioriteras.

5 poäng: Minst en icke-statlig organisation deltar i projektet
Handläggaren bedömer om minst en icke-statlig organisation deltar i projektet.
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8.3 Nya tekniska lösningar inom fiske
Artikel 39 och 44

Tabell 8, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende nya lösningar inom fiske, artikel 39 och 44

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Selektiva fångster 5 poäng: projektet avser att minska 

mängden oönskade fångster
3 poäng: projektet avser att 
rovdjurssäkra fiskets fångster
2 poäng: projektet avser minskad fångst 
av sjöfågel eller vattenlevande däggdjur

35

2. Övrig minskad 
miljöpåverkan

5 poäng: projektet inkluderar en analys 
eller utvärdering av 
fiskeredskaps/utrustningens 
förutsättningar för minskad 
bottenpåverkan
3 poäng: projektet inkluderar en analys 
eller utvärdering av 
fiskeredskaps/utrustnings påverkan på 
fiskefartygens bränsleförbrukning
2 poäng: projektet inkluderar ökad 
spårbarhet av förlorade fiskeredskap

25

3. Innovation 5 poäng: projektet tillämpar nya och inte 
tidigare beprövade möjligheter eller 
tekniska lösningar för att minska 
biologisk eller fysisk påverkan från fisket

20

4. Mervärden för flera 
fiskare

5 poäng: projektets resultat är av 
intresse för flera fisketyper inom den 
svenska fiskeflottan
3 poäng: projektets resultat kommer att 
spridas vid någon typ av möte, 
exempelvis ett seminarium

10

5. Kompetens och 
genomförandekapacitet

5 poäng: i projektet deltar internationell 
verksamhetsexpertis
4 poäng: i projektet deltar nationell 
verksamhetsexpertis
3 poäng: projektet baseras till någon del 
på internationellt erfarenhetsutbyte

10

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng

8.3.1 Bedömningsgrunder

1. Selektiva fångster
Projekt som utvecklar olika typer av selektivitet i fiskeredskap prioriteras.

5 poäng: Projektet avser att minska mängden oönskade fångster
Handläggaren bedömer om projektet avser att minska mängden oönskade fångster 
genom tekniska lösningar som förbättrar aktuellt fiskeredskaps art- eller 
storleksselektivitet. Detta omfattar inte avsikten att minska fångst av sjöfågel eller 
vattenlevande däggdjur.

3 poäng: Projektet avser att rovdjurssäkra fiskets fångster
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Handläggaren bedömer om projektet innehåller frågeställningar kring hur 
fiskeredskapets/utrustningens utformning kan begränsa rovdjurs inverkan på 
fångst.

2 poäng: Projektet avser minskad fångst av sjöfågel eller vattenlevande 
däggdjur
Handläggaren bedömer om projektet avser minskad fångst av sjöfågel eller 
vattenlevande däggdjur. 

2. Övrig minskad miljöpåverkan
Projekt som ytterligare bidrar till minskad miljöpåverkan prioriteras.

5 poäng: Projektet inkluderar en analys eller utvärdering av 
fiskeredskaps/utrustnings förutsättningar för minskad bottenpåverkan
Handläggaren bedömer om projektet kommer att utvärdera hur 
fiskeredskapets/utrustningens utformning kan minska bottenpåverkan vid fiske.

3 poäng: Projektet inkluderar en analys eller utvärdering av 
fiskeredskaps/utrustnings påverkan på fiskefartygens bränsleförbrukning
Handläggaren bedömer om projektet kommer att utvärdera hur 
fiskeredskapets/utrustningens utformning kan höja fiskefartygens 
bränsleeffektivitet.

2 poäng: Projektet inkluderar ökad spårbarhet av förlorade fiskeredskap
Handläggaren bedömer om projektet innehåller frågeställningar kring hur 
fiskeredskapets/utrustningens utformning kan bidra till ökad spårbarhet av 
förlorade fiskeredskap.

3. Innovation
Innovativa projekt prioriteras.

5 poäng: Projektet tillämpar nya och inte tidigare beprövade möjligheter eller 
tekniska lösningar för att minska biologisk eller fysisk påverkan från fisket
Handläggaren bedömer om projektet avser att minska fiskets biologiska eller 
fysiska påverkan på miljön genom att ta fram nya material/nya metoder, eller 
genom ny tillämpning av beprövad teknik.

4. Mervärden för flera fiskare
Projekt med betydelse för flera olika typer av fiske prioriteras.

5 poäng: Projektets resultat är av intresse för flera fisketyper inom den 
svenska fiskeflottan
Handläggaren bedömer om de tekniska lösningar som projektet utvecklar kan 
komma flera olika typer av fisken till godo.

3 poäng: Projektets resultat kommer att spridas vid någon typ av möte, 
exempelvis ett seminarium
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Handläggaren bedömer om projektplanen redogör för att resultaten även kommer 
att delges genom någon form av möte eller seminarium (skriftlig slutrapport ska 
alltid lämnas in).

5. Kompetens och genomförandekapacitet
Samverkan med erkänd verksamhetsexpertis prioriteras.

5 poäng: I projektet deltar internationell verksamhetsexpertis
Handläggaren bedömer om projektorganisationen inkluderar internationell expertis 
inom verksamhetsområdet och att expertkunskaperna finns dokumenterade genom 
exempelvis arbetsintyg, relevant examen eller CV.

4 poäng: I projektet deltar nationellt verksamhetsexpertis
Handläggaren bedömer om projektorganisationen inkluderar nationell expertis 
inom verksamhetsområdet och att expertkunskaperna finns dokumenterade genom 
exempelvis arbetsintyg, relevant examen eller CV.

3 poäng: Projektet baseras (i någon del) på internationellt erfarenhetsutbyte
Handläggaren bedömer om projektet beskriver internationella spridningskanaler 
eller andra möjligheter för internationellt erfarenhetsutbyte under projektperioden.
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8.4 Nya former av förvaltning och organisation 
inom fiske
Artikel 39 och 44

Tabell 9, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende nya former av förvaltning och organisation inom fiske artikel 39 och 44

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Gemensamma 

intressen
5 poäng: projektets frågeställningar är av 
nationell karaktär och kan gynna 
merparten av Sveriges aktörer inom 
berörd näringsgren
3 poäng: projektets frågeställningar är av 
lokal eller regional karaktär och kan 
gynna lokala aktörer eller merparten av 
regionens aktörer inom berörd 
näringsgren

40

2. Genomförande av 
landningsskyldigheten

5 poäng: projektet har betydelse för 
genomförandet av landningsskyldigheten

25

3. Aktivt deltagande 5 poäng: i projektet deltar minst fyra 
organisationer.
3 poäng: Projektet bedrivs genom 
deltagande av en ytterligare organisation 
utöver den kvalitetssäkrande 
samarbetspartnern

20

4. Fiskets lokalisering 5 poäng: projektet avser förvaltning eller 
organisation av fiske på både marina 
fiskbestånd och fiskbestånd i 
inlandsvatten
3 poäng: projektet avser förvaltning eller 
organisation av fiske på antingen marina 
fiskbestånd eller fiskebestånd i 
inlandsvatten

10

5. Kunskapsspridning 5 poäng: projektets resultat kommer att 
spridas vid någon typ av möte, 
exempelvis ett seminarium

5

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng

8.4.1 Bedömningsgrunder

1. Gemensamma intressen
Projekt som avser att gynna merparten av aktörer inom en näringsgren prioriteras. 
Syftet är således att nationellt samla aktörer med gemensamma intressen.

5 poäng: Projektets frågeställningar är av nationell karaktär och kan gynna 
merparten av Sveriges aktörer inom berörd näringsgren
Handläggaren bedömer om projektet är av nationell karaktär och avser att gynna 
merparten av svenska aktörer inom en berörd näringsgren.  Berörda näringsgrenar 
är sådana som nyttjar eller inverkar på de gemensamma resurserna i hav och sjö 
och som påverkas av förvaltningen och organisationen. Exempel är olika typer av 
yrkesfiske, fisketurismentreprenörer, vattenbrukare eller naturguider. Med nationell 
karaktär avses att man samlar huvuddelen av aktörerna, som exempelvis alla 
musselodlare i Sverige även om det innebär att Sveriges alla musselodlare finns 
inom ett mer geografiskt avgränsat område.

Godkänd 2022-06-23 av Christina Nordin



117

3 poäng: 
Projektets frågeställningar är av lokal eller regional karaktär och kan gynna 
lokala aktörer eller merparten av regionens aktörer inom berörd näringsgren.
Handläggaren bedömer om projektets frågeställningar är av lokal eller regional 
lokal karaktär och kan gynna lokala aktörer eller merparten av regionens aktörer 
inom berörd näringsgren. Bedömningar av berörd näringsgren och regionala 
områden görs på motsvarande sätt som bedömningar under 5 poäng.

2. Genomförande av landningsskyldigheten
Projekt som prioriterar genomförandet av landningsskyldigheten inom fisket.

5 poäng: projektet har betydelse för genomförandet av landningsskyldigheten
Handläggaren bedömer om projektet har betydelse för genomförandet av 
landningsskyldigheten. 

3. Aktivt deltagande
Projekt som samordnar fler organisationer prioriteras. Åtgärden prioriterar de 
ansökningar som avser samarbetsformer för fler deltagande organisationer utöver 
grundkraven.  I villkoren för åtgärden återfinns krav på kvalitetssäkrande 
samarbetspartner.

5 poäng: i projektet deltar minst fyra organisationer
Handläggaren bedömer om projektet avser deltagande med minst fyra 
organisationer, inklusive kvalitetssäkrande samarbetspartner.

3 poäng: projektet bedrivs genom deltagande av en ytterligare aktiv 
organisation utöver den kvalitetssäkrande samarbetspartnern. 
Handläggaren bedömer om projektet avser deltagande av en ytterligare aktiv 
organisation utöver kvalitetssäkrande samarbetspartner.

4. Fiskets lokalisering
Projekt som omfattar fiske i både marina områden och inlandsvatten prioriteras.

5 poäng: projektet avser förvaltning eller organisation av fiske på både 
marina fiskbestånd och fiskbestånd i inlandsvatten
Handläggaren bedömer om projektet avser förvaltning eller organisation av fiske 
på både marina fiskbestånd och fiskbestånd i inlandsvatten

3 poäng: projektet avser förvaltning eller organisation av fiske på antingen 
marina fiskbestånd eller fiskebestånd i inlandsvatten
Handläggaren bedömer om projektet avser förvaltning eller organisation av fiske 
på antingen marina fiskbestånd eller fiskebestånd i inlandsvatten

5. Kunskapsspridning
Utifrån visionen om den lärande organisationen prioriteras projekt som även 
medverkar till kunskaps- och/eller informationsspridning. 
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5 poäng: projektets resultat kommer spridas vid någon typ av möte, 
exempelvis ett seminarium

Handläggaren bedömer om projektplanen redogör för att resultaten även kommer 
att delges genom någon form av möte eller seminarium. (Skriftlig slutrapport ska 
alltid lämnas in).
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8.5 Samla in förlorade fiskeredskap eller marint 
skräp
Artikel 40.1a

Tabell 10, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp, artikel 40.1a

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Livsmiljö 5 poäng: projektet använder dykare för 

att samla in förlorade fiskeredskap vid 
fasta strukturer, exempelvis vid 
vrakplatser
3 poäng: projektet samlar in förlorade 
fiskeredskap vid fasta strukturer, 
exempelvis vid vrakplatser, utan 
användning av dykare

50

2. Syfte 5 poäng: projektet avser insamling av 
förlorade fiskeredskap
4 poäng: projektet avser insamling eller 
hantering av marint skräp

20

3. GPS-positioner 5 poäng: projektet rapporterar GPS-
positioner för insamlade redskap i 
nationell databas

20

4. Samordning 5 poäng: Projektet utförs tillsammans 
med annan organisation

10

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.5.1 Bedömningsgrunder

1. Livsmiljö
Särskilda insamlingslokaler och metoder prioriteras.

5 poäng: projektet använder dykare för att samla in förlorade fiskeredskap 
vid fasta strukturer, exempelvis vid vrakplatser
Handläggaren bedömer om projektet använder dykare för att samla in förlorade 
fiskeredskap vid fasta strukturer, exempelvis vid vrakplatser.

3 poäng: projektet samlar in förlorade fiskeredskap vid fasta strukturer, 
exempelvis vid vrakplatser, utan användning av dykare
Handläggaren bedömer om projektet samlar in förlorade fiskeredskap vid fasta 
strukturer, exempelvis vid vrakplatser, utan användning av dykare.

2. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: projektet avser insamling av förlorade fiskeredskap
Handläggaren bedömer om projektet avser att samla in förlorade fiskeredskap.

3 poäng: projektet avser insamling eller hantering av marint skräp 
Handläggaren bedömer om projektet avser att underlätta insamling eller hantering 
av marint skräp.
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3. GPS-positioner
Positionsregistrerande projekt prioriteras.

5 poäng: projektet rapporterar GPS-positioner för insamlade redskap i 
nationell databas
Handläggaren bedömer om projektet avser att rapportera GPS-positioner för 
insamlade redskap genom den svenska portalen för loggning av spökgarn, 
GhostGuard (havochvatten.se) 

4. Samordning
Samordnade projekt prioriteras.

5 poäng: Projektet utförs tillsammans med annan organisation 
Handläggaren bedömer om projektet utförs tillsammans med annan organisation.
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8.6 Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk 
mångfald
Artikel 40.1b, c, i och artikel 44

Tabell 11, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseendebevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald, artikel40.1b, c, i och 
artikel 44

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: projektet avser konstruktion, 

utplacering eller modernisering av fasta 
eller flyttbara anläggningar för att skydda 
och främja havets fauna och flora, 
inklusive vetenskapligt utarbetande och 
utvärdering av dessa, eller åtgärder för 
bättre förvaltning och bevarande av 
akvatiska biologiska resurser (enligt 
artikel 40.1b-c eller motsvarande del av 
artikel 44)
3 poäng: projektet avser deltagande i 
andra åtgärder som syftar till att bevara 
och främja den biologiska mångfalden 
och ekosystemtjänsterna, såsom 
åtgärder för att återställa specifika havs- 
och kustlivsmiljöer till stöd för hållbara 
fiskbestånd, inklusive vetenskapligt 
utarbetande och utvärdering av dessa 
(enligt artikel 40.1i eller motsvarande del 
av artikel 44)

40

2. Miljö 5 poäng: projektet avser återställning av 
biotop för akvatisk flora och fauna, 
inklusive anläggning av faunapassage 
vid vandringshinder
4 poäng: projektet avser anläggning av 
nya lek- och uppväxtområden för fisk 
eller montering av skyddsgaller eller 
annan avledningsanordning vid 
vattenkraftsturbiner
3 poäng: projektet avser övriga 
stödmöjligheter

30

3. Åtgärdsprogram 5 poäng: Projektet har koppling till 
vattendistriktens åtgärdsprogram eller 
åtgärdsprogrammet för havsmiljön 

20

4. Samverkan 5 poäng: projektet sker i samverkan med 
minst en organisation (inkl. myndigheter)

10

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.6.1 Bedömningsgrunder

1. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: projektet avser konstruktion, utplacering eller modernisering av 
fasta eller flyttbara anläggningar för att skydda och främja havets fauna och 
flora, inklusive vetenskapligt utarbetande och utvärdering av dessa, eller 
åtgärder för bättre förvaltning och bevarande av akvatiska biologiska 
resurser (enligt artikel 40.1b-c eller motsvarande del av artikel 44)
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Handläggaren bedömer om projektet avser konstruktion, utplacering eller 
modernisering av fasta eller flyttbara anläggningar för att skydda och främja havets 
fauna och flora, inklusive vetenskapligt utarbetande och utvärdering av dessa, eller 
åtgärder för bättre förvaltning och bevarande av akvatiska biologiska resurser 
(enligt artikel 40.1b-c eller motsvarande del av artikel 44). 

3 poäng: projektet avser deltagande i andra åtgärder som syftar till att bevara 
och främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna, såsom 
åtgärder för att återställa specifika havs- och kustlivsmiljöer till stöd för 
hållbara fiskbestånd, inklusive vetenskapligt utarbetande och utvärdering av 
dessa (enligt artikel 40.1i eller motsvarande del av artikel 44)
Handläggaren bedömer om projektet avser deltagande i andra åtgärder som syftar 
till att bevara och främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna, 
såsom åtgärder för att återställa specifika havs- och kustlivsmiljöer till stöd för 
hållbara fiskbestånd, inklusive vetenskapligt utarbetande och utvärdering av dessa 
(enligt artikel 40.1i eller motsvarande del av artikel 44).

2. Miljö
Särskilda miljöhänsyn prioriteras.

5 poäng: projektet avser återställning av biotop för akvatisk flora och fauna, 
inklusive anläggning av faunapassage vid vandringshinder
Handläggaren bedömer om projektet avser återställning av biotop för akvatisk flora 
och fauna, inklusive anläggning av faunapassage vid vandringshinder.

4 poäng: projektet avser anläggning av nya lek- och uppväxtområden för fisk 
eller montering av skyddsgaller eller annan avledningsanordning vid 
vattenkraftsturbiner
Handläggaren bedömer om projektet avser anläggning av nya lek- och 
uppväxtområden för fisk eller montering av skyddsgaller eller annan 
avledningsanordning vid vattenkraftsturbiner.

3 poäng: ansökan avser övriga stödmöjligheter
Handläggaren bedömer om projektet avser övriga stödmöjligheter inom åtgärden.

3. Åtgärdsprogram
Projekt inom åtgärdsprogram prioriteras.

5 poäng: Projektet har koppling till vattendistriktens åtgärdsprogram eller 
åtgärdsprogrammet för havsmiljön 
Handläggaren bedömer om projektet utgör en del av föreslagna åtgärder till 
vattendistriktens åtgärdsprogram eller åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

4. Samverkan
Projektsamverkan prioriteras.

5 poäng: projektet sker i samverkan med minst en organisation (inkl. 
myndigheter) 
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Handläggaren bedömer om projektet sker i samverkan med minst en organisation 
(inkl. myndigheter).

8.7 Bevarandeprojekt för skyddade områden
Artikel 40.1d-g och artikel 44

Tabell 12, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende bevarandeprojekt för skyddade områden artikel 40.1d-g och artikel 44

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: projektet avser förberedelser, 

inklusive studier, utarbetande, 
övervakning och uppdatering av 
skydds- och förvaltningsplaner för 
fiskerelaterad verksamhet avseende 
Natura 2000-områden och de 
särskilda geografiska skyddsområden 
som avses i direktiv 2008/56/EG och i 
andra speciella livsmiljöer (enligt 
artikel 40.1d eller motsvarande del av 
artikel 44), eller
förvaltning, återställande och 
övervakning av Natura 2000-områden 
i enlighet med direktiv 92/43/EEG och 
direktiv 2009/147/EG, i enlighet med 
de prioriterade åtgärdsplaner som har 
fastställts enligt direktiv 92/43/EEG 
(enligt artikel 40.1e eller motsvarande 
del av artikel 44), eller
förvaltning, återställande och 
övervakning av marina 
skyddsområden för genomförandet av 
de geografiska skyddsåtgärder som 
avses i artikel 13.4 i direktiv 
2008/56/EG (enligt artikel 40.1f eller 
motsvarande del av artikel 44)
3 poäng: projektet avser åtgärder för 
att öka miljömedvetenhet, med 
deltagande av fiskare, i fråga om 
skydd och återställande av den marina 
biologiska mångfalden (enligt artikel 
40.1g eller motsvarande del av artikel 
44)

35

2. Planarbete 5 poäng: projektet avser förberedelser, 
inklusive studier, eller utarbetande av 
bevarande-, skötsel-, skydds- eller 
förvaltningsplan
3 poäng: projektet avser övervakning 
eller uppdatering av bevarande-, skötsel-
, skydds- eller förvaltningsplan

25

3. Vattenmiljöer 5 poäng: projektet avser marin miljö
3 poäng: projektet avser övriga 
vattenmiljöer

15

4. Samverkan 5 poäng: projektet sker i samverkan med 
berörda aktörer

15

5. Dialog 5 poäng: projektet har planerade 
dialogmöten

10

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 
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8.7.1 Bedömningsgrunder

1. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: projektet avser förberedelser, inklusive studier, utarbetande, 
övervakning och uppdatering av skydds- och förvaltningsplaner för 
fiskerelaterad verksamhet avseende Natura 2000-områden och de särskilda 
geografiska skyddsområden som avses i direktiv 2008/56/EG och i andra 
speciella livsmiljöer (enligt artikel 40.1d eller motsvarande del av artikel 44), 
eller

förvaltning, återställande och övervakning av Natura 2000-områden i enlighet 
med direktiv 92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG, i enlighet med de 
prioriterade åtgärdsplaner som har fastställts enligt direktiv 92/43/EEG 
(enligt artikel 40.1e eller motsvarande del av artikel 44), eller

förvaltning, återställande och övervakning av marina skyddsområden för 
genomförandet av de geografiska skyddsåtgärder som avses i artikel 13.4 i 
direktiv 2008/56/EG (enligt artikel 40.1f eller motsvarande del av artikel 44)
Handläggaren bedömer om projektet avser förberedelser, inklusive studier, 
utarbetande, övervakning och uppdatering av skydds- och förvaltningsplaner för 
fiskerelaterad verksamhet avseende Natura 2000-områden och de särskilda 
geografiska skyddsområden som avses i direktiv 2008/56/EG och i andra speciella 
livsmiljöer (enligt artikel 40.1d eller motsvarande del av artikel 44), eller 

förvaltning, återställande och övervakning av Natura 2000-områden i enlighet med 
direktiv 92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG, i enlighet med de prioriterade 
åtgärdsplaner som har fastställts enligt direktiv 92/43/EEG (enligt artikel 40.1e 
eller motsvarande del av artikel 44), eller

förvaltning, återställande och övervakning av marina skyddsområden för 
genomförandet av de geografiska skyddsåtgärder som avses i artikel 13.4 i direktiv 
2008/56/EG (enligt artikel 40.1f eller motsvarande del av artikel 44).

3 poäng: projektet avser åtgärder för att öka miljömedvetenhet, med 
deltagande av fiskare, i fråga om skydd och återställande av den marina 
biologiska mångfalden (enligt artikel 40.1g eller motsvarande del av artikel 
44)
Handläggaren bedömer om projektet avser åtgärder för att öka miljömedvetenhet, 
med deltagande av fiskare, i fråga om skydd och återställande av den marina 
biologiska mångfalden (enligt artikel 40.1g eller motsvarande del av artikel 44).

2. Planarbete
Särskilt arbete med bevarande-, skötsel-, skydds- eller förvaltningsplaner 
prioriteras.
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5 poäng: projektet avser förberedelser, inklusive studier, eller utarbetande av 
bevarande-, skötsel-, skydds- eller förvaltningsplan
Handläggaren bedömer om projektet avser förberedelser, inklusive studier, eller 
utarbetande av bevarande-, skötsel-, skydds- eller förvaltningsplan.
3 poäng: projektet avser övervakning eller uppdatering av bevarande-, 
skötsel-, skydds- eller förvaltningsplan
Handläggaren bedömer om projektet avser förberedelser, inklusive studier, eller 
utarbetande av bevarande-, skötsel-, skydds- eller förvaltningsplan.

3. Vattenmiljöer
Särskilda vattenmiljöer prioriteras.

5 poäng: projektet avser marin miljö
Handläggaren bedömer om projektet avser marin miljö.

3 poäng: projektet avser övriga vattenmiljöer
Handläggaren bedömer om projektet avser övriga vattenmiljöer.

4. Samverkan
Projektsamverkan prioriteras.

5 poäng: projektet sker i samverkan med berörda aktörer
Handläggaren bedömer om projektet redogör för samverkan med aktörer som 
berörs av aktuell skyddsform.

5. Dialog
Tydlig dialog inom projekten prioriteras.

5 poäng: projektet har planerade dialogmöten
Handläggaren bedömer om projektet redogör för planerade dialogmöten.
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8.8 System för tilldelning av fiskemöjligheter
Artikel 36

Tabell 13, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende system för tilldelning av fiskemöjligheter, artikel 36

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: projektet avser utveckling av 

IT-system, administration, uppföljning 
och systemförvaltning inom Havs- och 
vattenmyndigheten eller 
producentorganisationer
3 poäng: projektet avser utvärdering av 
förvaltningssystem

60

2. Vem kan söka 5 poäng: Havs- och vattenmyndigheten 
är stödmottagare
4 poäng: producentorganisation är 
stödmottagare

40

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.8.1 Bedömningsgrunder

1. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: Projektet avser utveckling av IT-system, administration, uppföljning 
och systemförvaltning inom Havs- och vattenmyndigheten eller 
producentorganisationer
Handläggaren bedömer om projektet avser utveckling av IT-system, 
administration, uppföljning och systemförvaltning inom Havs- och 
vattenmyndigheten eller producentorganisationer.

3 poäng: projektet avser utvärdering av förvaltningssystem
Handläggaren bedömer om projektet avser utvärdering av förvaltningssystem.

2. Målgrupp
Särskilda stödmottagare prioriteras.

5 poäng: Havs- och vattenmyndigheten är stödmottagare
Handläggaren bedömer om Havs- och vattenmyndigheten är stödmottagare.

4 poäng: producentorganisation är stödmottagare
Handläggaren bedömer om en producentorganisation är stödmottagare.
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8.9 Investeringar som höjer kvalitet och mervärde 
på vildfångad fisk
Artiklar 42 och 44.

Tabell 14, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseendeinvesteringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk, artikel 42 
och artikel 44

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: investering avser saluföring, 

direktförsäljning, eller beredning av egen 
fångst
4 poäng: ansökan avser innovativ 
investering ombord för att höja 
produkternas kvalitet

60

2. Målgrupp 5 poäng: sökande är småskalig 
yrkesfiskare
3 poäng: övriga sökanden inom åtgärden

40

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng

8.9.1 Bedömningsgrunder

1. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: investering avser saluföring, direktförsäljning eller beredning av 
egen fångst
Handläggaren bedömer om investeringen avser saluföring, direktförsäljning eller 
beredning av egen fångst.

4 poäng: ansökan avser innovativ investering ombord för att höja 
produkternas kvalitet
Handläggaren bedömer om ansökan avser innovativ investering ombord för att höja 
produkternas kvalitet.

2. Målgrupp
Särskilda målgrupper prioriteras.

5 poäng: sökande är småskalig yrkesfiskare
Handläggaren bedömer om sökanden är småskalig fiskare enligt EU-definitionen 
som innebär att fiske endast bedrivs med passiva redskap och med fartyg under 12 
meters längd.

3 poäng: övriga sökanden inom åtgärden
Handläggaren bedömer om sökanden är annan yrkesfiskare än ovan.
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8.10 Fiskehamnar, landningsplatser och 
auktionshallar – förbättrad infrastruktur
Artikel 43.1 och artikel 44

Tabell 15, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar – förbättrad infrastruktur, 
artikel 43.1 och artikel 44

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Lokal 5 poäng: projektet avser fiskehamn eller 

landningsplats
3 poäng: projektet avser auktionshall

60

2. Syfte 5 poäng: projektet avser att förbättra de 
tjänster som erbjuds till yrkesfiskare 
3 poäng: övriga projektsyften

40

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.10.1 Bedömningsgrunder

1. Lokal
Särskilda lokaler prioriteras.

5 poäng: projektet avser fiskehamn eller landningsplats
Handläggaren bedömer om projektet avser fiskehamn eller landningsplats.

3 poäng: projektet avser auktionshall 
Handläggaren bedömer om projektet avser auktionshall.

2. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: projektet avser att förbättra de tjänster som erbjuds till yrkesfiskare
Handläggaren bedömer om projektet avser att förbättra de tjänster som erbjuds 
yrkesfiskare, exempelvis landning, vägning, förvaring eller transport av fångst eller 
oönskad fångst.

3 poäng: övriga projektsyften
Handläggaren bedömer om projektet avser annat syfte än de ovan.
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8.11 Fiskehamnar, landningsplatser och 
auktionshallar – anpassning till 
landningsskyldigheten
Artikel 43.2

Tabell 16, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar anpassning till 
landningsskyldigheten, artikel 43.2

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Lokal 5 poäng: projektet avser fiskehamn eller 

landningsplats
3 poäng: projektet avser auktionshall

60

2. Syfte 5 poäng: projektet avser att underlätta 
genomförandet av landningsskyldigheten 
(enligt artikel 43.2)
3 poäng: projektet avser att öka 
mervärdet för underutnyttjade delar av 
fångsten (enligt artikel 43.2)

40

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.11.1 Bedömningsgrunder

1. Lokal
Särskilda lokaler prioriteras.

5 poäng: projektet avser fiskehamn eller landningsplats
Handläggaren bedömer om projektet avser fiskehamn eller landningsplats.

3 poäng: projektet avser auktionshall 
Handläggaren bedömer om projektet avser auktionshall.

2. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: projektet avser att underlätta genomförandet av 
landningsskyldigheten (enligt artikel 43.2)
Handläggaren bedömer om projektet avser att underlätta genomförandet av 
landningsskyldigheten (enligt artikel 43.2).

3 poäng: projektet avser att öka mervärdet för underutnyttjade delar av 
fångsten (enligt artikel 43.2)
Handläggaren bedömer om projektet avser att öka mervärdet för underutnyttjade 
delar av fångsten (enligt artikel 43.2).
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8.12 Diversifiering inom fiske
Artikel 30 och 44.

Tabell 17, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende diversifiering inom fiske, artikel 30 och artikel 44

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: ansökan avser diversifiering till 

verksamhet som saknar fångstinslag
4 poäng: ansökan avser övriga syften 
med diversifiering

60

2. Målgrupp 5 poäng: sökanden är småskalig 
yrkesfiskare
3 poäng: övriga sökanden inom åtgärden

40

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng

8.12.1 Bedömningsgrunder

1. Typ av investering
Särskilda syften med diversifieringen prioriteras.

5 poäng: ansökan avser diversifiering till verksamhet som saknar fångstinslag 
Handläggaren bedömer om den kompletterande verksamheten saknar fångstinslag 
och utgör en verksamhet som inte ökar fiskeansträngningen. Exempelvis att starta 
restaurang som tillagar egen fångst, sälsafari, båtturer i skärgård eller kustmiljö, 
eller direktförsäljning i hamn.

4 poäng: ansökan avser övriga syften med diversifiering 
Handläggaren bedömer utifrån uppgifter i ansökan att den kompletterande 
verksamheten avser annan verksamhet än ovan. Exempelvis fisketurism så som 
hummersafari eller turbåtsfiske.

2. Målgrupp
Särskilda målgrupper prioriteras.

5 poäng: sökanden är småskalig yrkesfiskare
Handläggaren bedömer om sökanden är småskalig fiskare enligt EU-definitionen 
som innebär att fiske endast bedrivs med passiva redskap och med fartyg under 12 
meters längd.

3 poäng: övriga sökanden inom åtgärden
Handläggaren bedömer om sökanden är annan yrkesfiskare än ovan.
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8.13 Utveckling av produkter och processer
Artiklar 26 och 44

Tabell 18, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende utveckling av produkter och processer, artikel 26 och 44

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: projektet avser beredning av 

fångst eller möjligheter för 
direktförsäljning av fångst 
4 poäng: projektet avser processer och 
tekniker som höjer fiskeriprodukternas 
kvalitet
3 poäng: projektet utvecklar ny 
utrustning eller nya produkter

60

2. Samverkan 5 poäng: projektet involverar flera 
yrkesfiskare
3 poäng: projektet avser enskild 
yrkesfiskare

40

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng

8.13.1 Bedömningsgrunder

1. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: projektet avser beredning av fångst eller möjligheter för 
direktförsäljning av fångst 
Handläggaren bedömer om projektet avser beredning av fångst eller möjligheter för 
direktförsäljning av fångst.

4 poäng: projektet avser processer och tekniker som höjer 
fiskeriprodukternas kvalitet
Handläggaren bedömer om projektet avser processer och tekniker som höjer 
fiskeriprodukternas kvalitet.

3 poäng: projektet utvecklar ny utrustning eller nya produkter 
Handläggaren bedömer om projektet utvecklar ny utrustning eller nya produkter.

2. Samverkan
Projektsamverkan prioriteras.

5 poäng: projektet involverar flera yrkesfiskare
Handläggaren bedömer om projektet involverar flera yrkesfiskare.

3 poäng: projektet avser enskild yrkesfiskare
Handläggaren bedömer om projektet avser enskild yrkesfiskare.
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8.14 Partnerskap mellan forskare och fiskare
Artiklar 28 och 44.

Tabell 19, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende partnerskap mellan forskare och fiskare, artikel 28 och artikel 44

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: projektet avser 

landningsskyldighet, datainsamling 
ombord, överlåtbarhet inom fisket eller 
maximalt hållbart uttag (MSY)
4 poäng: projektet avser 
ekosystembaserad förvaltning eller 
flerartsförvaltning
3 poäng: projektet avser 
ekosystemtjänster
2 poäng: övriga projektsyften

60

2. Partnerskap 5 poäng: projektet utgör ett pilotprojekt 
eller ett partnerskapsavtal
3 poäng: projektet avser 
kunskapsspridning (exempelvis nätverk, 
konferenser, seminarier eller trycksaker)

40

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.14.1 Bedömningsgrunder

1. Syfte
Kriteriet prioriterar mellan olika projektsyften.

5 poäng: Projektet avser landningsskyldighet, datainsamling ombord, 
överlåtbarhet inom fisket eller maximalt hållbart uttag (MSY)
Handläggaren bedömer om projektet avser landningsskyldighet, datainsamling 
ombord, överlåtbarhet inom fisket eller maximalt hållbart uttag (MSY).
 
4 poäng: projektet avser ekosystembaserad förvaltning eller 
flerartsförvaltning
Handläggaren bedömer om projektet avser ekosystembaserad förvaltning eller 
flerartsförvaltning.

3 poäng: projektet avser ekosystemtjänster
Handläggaren bedömer om projektet avser ekosystemtjänster.

2 poäng: övriga projektsyften
Handläggaren bedömer om projektet avser annat syfte an de som anges ovan.

2. Partnerskap
Kriteriet prioriterar olika former av partnerskap.

5 poäng: projektet utgör ett pilotprojekt eller ett partnerskapsavtal
Handläggaren bedömer om projektet utgör ett pilotprojekt eller ett 
partnerskapsavtal.
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3 poäng: projektet avser kunskapsspridning (exempelvis nätverk, 
konferenser, seminarier eller trycksaker)
Handläggaren bedömer om projektet avser kunskapsspridning (exempelvis nätverk, 
konferenser, seminarier eller trycksaker).
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8.15 Kompetensutveckling och 
informationsinsatser inom fiske
Artikel 29.1-2 och 44

Tabell 20, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske, artikel 29.1-2 
och artikel 44

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: ansökan avser att ge utbildning

4 poäng: ansökan avser att bilda nätverk 
eller delta i utbildning
3 poäng: övriga ansökningar

60

2. Kompetensutveckling 5 poäng: sökande kommer att ge 
utbildning för att höja yrkesverksammas 
kompetens för att bedriva ett långsiktigt 
hållbart miljö- och klimatanpassat fiske
4 poäng: sökande kommer att gå en 
utbildning eller bilda ett nätverk för att 
höja yrkesverksammas kompetens för att 
bedriva ett långsiktigt hållbart miljö- och 
klimatanpassat fiske
3 poäng: övriga ansökningar
+ 2 poäng: projektet syftar till att ta fram 
och sprida informationsmaterial för ett 
långsiktigt hållbart miljö- och 
klimatanpassat fiske
+ 1 poäng: projektet syftar till att ta fram 
och sprida informationsmaterial inom 
andra områden relevanta för fisket, ex. 
företagsekonomi, teknik eller regelverk

30

3. Mervärde 5 poäng: projektet förmedlar ny kunskap 
av betydelse för flera fisketyper eller 
verksamhetsområden

20

4. Målgrupper 5 poäng: kompetensutvecklingen eller 
informationsinsatsen riktas mot 
yrkesfiskare eller dennes livspartner
4 poäng: kompetensutvecklingen eller 
informationsinsatsen riktas mot 
myndigheter och deras personal 
3 poäng: kompetensutvecklingen eller 
informationsinsatsen riktas mot 
medborgare 

10

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng

8.15.1 Bedömningsgrunder 

1. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: ansökan avser att ge utbildning
Handläggaren bedömer om ansökan avser att ge utbildning.

4 poäng: ansökan avser att bilda nätverk eller delta i utbildning
Handläggaren bedömer om ansökan avser att bilda nätverk eller delta i utbildning.
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3 poäng: övriga ansökningar
Handläggaren bedömer om ansökan avser andra syften än de som anges ovan.

2. Kompetensutveckling
Särskild kompetensutveckling prioriteras.

5 poäng: sökande kommer att ge utbildning för att höja yrkesverksammas 
kompetens för att bedriva ett långsiktigt hållbart miljö- och klimatanpassat 
fiske
Handläggaren bedömer om sökande kommer att ge utbildning för att höja 
yrkesverksammas kompetens för att bedriva ett långsiktigt hållbart miljö- och 
klimatanpassat fiske.
 
4 poäng: sökande kommer att gå en utbildning eller bilda ett nätverk för att 
höja yrkesverksammas kompetens för att bedriva ett långsiktigt hållbart 
miljö- och klimatanpassat fiske
Handläggaren bedömer om sökande kommer att gå en utbildning eller bilda ett 
nätverk för att höja yrkesverksammas kompetens för att bedriva ett långsiktigt 
hållbart miljö- och klimatanpassat fiske.

3 poäng: övriga ansökningar
Handläggaren bedömer om ansökan avser andra kompetensutvecklande insatser än 
de som anges ovan.

+ 2 poäng: projektet syftar till att ta fram och sprida informationsmaterial för 
ett långsiktigt hållbart miljö- och klimatanpassat fiske
Handläggaren bedömer om projektet syftar till att ta fram och sprida 
informationsmaterial för ett långsiktigt hållbart miljö- och klimatanpassat fiske.

+ 1 poäng: projektet syftar till att ta fram och sprida informationsmaterial 
inom andra områden relevanta för fisket, ex. företagsekonomi, teknik eller 
regelverk
Handläggaren bedömer om projektet syftar till att ta fram och sprida 
informationsmaterial inom andra områden relevanta för fisket, ex. 
företagsekonomi, teknik eller regelverk.

3. Mervärde
Särskilda mervärden prioriteras.

5 poäng: projektet förmedlar ny kunskap av betydelse för flera fisketyper 
eller verksamhetsområden
Handläggaren bedömer om projektet förmedlar ny kunskap av betydelse för flera 
fisketyper eller verksamhetsområden.

4. Målgrupper
Särskilda målgrupper prioriteras.
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5 poäng: kompetensutvecklingen eller informationsinsatsen riktas mot 
yrkesfiskare eller dennes livspartner
Handläggaren bedömer om kompetensutvecklingen eller informationsinsatsen 
riktas mot yrkesfiskare eller dennes livspartner.

4 poäng: kompetensutvecklingen eller informationsinsatsen riktas mot 
myndigheter och deras personal 
Handläggaren bedömer om kompetensutvecklingen eller informationsinsatsen 
riktas mot myndigheter och deras personal.

3 poäng: kompetensutvecklingen eller informationsinsatsen riktas mot 
medborgare
Handläggaren bedömer om kompetensutvecklingen eller informationsinsatsen 
riktas mot medborgare.
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8.16 Innovationsprojekt inom vattenbruk
Artikel 47

Tabell 21, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende innovationsprojekt inom vattenbruk, artikel 47

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: projektet avser ekonomiska 

eller tekniska genomförbarhetsstudier av 
innovativa produkter och processer, 
utveckling av alternativa foderkällor eller 
fodersammansättning med lägre 
miljöbelastning
4 poäng: utveckla ny innovativ 
produktionsmetod eller utveckla 
odlingsmöjligheter för ny (inte tidigare 
kommersiellt odlad) vattenbruksart i 
Sverige 
3 poäng: projektet avser innovativa 
produkter och processer, djurs 
välbefinnande eller förebyggande av 
rovdjursskador
2 poäng: övriga projektsyften

70

2. Miljö 5 poäng: projektet innebär minskad 
näringsbelastning inom öppna 
produktionssystem (exempelvis 
kassodling, dammodling eller linodling)
4 poäng: projektet innebär minskad 
näringsbelastning inom semislutna 
produktionssystem (exempelvis 
inneslutna kassar)
3 poäng: projektet innebär minskad 
näringsbelastning inom övriga 
produktionssystem
2 poäng: projektet innebär inte minskad 
näringsbelastning

30

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.16.1 Bedömningsgrunder

1. Syfte
Kortfattad beskrivning av kriteriet

5 poäng: projektet avser ekonomiska eller tekniska genomförbarhetsstudier 
av innovativa produkter och processer, utveckling av alternativa foderkällor 
eller fodersammansättning med lägre miljöbelastning
Handläggaren bedömer om projektet avser ekonomiska eller tekniska 
genomförbarhetsstudier av innovativa produkter och processer, utveckling av 
alternativa foderkällor eller fodersammansättning med lägre miljöbelastning.

4 poäng: projektet avser minskad miljöbelastning för befintliga 
produktionsmetoder, utveckla ny innovativ produktionsmetod eller utveckla 
odlingsmöjligheter för ny (inte tidigare kommersiellt odlad) vattenbruksart i 
Sverige 
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Handläggaren bedömer om projektet avser minskad miljöbelastning för befintliga 
produktionsmetoder, utveckla ny innovativ produktionsmetod eller utveckla 
odlingsmöjligheter för ny (inte tidigare kommersiellt odlad) vattenbruksart i 
Sverige.

3 poäng: projektet avser innovativa produkter och processer, djurs 
välbefinnande eller förebyggande av rovdjursskador
Handläggaren bedömer om projektet avser innovativa produkter och processer, 
djurs välbefinnande eller förebyggande av rovdjursskador.

2 poäng: övriga projektsyften
Handläggaren bedömer om projektet har andra syften än de som angivits ovan.

2. Miljö
Särskild minskad miljöbelastning prioriteras.

5 poäng: projektet innebär minskad näringsbelastning inom öppna 
produktionssystem (exempelvis kassodling, dammodling eller linodling)
Handläggaren bedömer om projektet innebär minskad näringsbelastning inom 
öppna produktionssystem (exempelvis kassodling, dammodling eller linodling).

4 poäng: projektet innebär minskad näringsbelastning inom semislutna 
produktionssystem (exempelvis inneslutna kassar)
Handläggaren bedömer om projektet innebär minskad näringsbelastning inom 
semislutna produktionssystem (exempelvis inneslutna kassar).

3 poäng: projektet innebär minskad näringsbelastning inom övriga 
produktionssystem
Handläggaren bedömer om projektet innebär minskad näringsbelastning inom 
övriga produktionssystem.

2 poäng: projektet innebär inte minskad näringsbelastning 
Handläggaren bedömer om projektet inte ger minskad näringsbelastning.
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8.17 Produktiva investeringar i vattenbruk
Artikel 48.1a, d, g-h

Tabell 22, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende produktiva investeringar i vattenbruk, artikel 48.1a, d, g-h

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Miljö 5 poäng: ansökan avser investering som 

minskar näringsutsläppen
3 poäng: övriga investeringar

40

2. Vattenbruksorganismer 5 poäng: investeringen avser 
vattenbruksorganism som genererar 
nettoupptag av näring
3 poäng: investeringen avser övriga 
vattenbruksorganismer

30

3. Produktion 5 poäng: investeringen genererar ökad 
vattenbruksproduktion

20

4. Djur- och smittskydd 5 poäng: särskilda investeringar inom 
djur- och smittskydd enligt lista i 
bedömningsgrund
4 poäng: särskilda investeringar inom 
djur- och smittskydd enligt lista i 
bedömningsgrund
3 poäng: särskilda investeringar inom 
rovdjursskydd enligt lista i 
bedömningsgrund

10

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.17.1 Bedömningsgrunder

1. Miljö
Minskade näringsutsläpp prioriteras.

5 poäng: ansökan avser investering som minskar näringsutsläppen
Handläggaren bedömer om ansökan avser investering som minskar 
näringsutsläppen. Bedömningen ska baseras på en minskning av de totala 
näringsutsläppen från odlingsverksamheten. Investering som genererar minskat 
näringsläckage per ton produktion anses inte tillräckligt om en produktionsökning 
samtidigt genererar högre totalt näringsläckage från odlingsverksamheten.

3 poäng: övriga investeringar
Handläggaren bedömer om ansökan avser annan investering än ovan.

2. Vattenbruksorganismer
Särskilda vattenbruksorganismer prioriteras.

5 poäng: investeringen avser vattenbruksorganism som genererar nettoupptag 
av näring
Handläggaren bedömer om investeringen avser vattenbruksorganism som genererar 
nettoupptag av näring, exempelvis alger och blötdjur.

3 poäng: investeringen avser övriga vattenbruksorganismer
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Handläggaren bedömer om investeringen avser övriga vattenbruksorganismer.

3. Produktion
Investeringar för ökad produktion prioriteras.

5 poäng: investeringen genererar ökad vattenbruksproduktion
Handläggaren bedömer om investeringen höjer vattenbruksproduktionens totala 
vikt.

4. Djur- och smittskydd
Särskilda investeringar prioriteras.

5 poäng: särskilda investeringar inom djur- och smittskydd enligt lista i 
bedömningsgrund
Handläggaren bedömer om ansökan avser någon av investeringarna inom djur- och 
smittskydd i listan nedan. 
• slag- eller elbedövningsutrustning

• system för automatiserad strupskärning

• swim in-system eller våta raceways för bedövning eller slakt

• knutlösa håvar

• vaccinationsmaskin

• hygienspärr eller besöks- och arbetskläder för hygien och smittskydd

• dödfiskuppsamling

• desinfektionsstation för fordon

• uppsamlingssystem eller reningssystem för blodvatten och animaliska 
biprodukter

• karantän eller filteranläggning för blötdjur

4 poäng: särskilda investeringar inom djur- och smittskydd enligt lista i 
bedömningsgrund

Handläggaren bedömer om ansökan avser någon av investeringarna inom djur- och 
smittskydd i listan nedan. 

• kombinerad el- och N2 (kvävgas)-bedövningsutrustning för ål

• pumpsystem för transport eller flytt av fisk så att de inte behöver vara i 
luftkontakt 

• utrustning för våthåvning 

• utrustning för grading/storlekssortering

• strömbildare för arter som bevisligen ges minskad aggressivitet 

• separata utrustningar för anläggningens olika lokaler eller arter 

• ombyggnad från öppen odling (kassar) till sluten/recirkulerande 

• utrustning som möjliggör avskärmning av vattenflöde till olika kar/delar inom 
recirkulerande anläggning
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• frysanläggning för uppsamling av död fisk

• besöksparkeringsplatser utanför anläggningens område

• översvämningsskydd 

• saneringsbar anläggning för flodkräftodling

• anläggning av skydd eller bohålor i odlingen

• planktonnät/permaskört som förebygger laxlus eller andra parasiter i övre 
vattenmassan

• lusfällor

• avspolningsanläggningar för att rengöra utrustning från parasiter

• utrustning för mekanisk rengöring av nätkassar och annan utrusning

3 poäng: särskilda investeringar inom rovdjursskydd enligt lista i 
bedömningsgrund

Handläggaren bedömer om ansökan avser någon av investeringarna inom 
rovdjurskydd i listan nedan. 
• material för inventering/övervakning av hål i kassar

• skrämselanordningar 

• staket/yttre nät runt odling

• extra starka nät 

• översvämningsskydd 
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8.18 Miljöinvesteringar i vattenbruk
Artikel 48.1e, j 

Tabell 23, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende miljöinvesteringar i vattenbruk, artikel 48.1e, j

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: investeringen avser akvaponi, 

alg- eller blötdjursodling, samt sluten 
eller recirkulerande anläggning
3 poäng: investeringen avser innesluten 
kassodling, integrerad odling eller 
vattenreningsteknik
2 poäng: investeringen avser semislutna 
odlingssystem

50

2. Energianvändning 5 poäng: investeringen avser 
användning av spillvärme eller 
solpaneler eller odlingsanläggning som 
inte kräver uppvärmning
4 poäng: investeringen avser nya 
motorer för minskad miljöpåverkan, 
anpassning av befintliga motorer för 
minskad miljöpåverkan, värme- eller 
kylisolering av anläggning eller 
värmeväxlare för vattentemperatur
3 poäng: övriga investeringar

40

3. Produktion 5 poäng: investeringen genererar ökad 
vattenbruksproduktion

10

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.18.1 Bedömningsgrunder

1. Syfte
Särskilda investeringar prioriteras.

5 poäng: investeringen avser akvaponi, alg- eller blötdjursodling samt sluten 
eller recirkulerande anläggning
Handläggaren bedömer om investeringen avser akvaponi, alg- eller blötdjursodling 
samt sluten eller recirkulerande anläggning.

3 poäng: investeringen avser innesluten kassodling, integrerad odling eller 
vattenreningsteknik
Handläggaren bedömer om investeringen avser innesluten kassodling, integrerad 
odling eller vattenreningsteknik.

2 poäng: investeringen avser semislutna odlingssystem
Handläggaren bedömer om investeringen avser semislutna odlingssystem.

2. Energianvändning
Sänkt energianvändning prioriteras.

5 poäng: investeringen avser användning av spillvärme eller solpaneler eller 
odlingsanläggning som inte kräver uppvärmning
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Handläggaren bedömer om investeringen avser användning av spillvärme eller 
solpaneler eller odlingsanläggning som inte kräver uppvärmning.

4 poäng: investeringen avser nya motorer för minskad miljöpåverkan, 
anpassning av befintliga motorer för minskad miljöpåverkan, värme- eller 
kylisolering av anläggning eller värmeväxlare för vattentemperatur
Handläggaren bedömer om investeringen avser nya motorer för minskad 
miljöpåverkan, anpassning av befintliga motorer för mindre miljöpåverkan 
(exempelvis genom installation av filter för renare eller lägre utsläpp), värme- eller 
kylisolering av anläggning eller värmeväxlare för vattentemperatur.

3 poäng: övriga investeringar
Handläggaren bedömer om ansökan avser annan investering än de som anges ovan.

3. Produktion
Ökad produktion prioriteras.

5 poäng: investeringen genererar ökad vattenbruksproduktion 
Handläggaren bedömer om investeringen höjer vattenbruksproduktionens totala 
vikt.
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8.19 Startstöd för hållbara vattenbruksföretag
Artikel 52

Tabell 24, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende startstöd för hållbara vattenbruksföretag, artikel 52

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Miljö 5 poäng: investeringen avser akvaponi, 

alg- eller blötdjursodling, recirkulerande 
anläggning, slutna-, semislutna- eller 
integrerade odlingssystem
3 poäng: övriga investeringar

50

2. Vattenbruksorganismer 5 poäng: investeringen avser 
vattenbruksorganism som genererar 
nettoupptag av näring
3 poäng: investeringen avser övriga 
vattenbruksorganismer3 poäng: övriga 
investeringar

30

3. Djur och smittskydd 5 poäng: särskilda investeringar inom 
djur- och smittskydd enligt lista i 
bedömningsgrund
4 poäng: särskilda investeringar inom 
djur- och smittskydd enligt lista i 
bedömningsgrund
3 poäng: särskilda investeringar inom 
rovdjursskydd enligt lista i 
bedömningsgrund

20

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.19.1 Bedömningsgrunder

1. Miljö
Minskade näringsutsläpp prioriteras.

5 poäng: investeringen avser akvaponi, alg- eller blötdjursodling, 
recirkulerande anläggning samt slutna-, semislutna- eller integrerade 
odlingssystem
Handläggaren bedömer om investeringen avser akvaponi, alg- eller blötdjursodling, 
recirkulerande anläggning, slutna-, semislutna- eller integrerade odlingssystem.

3 poäng: övriga investeringar
Handläggaren bedömer om ansökan avser annan investering än ovan.

2. Vattenbruksorganismer
Särskilda vattenbruksorganismer prioriteras.

5 poäng: investeringen avser vattenbruksorganism som genererar nettoupptag 
av näring
Handläggaren bedömer om investeringen avser vattenbruksorganism som genererar 
nettoupptag av näring, exempelvis alger och blötdjur.

3 poäng: investeringen avser övriga vattenbruksorganismer
Handläggaren bedömer om investeringen avser övriga vattenbruksorganismer.
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3. Djur- och smittskydd
Särskilda investeringar prioriteras.

5 poäng: särskilda investeringar inom djur- och smittskydd enligt lista i 
bedömningsgrund
Handläggaren bedömer om ansökan avser någon av investeringarna inom djur- och 
smittskydd i listan nedan. 

• slag- eller elbedövningsutrustning

• system för automatiserad strupskärning

• swim in-system eller våta raceways för bedövning eller slakt

• knutlösa håvar

• vaccinationsmaskin

• hygienspärr 

• dödfiskuppsamling

• desinfektionsstation för fordon

• uppsamlingssystem eller reningssystem för blodvatten och animaliska 
biprodukter

• karantän eller filteranläggning för blötdjur

4 poäng: särskilda investeringar inom djur- och smittskydd enligt lista i 
bedömningsgrund

Handläggaren bedömer om ansökan avser någon av investeringarna inom djur- och 
smittskydd i listan nedan. 

• kombinerad el- och N2 (kvävgas)-bedövningsutrustning för ål

• pumpsystem för transport eller flytt av fisk så att de inte behöver vara i 
luftkontakt 

• utrustning för våthåvning 

• utrustning för grading/storlekssortering

• strömbildare för arter som bevisligen ges minskad aggressivitet 

• besöks- och arbetskläder för hygien och smittskydd 

• separata utrustningar för anläggningens olika lokaler eller arter 

• ombyggnad från öppen odling (kassar) till sluten/recirkulerande 

• utrustning som möjliggör avskärmning av vattenflöde till olika kar/delar inom 
recirkulerande anläggning

• frysanläggning för uppsamling av död fisk

• besöksparkeringsplatser utanför anläggningens område

• översvämningsskydd 

• saneringsbar anläggning för flodkräftodling
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• anläggning av skydd eller bohålor i odlingen

• planktonnät/permaskört som förebygger laxlus eller andra parasiter i övre 
vattenmassan

• lusfällor

• avspolningsanläggningar för att rengöra utrustning från parasiter

• utrustning för mekanisk rengöring av nätkassar och annan utrusning

3 poäng: särskilda investeringar inom rovdjursskydd enligt lista i 
bedömningsgrund

Handläggaren bedömer om ansökan avser någon av investeringarna inom 
rovdjurskydd i listan nedan. 
• material för inventering/övervakning av hål i kassar

• skrämselanordningar 

• staket/yttre nät runt odling

• extra starka nät 

• översvämningsskydd 
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8.20 Kommunal planering av vattenbruk
Artikel 51.1a

Tabell 25, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseendestartstöd för hållbara vattenbruksföretag, artikel 52

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Omfattning 5 poäng: område för 

vattenbruksplanering omfattar mer än 5 
000 km2

4 poäng: område för 
vattenbruksplanering omfattar mer än 
2000 km2

3 poäng: område för 
vattenbruksplanering omfattar mer än 
500 km2

2 poäng: övriga ansökningar

60

2. Samverkan 5 poäng: projektet omfattar minst en 
region, minst ett regionförbund eller 
minst 10 kommuner
4 poäng: projektet omfattar minst 5 
kommuner
3 poäng: projektet omfattar minst 2 
kommuner
2 poäng: projektet omfattar en enskild 
kommun

40

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.20.1 Bedömningsgrunder

1. Omfattning
Stora områden prioriteras.

5 poäng: område för vattenbruksplanering omfattar mer än 5 000 km2

Handläggaren bedömer om området för vattenbruksplanering omfattar mer än 5 
000 km2.

4 poäng: område för vattenbruksplanering omfattar mer än 2000 km2

Handläggaren bedömer om området för vattenbruksplanering omfattar mer än 2000 
km2.

3 poäng: område för vattenbruksplanering omfattar mer än 500 km2

Handläggaren bedömer om området för vattenbruksplanering omfattar mer än 500 
km2.

2 poäng: övriga ansökningar
Handläggaren bedömer om projektet avser övriga ansökningar.

2. Samverkan
Projektsamverkan prioriteras.
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5 poäng: projektet omfattar minst en region, minst ett regionförbund eller 
minst 10 kommuner
Handläggaren bedömer om projektet omfattar minst en region, minst ett 
regionförbund eller minst 10 kommuner.

4 poäng: projektet omfattar minst 5 kommuner
Handläggaren bedömer om projektet omfattar minst 5 kommuner.

3 poäng: projektet omfattar minst 2 kommuner
Handläggaren bedömer om projektet omfattar minst 2 kommuner.

2 poäng: projektet omfattar en enskild kommun
Handläggaren bedömer om projektet omfattar en enskild kommun.
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8.21 Djurs hälsa och välbefinnande
Artikel 56.1a-b

Tabell 26, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende djurs hälsa och välbefinnande, artikel 56.1a-b

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Samarbete 5 poäng: projektet utförs i samarbete 

med svensk myndighet
3 poäng: projektet utförs tillsammans 
med internationell verksamhetsexpertis

30

2. Nationellt intresse 5 poäng: ansökan bidrar till begränsande 
av smittspridning nationellt eller 
genomförande av nationellt 
kontrollprogram

20

3. Spridningsrisk 5 poäng: Ansökan avser utrotning eller 
kontroll i öppen odling
3 poäng: Ansökan avser landbaserad 
odling baserad på obehandlat vatten

15

4. Smitta 5 poäng: Ansökan avser utrotning av 
Bonamia ostreae och/eller Marteilia 
refringens
3 poäng: Ansökan avser kontroll av 
Bonamia ostreae och/eller Marteilia 
refringens
2 poäng: Ansökan avser White spot 
disease eller Koi herpes virus

10

5. Arter 5 poäng: Det föreligger smittorisk för 
skyddsvärd och mottaglig odlingsart
3 poäng: Det föreligger smittorisk för 
skyddsvärd och mottaglig vild art

10

6. Odlingsområden 5 poäng: Smitta riskerar att drabba ett A-
område (enligt Livsmedelsverkets 
kategorisering)
3 poäng: Smitta riskerar att drabba ett B-
område (enligt Livsmedelsverkets 
kategorisering)

5

7. Kompetens och 
genomförandekapacitet

5 poäng: ansökan påvisar dokumenterad 
kompetens eller erfarenhet av 
sjukdomshantering, smittspridning eller 
biosäkerhet inom vattenbruk

5

8. Konkurrenskraft 5 poäng: stödmottagaren är litet eller 
medelstort företag

5

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng

8.21.1 Bedömningsgrunder

1. Samarbete
Samansökningar med myndighet prioriteras.

5 poäng: projektet utförs som ett samarbete mellan myndighet och företag 
eller djurhälsoorganisation
Handläggaren bedömer om projektet drivs som ett samarbete med en svensk 
myndighet.
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3 poäng: projektet utförs tillsammans med internationell expertis
Handläggaren bedömer om projektet involverar relevant internationell expert på 
akvatisk djurhälsa.

2. Nationellt intresse
Projekt som bedrivs i ett nationellt intresse prioriteras.

5 poäng: Ansökan bidrar till begränsande av smittspridning nationellt eller 
avser genomförande av nationellt kontrollprogram 
Handläggare bedömer att ansökan berör hela landet geografiskt eller ett begränsat 
geografiskt område som ändå innefattar hela den svenska näringen, exempel 
musselodling på västkusten.

3. Spridningsrisk
Ärenden som innebär hög spridningsrisk prioriteras.

5 poäng: Ansökan avser utrotning eller kontroll i öppen odling
Handläggare bedömer att ansökan gäller odling av vattenbruksorganismer i 
odlingar placerade direkt i naturliga vatten, exempelvis fiskodling i kassar eller 
musselodling på lina.

3 poäng: Landbaserad odling baserad på obehandlat vatten
Handläggare bedömer att ansökan gäller landbaserade odlingar som tar in vatten 
från naturliga vattenkällor utan rening. Intag av käll- och grundvatten anses vara 
intag av renat vatten.

4. Smitta
Särskilda smittor prioriteras.

5 poäng: Ansökan avser utrotning av Bonamia ostreae och Marteilia 
refringens
Handläggare bedömer att ansökan avser utrotning av båda eller någon av 
sjukdomarna Bonamia ostreae och Marteilia refringens i områden med 
blötdjursodling. 

3 poäng: Ansökan avser kontroll av Bonamia ostreae eller Marteilia 
refringens
Handläggare bedömer att ansökan avser kontrollprogram för båda eller någon av 
sjukdomarna Bonamia ostreae och Marteilia refringens i områden med 
blötdjursodling.

2 poäng: Ansökan avser White spot disease eller Koi herpes virus
Handläggare bedömer att ansökan avser utrotning eller kontroll av båda eller någon 
av sjukdomarna White spot disease eller Koi herpes virus.
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5. Arter
Särskilda mottagliga arter av smitta prioriteras.

5 poäng: Smittorisk för skyddsvärd och mottaglig odlingsart
Handläggare bedömer att ansökan avser vattenbruk där det förekommer 
skyddsvärda odlingsarter som är mottagliga för aktuell sjukdom, exempelvis platta 
ostron och Bonamia Ostreae eller flodkräfta och White spot disease.

3 poäng: Smittorisk för skyddsvärd och mottaglig vild art i området
Handläggare bedömer att ansökan avser vattenbruk placerade i områden där det 
förekommer skyddsvärda vilda arter som är mottagliga för aktuell sjukdom, 
exempelvis naturligt förekommande platta ostron och Bonamia Ostreae eller vild 
flodkräfta och White spot disease.

6. Odlingsområden
Särskilda odlingsområden prioriteras.

5 poäng: Smitta riskerar att drabba ett A-område (enligt Livsmedelsverkets 
kategorisering)
Handläggare bedömer att ansökan gäller vattenbruk i eller i direkt anslutning till ett 
A-område. Ansökan kan också gälla vattenbruksverksamhet som är beroende av 
utsättning/återutläggning i ett A-område.

3 poäng: Smitta riskerar att drabba ett B-område (enligt Livsmedelsverkets 
kategorisering)
Handläggare bedömer att ansökan gäller vattenbruk i eller i direkt anslutning till ett 
B-område.

7. Kompetens och genomförandekapacitet
Ansökningar som påvisar tidigare erfarenhet inom sjukdomshantering, 
smittspridning eller biosäkerhet prioriteras.

5 poäng: Ansökan påvisar dokumenterad kompetens eller erfarenhet av 
sjukdomshantering, smittspridning och biosäkerhet inom vattenbruk. 
Handläggare bedömer om den sökande eller någon som kommer vara involverad i 
ansökan och genomförandet av projektet har dokumenterad kompetens av 
sjukdomshantering, smittspridning eller biosäkerhet, så som veterinärutbildning 
eller annan smittskyddsutbildning eller dokumenterad annan praktisk eller teoretisk 
erfarenhet.

8. Konkurrenskraft
Ansökningar från små och medelstora företag prioriteras.

5 poäng: stödmottagaren är litet eller medelstort företag
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8.22 Kompetensutveckling och 
informationsinsatser inom vattenbruk
Artikel 50

Tabell 27, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk, artikel 50

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: ansökan avser att ge utbildning

4 poäng: ansökan avser att delta i 
utbildning eller bilda nätverk eller utbyte 
av erfarenheter och bästa praxis
3 poäng: övriga ansökningar

40

2. Kompetensutveckling 5 poäng: sökande kommer att ge 
utbildning för att höja yrkesverksammas 
kompetens inom miljömässigt hållbart 
vattenbruk 
4 poäng: sökande kommer att gå en 
utbildning eller bilda nätverk eller utbyte 
av erfarenheter och bästa praxis för att 
höja yrkesverksammas kompetens inom 
miljömässigt hållbart vattenbruk
3 poäng: övriga ansökningar
+2 poäng: projektet syftar till att ta fram 
och sprida informationsmaterial för ett 
långsiktigt hållbart miljö- och 
klimatanpassat vattenbruk
+1 poäng: projektet syftar till att ta fram 
och sprida informationsmaterial inom 
andra områden relevanta för 
vattenbruket, ex. företagsekonomi, teknik 
eller regelverk

30

3. Mervärde 5 poäng: projektet förmedlar ny kunskap 
av betydelse för flera produktionsformer 
eller verksamhetsområden inom 
vattenbruket 

20

4. Målgrupper 5 poäng: den primära målgruppen är 
vattenbrukare
4 poäng: den primära målgruppen är 
myndigheter och deras personal 
3 poäng: den primära målgruppen är 
medborgare 

10

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng

8.22.1 Bedömningsgrunder

1. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: ansökan avser att ge utbildning
Handläggaren bedömer om ansökan avser att ge utbildning.

4 poäng: ansökan avser att bilda nätverk eller delta i utbildning
Handläggaren bedömer om ansökan avser att bilda nätverk eller delta i utbildning.

3 poäng: övriga ansökningar
Handläggaren bedömer om ansökan avser andra syften än de som anges ovan.
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2. Kompetensutveckling
Särskild kompetensutveckling prioriteras.

5 poäng: sökande kommer att ge utbildning för att höja yrkesverksammas 
kompetens inom miljömässigt hållbart vattenbruk
Handläggaren bedömer om sökande kommer att ge utbildning för att höja 
yrkesverksammas kompetens inom miljömässigt hållbart vattenbruk.

4 poäng: sökande kommer att gå en utbildning eller bilda ett nätverk för att 
höja yrkesverksammas kompetens inom miljömässigt hållbart vattenbruk
Handläggaren bedömer om sökande kommer att gå en utbildning eller bilda ett 
nätverk för att höja yrkesverksammas kompetens inom miljömässigt hållbart 
vattenbruk.

3 poäng: övriga ansökningar
Handläggaren bedömer om ansökan avser andra kompetensutvecklande insatser än 
de som anges ovan.

+ 2 poäng: projektet syftar till att ta fram och sprida informationsmaterial för 
ett långsiktigt hållbart miljö- och klimatanpassat vattenbruk
Handläggaren bedömer om projektet syftar till att ta fram och sprida 
informationsmaterial för ett långsiktigt hållbart miljö- och klimatanpassat 
vattenbruk.

+ 1 poäng: projektet syftar till att ta fram och sprida informationsmaterial 
inom andra områden relevanta för vattenbruket, ex. företagsekonomi, teknik 
eller regelverk
Handläggaren bedömer om projektet syftar till att ta fram och sprida 
informationsmaterial inom andra områden relevanta för vattenbruket, ex. 
företagsekonomi, teknik eller regelverk.

3. Mervärde
Särskilda mervärden prioriteras.

5 poäng: projektet förmedlar ny kunskap av betydelse för flera 
produktionsformer eller verksamhetsområden inom vattenbruket
Handläggaren bedömer om projektet förmedlar ny kunskap av betydelse för flera 
produktionsformer eller verksamhetsområden inom vattenbruket.

4. Målgrupper
Särskilda målgrupper prioriteras.

5 poäng: den primära målgruppen är vattenbrukare
Handläggaren bedömer om den primära målgruppen är vattenbrukare.

4 poäng: den primära målgruppen är myndigheter och deras personal
Handläggaren bedömer om den primära målgruppen är myndigheter och deras 
personal.
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3 poäng: den primära målgruppen är medborgare
Handläggaren bedömer om den primära målgruppen är medborgare.
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8.23 Bilda producent- eller branschorganisation
Artikel 68.1a

Tabell 28, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende bilda producent eller branschorganisation, artikel 68.1a

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: ansökan avser att bilda en 

erkänd producentorganisation
3 poäng: ansökan avser att bilda 
branschorganisation eller 
sammanslutning av 
producentorganisationer

75

2. Småskaliga 
producenter

5 poäng: småskaliga producenter utgör 
mer än 50 procent av organisationens 
medlemmar
3 poäng: småskaliga producenter utgör 
mindre än 50 procent av organisationens 
medlemmar

25

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.23.1 Bedömningsgrunder

1. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: ansökan avser att bilda en erkänd producentorganisation
Handläggaren bedömer om ansökan avser att bilda en erkänd 
producentorganisation.

3 poäng: ansökan avser att bilda branschorganisation eller sammanslutning 
av producentorganisationer
Handläggaren bedömer om ansökan avser att bilda branschorganisation eller 
sammanslutning av producentorganisationer.

2. Småskaliga producenter
En hög andel småskaliga producenter prioriteras.

5 poäng: småskaliga producenter utgör mer än 50 procent av organisationens 
medlemmar
Handläggaren bedömer om småskaliga producenter utgör mer än 50 procent av 
organisationens medlemmar. Småskaliga fiskare bestäms enligt EU-definition med 
fartyg under 12 meter och fiske med passiva redskap och övriga småskaliga 
producenter inom vattenbruk och beredning utgörs av företag med mindre än 10 
anställda. För branschorganisationer räknas andelen småskaliga producenter hos 
medlemsorganisationerna.

3 poäng: småskaliga producenter utgör mindre än 50 procent av 
organisationens medlemmar
Handläggaren bedömer om småskaliga producenter utgör mindre än 50 procent av 
organisationens medlemmar. Småskaliga fiskare bestäms enligt EU-definition med 
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fartyg under 12 meter och fiske med passiva redskap och övriga småskaliga 
producenter inom vattenbruk och beredning utgörs av företag med mindre än 10 
anställda. För branschorganisationer räknas andelen småskaliga producenter hos 
medlemsorganisationerna.
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8.24 Saluföringsåtgärder
Artikel 68.1b-e

Tabell 29, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende saluföringsåtgärder, artikel 68.1b-e

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: projektet avser oönskade 

fångster som landats av kommersiella 
bestånd i enlighet med tekniska 
åtgärder, artikel 15 i förordning (EU) nr 
1380/2013 och artikel 8.2 b i förordning 
(EU) nr 1379/2013 (enligt artikel 68.1bii)
4 poäng: projektet avser certifiering och 
marknadsföring av produkter som 
erhållits genom hållbart fiske och 
vattenbruk, inbegripet produkter från 
småskaligt kustfiske, och genom 
miljövänliga beredningsmetoder (enligt 
artikel 68.1cii), eller saluföring av 
fiskeriprodukter direkt av fiskare som 
bedriver småskaligt kustfiske eller av 
fiskare som fiskar utan fartyg (enligt 
artikel 68.1ciii)
3 poäng: projektet avser arter med 
marknadspotential (enligt artikel 68.1bi), 
eller fiskeri- och vattenbruksprodukter 
som erhållits med metoder med liten 
miljöpåverkan eller ekologiska 
vattenbruksprodukter enligt definitionen i 
förordning (EG) nr 834/2007 (enligt 
artikel 68.1biii)
2 poäng: övriga projektsyften

60

2. Målgrupp 5 poäng: sökanden är erkänd 
producentorganisation eller 
branschorganisation
3 poäng: sökanden är företag inom 
fiskeri- eller vattenbrukssektorn

40

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.24.1 Bedömningsgrunder

1. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: projektet avser oönskade fångster som landats av kommersiella 
bestånd i enlighet med tekniska åtgärder, artikel 15 i förordning (EU) nr 
1380/2013 och artikel 8.2 b i förordning (EU) nr 1379/2013 (enligt artikel 
68.1bii)
Handläggaren bedömer om projektet avser oönskade fångster som landats av 
kommersiella bestånd i enlighet med tekniska åtgärder, artikel 15 i förordning (EU) 
nr 1380/2013 och artikel 8.2 b i förordning (EU) nr 1379/2013 (enligt artikel 
68.1bii).

4 poäng: projektet avser certifiering och marknadsföring av produkter som 
erhållits genom hållbart fiske och vattenbruk, inbegripet produkter från 
småskaligt kustfiske, och genom miljövänliga beredningsmetoder (enligt 
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artikel 68.1cii), eller saluföring av fiskeriprodukter direkt av fiskare som 
bedriver småskaligt kustfiske eller av fiskare som fiskar utan fartyg (enligt 
artikel 68.1ciii)

Handläggaren bedömer om projektet avser certifiering och marknadsföring av 
produkter som erhållits genom hållbart fiske och vattenbruk, inbegripet produkter 
från småskaligt kustfiske, och genom miljövänliga beredningsmetoder (enligt 
artikel 68.1cii), eller saluföring av fiskeriprodukter direkt av fiskare som bedriver 
småskaligt kustfiske eller av fiskare som fiskar utan fartyg (enligt artikel 68.1ciii).

3 poäng: projektet avser arter med marknadspotential (enligt artikel 68.1bi), 
eller fiskeri- och vattenbruksprodukter som erhållits med metoder med liten 
miljöpåverkan eller ekologiska vattenbruksprodukter enligt definitionen i 
förordning (EG) nr 834/2007 (enligt artikel 68.1biii)
Handläggaren bedömer om projektet avser arter med marknadspotential (enligt 
artikel 68.1bi), eller fiskeri- och vattenbruksprodukter som erhållits med metoder 
med liten miljöpåverkan eller ekologiska vattenbruksprodukter enligt definitionen i 
förordning (EG) nr 834/2007 (enligt artikel 68.1biii).

2 poäng: övriga projektsyften
Handläggaren bedömer om projektet har annat syfte än de som anges ovan.

2. Målgrupp
Särskilda målgrupper prioriteras.

5 poäng: sökanden är erkänd producentorganisation eller erkänd 
branschorganisation
Handläggaren bedömer om sökanden är erkänd producentorganisation eller erkänd 
branschorganisation.

3 poäng: sökanden är företag inom fiskeri- eller vattenbrukssektorn
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8.25  Produktions- och saluföringsplaner
Artikel 66

Tabell 30, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende produktions- och saluföringsplaner, artikel 66

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. PO:s administrativa 

kapacitetskrav
5 poäng: PO har fler än 100 medlemmar 
4 poäng: PO har 51 till 100 medlemmar
3 poäng: PO har 21 till 50 medlemmar
2 poäng: PO har max 20 medlemmar

55

2. PO:s erfarenhet 5 poäng: PO har existerat mindre än 1 år
4 poäng: PO har existerat 1-2 år
3 poäng: PO har existerat 2-3 år
2 poäng: PO har existerat mer än 3 år

45

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng

8.25.1 Bedömningsgrunder

1. PO:s administrativa kapacitetskrav
Stora producentorganisationer prioriteras.

5 poäng: PO har fler än 100 medlemmar
Handläggaren bedömer om PO har fler än 100 medlemmar.

4 poäng: PO har 51 till 100 medlemmar
Handläggaren bedömer om PO har 51 till 100 medlemmar.

3 poäng: PO har 21 till 50 medlemmar 
Handläggaren bedömer om PO har 21 till 50 medlemmar.

2 poäng: PO har max 20 medlemmar
Handläggaren bedömer om PO har max 20 medlemmar.

2. PO:s erfarenhet
Nya producentorganisationer prioriteras.

5 poäng: PO har existerat i mindre än 1 år
Handläggaren bedömer om PO har existerat i mindre än 1 år.

4 poäng: PO har existerat i 1-2 år
Handläggaren bedömer om PO har existerat i 1-2 år.

3 poäng: PO har existerat i 2-3 år
Handläggaren bedömer om PO har existerat i 2-3 år.

2 poäng: PO har existerat i mer än 3 år
Handläggaren bedömer om PO har existerat i mer än 3 år.
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8.26 Beredning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter
Artikel 69.1c-d och f

Tabell 31, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter, artikel 69.1c-d och f

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: investeringen avser beredning 

av fångster från kommersiella bestånd 
som inte får vara avsedd som livsmedel 
(enligt artikel 69.1c), eller 
investeringen avser nya eller förbättrade 
produkter, nya eller förbättrade 
processer eller nya eller förbättrade 
system för förvaltning och organisation 
(enligt artikel 69.1f)
3 poäng: investeringen avser 
beredningen av biprodukter från den 
huvudsakliga beredningsverksamheten 
(enligt artikel 69.1d)

60

2. Målgrupper 5 poäng: sökanden är 
producentorganisation eller företag inom 
fiskeri- och vattenbrukssektorn, förutom 
yrkesfiskare
3 poäng: sökanden är yrkesfiskare

40

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng

8.26.1 Bedömningsgrunder

1. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: investeringen avser beredning av fångster från kommersiella bestånd 
som inte får vara avsedd som livsmedel (enligt artikel 69.1c)
Handläggaren bedömer om investeringen avser beredning av fångster från 
kommersiella bestånd som inte får vara avsedd som livsmedel (enligt artikel 
69.1c).
5 poäng: investeringen avser nya eller förbättrade produkter, nya eller 
förbättrade processer eller nya eller förbättrade system för förvaltning och 
organisation (enligt artikel 69.1f)
Handläggaren bedömer om investeringen avser nya eller förbättrade produkter, nya 
eller förbättrade processer eller nya eller förbättrade system för förvaltning och 
organisation (enligt artikel 69.1f).

3 poäng: investeringen avser beredning av biprodukter från den huvudsakliga 
beredningsverksamheten (enligt artikel 69.1d) 
Handläggaren bedömer om investeringen avser beredningen av biprodukter från 
den huvudsakliga beredningsverksamheten (enligt artikel 69.1d).
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2. Målgrupper
Särskilda målgrupper prioriteras.

5 poäng: sökanden är producentorganisation eller företag inom fiskeri- och 
vattenbrukssektorn, förutom yrkesfiskare
Handläggaren bedömer om sökanden är producentorganisation eller företag inom 
fiskeri- och vattenbrukssektorn, förutom yrkesfiskare.

3 poäng: sökanden är yrkesfiskare
Handläggaren bedömer om sökanden är yrkesfiskare.

8.27 Genomförande av lokala utvecklingsstrategier
Det finns inga nationella urvalskriterier för åtgärden. Urvalskriterierna tar 
respektive LAG/lokalt utvecklingsområde fram inom ramen för sin lokala 
utvecklingsstrategi.

8.28 Samarbetsåtgärder
Det finns inga nationella urvalskriterier för åtgärden. Urvalskriterierna tar 
respektive LAG/lokalt utvecklingsområde fram inom ramen för sin lokala 
utvecklingsstrategi.

8.29 Förberedande stöd

Förberedande stöd, fas 1
Det finns endast nationella urvalskriterier för det förberedande stödet inom lokalt 
ledd utveckling. Övriga urvalskriterier för genomförande av projekt, inklusive 
löpande kostnader och ledning och för samarbetsåtgärder tar respektive LAG/lokalt 
utvecklingsområde fram inom ramen för sin lokala utvecklingsstrategi.

Artikel 62

Tabell 32, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende förberedande stöd, fas 1, artikel 62

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Administrativ kapacitet 5 poäng: Området bedöms kunna få 

tillräcklig administrativ kapacitet utifrån 
tillgängliga fondmedel. För landsbygds 
eller flerfondsområden över 1,2 mkr/år. 
För enfondsområden över 0,5 mkr/år.
3 poäng: Området bedöms delvis kunna 
få tillräcklig administrativ kapacitet utifrån 
tillgängliga fondmedel. För landsbygds- 
eller flerfondsområden mellan 0,7-1,2 
mkr/år. För andra enfondsområden 
mellan 0,3-0,5 mkr/år.

55

2. Ändamålsenligt 
område

5 poäng: Området är sammanhängande 
och har en logisk avgränsning.

45

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 300 poäng
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8.29.1 Bedömningsgrunder

1. Administrativ kapacitet
Området bedöms ha förutsättningar för tillräcklig administrativ kapacitet med 
utgångspunkt från driftsbudget omkring 1,2 mkr. Budgetfördelningsprinciper 
kommer att tas fram som förslagsvis baserar sig på antal invånare i området samt 
hänsyn till gleshet. Ett område med gles befolkningsstruktur kan få mer pengar per 
invånare. 

Landsbygds- och flerfondsområden
Genom att samordna flera fonder inom samma strategi kan grupperna arbeta 
strategiskt över hela området mot målen i alla fonderna vilket skapar 
synergieffekter och kompletterar insatserna, samt gör administrationen mer 
effektiv.

Lägsta driftsbudget bör vara minst 1,2 miljoner, vilket innebär en sammantagen 
budget om minst 4,8 miljoner/år (stöd till löpande kostnader och 
ledningsfunktioner får max vara 25 %) för varje område som omfattar flera fonder 
eller enbart landsbygdsfonden. Driftsbudgeten ska räcka till minst 1,5 heltidstjänst 
som ska fördelas på verksamhetsledare samt administratör/ekonom.  

Enfondsområden
Ambitionen är att få så få enfondsområden som möjligt. Enfondsområden bedöms 
minst behöva 0,5 miljoner per år i driftsbudget.

Särskilt havs- och fiskerifonden kan av naturliga skäl vara svår att integrera 
geografiskt med samma område som ett leaderområde med landsbygds, regional- 
och socialfonden.  Rena fiskeområden har inte samma behov av administrativ 
kapacitet. Motsvarande beräkning i det tekniska underlaget för havs- och 
fiskeriprogrammet (TUFF) innebär ca 3 miljoner i drift för hela perioden. Totalt är 
det alltså 0,5 miljoner per år och fiskeområde. Erfarenheter visar att denna nivå 
krävs för att kunna utföra arbetet och garantera en bra arbetssituation för 
kanslipersonalen i fiskeområdet. Fiskeområdets kansli har ett mer avgränsat och 
inte så brett område som landsbygds- och flerfondsområdena. Detta är baserat på 
25 % drift och en budgetstorlek som motsvarar förra programperiodens, dvs. 11 
miljoner kronor i totalbudget per område.

Enda skälet att ha enfondsområden för social- och regionalfonden är om området 
avser tätorter över 20 000 invånare eller som av någon anledning inte avser att 
arbeta med landsbygds- eller havs- och fiskerifonden. 

2. Ändamålsenligt område
Ett leaderområde ska vara sammanhängande och ändamålsenligt utformat utifrån 
vilka fonder som man valt att involvera i strategiskrivningen. Områdena behöver 
också vara tillräckligt stora, för att kunna arbeta branschöverskridande och med 
frågor som spänner över flera kommuner, men inte så stort att det blir ett 
dysfunktionellt område där det blir svårt att få en samhörighet. Om området 
överskrider 150 000 invånare ska det finnas en motivering till detta. 
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För fiskerifonden gäller att det i området ska bedrivas yrkesfiske eller vattenbruk, 
eller att där finns potential att utveckla fisket eller vattenbruket. 

Förberedande stöd, fas 2
Jordbruksverket har för avsikt att ge förberedande stöd fas 2 till de partnerskap som 
fått prioriterade strategier. Innan de blir slutligen godkända ska de komplettera sina 
strategier, bilda sina organisationer och säkerställa medfinansiering. Det är detta 
arbete som förberedande stödet fas 2 ska täcka. 

Därför avser vi att använda de urvalskriterier som urvalskommittén använde sig av 
för att bedöma kvalitén på strategierna samt Jordbruksverkets bedömning som ska 
säkerställa att alla områden får tillräcklig administrativ kapacitet. Denna 
bedömning ligger till grund för vilka som har möjlighet att gå vidare i processen 
och slutligen bilda leaderområden.  

Urvalskriterierna består av tre delar

1. Generella urvalskriterier som gäller alla fonder; strategisk användning av 
fond/fonder, samordning och avstämning med relevanta program, planer och 
strategier, logisk uppbyggnad av strategin, innovation, underifrånperspektiv, 
integrerad och sektorsövergripande strategi, hållbarhetsaspekter, horisontella 
principer, kompetens i LAG, nationella och transnationella samarbeten.

2. Fondspecifika urvalskriterier; mål och indikatorer, fondens inriktning, konkret 
fondmål, stärker fondmål.

3. Säkerställa att alla leaderområden får tillräcklig administrativ kapacitet. 
En viktig förutsättning för att bilda ett leaderområde är att grupperna får 
en totalbudget av sådan storlek att den medger en driftsbudget som 
säkerställer en hög administrativ kapacitet för ett effektivt och säkert 
genomförande.

Generella urvalskriterier som gäller för hela strategin och samtliga fonder

Strategisk användning av fond/fonder:

Flerfondsstrategi: Strategin visar på kopplingar mellan fonderna som kan leda till 
synergieffekter eller ett förstärkt resultat.

Enfondsstrategi: Strategin visar på kopplingar till, eller komplettering gentemot 
andra strategier/utvecklingsplaner som kan leda till synergieffekter eller ett förstärk 
resultat eller sammantagen utveckling i det område strategin omfattar.

Samordning och avstämning med relevanta program, planer och strategier

Strategin är avstämd mot och samordnad med relevanta regionala och 
tematiska utvecklingsstrategier.

Logisk uppbyggnad av strategin
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Det finns en tydlig logik mellan geografiskt område, analys, slutsatser, 
vision och övergripande mål, insatsområden, handlingsplaner och specifika 
mätbara mål samt indikatorer för att mäta utfall av mål.

Innovation

Strategin är innovativ utifrån det lokala perspektivet och främjar 
innovation under genomförandet.

Underifrånperspektiv

Lokala aktörer från de tre sektorerna (trepartnerskapet) varit delaktiga i 
utvecklingen och framtagandet av strategin.

Integrerad och sektorsövergripande strategi

Strategin omfattar de tre sektorerna i trepartnerskapet. Samhället, i bredare 
bemärkelse, inom LLU-området kommer att gynnas av genomförandet.

Hållbarhetsaspekter

Strategin beaktar hållbarhetsaspekter.

Horisontella principer: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och 
ickediskriminering

Strategin beaktar horisontella principer.

Kompetens i LAG

Strategin beskriver att och hur LAG:s kompetens kommer att motsvara 
inriktningar, insatsområden och de fonder som strategin omfattar. 

Nationella och transnationella samarbeten

Strategin har en övergripande plan för nationella och/eller transnationella 
samarbete och hur detta kommer att prioriteras och bidra till strategins 
insatsområden och mål.

Fondspecifika urvalskriterier för havs- och fiskerifonden

 Mål och indikatorer

Strategin har tydligt specificerade mätbara mål som viktats eller 
rangordnats, samt indikatorer för att följa upp målen.

Ändamålsenlig utformning av området

Leaderområdets utformning är ändamålsenligt och lämpligt för utveckling 
och bibehållande av fiskerinäringen. Leaderområdet har med vattnets 
naturliga avgränsningar och de verksamheter som bedrivs vid till exempel 
avrinningsområden och vattnets flöde, vilket innebär att området omfattar 
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hela älvar, hela sjöar eller avgränsningsbara sammanhängde marina 
områden av som har samma förutsättningar inom territorialhavet.

Yrkesfiske och/eller vattenbruk

Strategin främjar förutsättningarna att utveckla ett hållbart kustnära 
yrkesfiske och ett hållbart yrkesfiske i insjö eller älv i något av de områden 
som Havs- och vattenmyndigheten pekar ut som riksintresse för yrkesfisket 
och/eller främjar förutsättningarna att utveckla ett hållbart vattenbruk.

Nya arbetstillfällen, bevarade arbetstillfällen och nya företag

Strategin främjar insatser som har en realistisk chans att genererar nya eller 
bevarade arbetstillfällen eller nya företag. Fondmålet avser nya och 
bevarade arbetstillfällen och nya företag som kan konstateras i samband 
med att insatsen avslutas.

Natur- och miljövärden

Strategin har en tydlig ambitionsnivå när det gäller miljöinsatser och 
vattenvårdande insatser som har en avgörande betydelse för områdets 
utveckling och som är av nationellt intresse.

Behov av samverkan

Strategin visar på behov och tydliga mervärden av samverkan och främjar 
projekt inom samverkan mellan de olika aktörerna och näringen inom 
leaderområdet.

Förbättrad infrastruktur och logistik och en fungerande produktionskedja

Strategin främjar att upprätthålla och förbättra infrastruktur och logistik 
och en fungerande produktionskedja för att nå marknader och 
tillgängliggöra nya marknader för fiskprodukter. 

Diversifiering

Strategin främjar diversifiering och/eller omställning av fiskeri- och 
vattenbruksnäringen till andra verksamheter inom fiskeri- och 
vattenbrukssektorn.

Identitet, kultur och besöksnäring

Strategin främjar projekt i fiskesamhällen som spelar viktig roll för 
områdets identitet, kultur och besöksnäringar.

Urvalskriteriet gäller alla fonder 
Administrativ kapacitet

Leaderområdet kommer att ha en tillräcklig administrativ kapacitet.
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8.30 Löpande kostnader och ledning
Det finns inga nationella urvalskriterier för åtgärden. Urvalskriterierna tar 
respektive LAG/lokalt utvecklingsområde fram inom ramen för sin lokala 
utvecklingsstrategi.

8.31 Datainsamling
Artikel 77

Tabell 33, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende datainsamling, artikel 77

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: Projektet avser någon del av 

de prioriterade verksamheterna:
• Insamling, förvaltning och 

utnyttjande av data för 
vetenskaplig analys och 
genomförande av den 
gemensamma fiskeripolitiken 

• Nationella, transnationella och 
subnationella fleråriga 
provtagningsprogram förutsatt 
att de avser bestånd som 
omfattas av den gemensamma 
fiskeripolitiken 

• Övervakning till havs av 
kommersiellt fiske och 
fritidsfiske, inklusive 
övervakning av bifångster av 
marina organismer såsom 
marina däggdjur och fåglar 

• Forskningsstudier till havs 
• Medlemsstaters företrädares 

och regionala myndigheters 
företrädares deltagande i 
regionala samordningsmöten, 
möten i de regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer 
där unionen är avtalsslutande 
part eller observatör eller möten 
i internationella organ med 
ansvar för att utfärda 
vetenskapliga utlåtanden 

• Förbättring av systemen för 
datainsamling och 
datahantering samt 
genomförande av pilotstudier 
för att förbättra befintliga 
system för insamling av data 
och datahantering

60

2. Målgrupper 5 poäng: sökanden är Havs- och 
vattenmyndigheten, Jordbruksverket 
eller Sveriges Lantbruksuniversitet

40

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 
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8.31.1 Bedömningsgrunder

1. Syfte
5 poäng: Projektet avser någon del av de prioriterade verksamheterna

Handläggaren bedömer om projektet avser någon del av verksamheterna som listats 
i urvalskriteriet.

2. Målgrupper
Särskilda målgrupper är prioriterade.

5 poäng: sökanden är Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket eller 
Sveriges Lantbruksuniversitet 
Handläggaren bedömer om sökanden är Havs- och vattenmyndigheten, 
Jordbruksverket eller Sveriges Lantbruksuniversitet.
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8.32 Kontroll och tillsyn av fiske – stöd till 
ansvarsmyndigheter
Artikel 76

Tabell 34, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende kontroll och tillsyn av fiske – stöd till ansvarsmyndigheter, artikel 76

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. EU-prioriteringar 5 poäng: Projektet avser någon del av 

de prioriterade verksamheterna:
• genomförande av 

handlingsplaner som antas i 
enlighet med artikel 102.4 i 
förordning (EG) nr 1224/2009 
för att avhjälpa brister i en 
medlemsstats kontrollsystem

• genomförandet av åtgärder som 
fastställts enligt artikel 19.2 i 
förordning (EU) nr 1303/2013 i 
syfte att garantera att tillräcklig 
administrativ kapacitet finns 
tillgänglig för genomförandet av 
ett unionssystem för kontroll 
och verkställighet enligt bilaga 
IV till förordning (EU) nr 
508/2014

• genomförande av system för 
datavalidering enligt artikel 109 
i förordning (EG) nr 1224/2009, 
särskilt genomförandet av 
projekt där gemensamma 
standardformat används eller 
som ökar samverkansförmågan 
mellan medlemsstaternas 
system

• kontroll och tillsyn av 
skyldigheten att landa alla 
fångster i enlighet med artikel 
15 i förordning (EU) nr 
1380/2013, inbegripet 
anpassningar i 
medlemsstaternas 
kontrollsystem i samband med 
genomförandet av denna 
skyldighet

• kontroll och tillsyn av det 
fångstcertifieringssystem som 
föreskrivs i kapitel III i 
förordning (EG) nr 1005/2008.

• genomförande av projekt som 
syftar till certifiering, kontroll och 
mätning av maskinstyrka

• genomförande av de specifika 
kontroll- och 
inspektionsprogram som 
fastställts i enlighet med artikel 
95.4 i förordning (EG) nr 
1224/2009

• samordning av kontroller i 
enlighet med artikel 15 i 
förordning (EG) nr 768/2005

• kontroll och tillsyn av kraven på 
spårbarhet, inbegripet 

50
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Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
märkningssystem för att 
säkerställa tillförlitlig information 
för konsumenterna, i enlighet 
med artikel 58 i förordning (EU) 
nr 1224/2009 och artikel 67.6 i 
genomförandeförordning (EG) 
nr 404/2011

2. Nationella prioriteringar 10. 5 poäng: Projektet utgör en del av 
de prioriterade verksamheterna 
nedan:
• Inköp, installation och/eller 

utveckling av teknik, inklusive 
datorutrustning och program, 
system för positionsbestämning 
(VDS), övervakningskameror 
(CCTV-system) och IT-nät som 
gör det möjligt att samla in, 
administrera, validera, 
analysera, riskanalysera, 
presentera (genom 
kontrollrelaterade webbplatser) 
och utbyta samt utveckla 
provtagningsmetoder för data 
rörande fisket, inklusive 
sammankoppling med 
sektorsövergripande system för 
datautbyte

• Utveckling, inköp och 
installation av nödvändiga 
komponenter, inklusive 
datorutrustning och program, 
som krävs för att säkerställa 
dataöverföring från aktörer inom 
fiske och saluföring av 
fiskeriprodukter till berörd 
medlemsstat och relevanta 
unionsmyndigheter, däribland 
nödvändiga komponenter för 
elektroniska registrerings- och 
rapporteringssystem (ERS), 
kontrollsystem för fartyg (VMS) 
och automatiska 
identifieringssystem (AIS) som 
installeras för kontrollsyften

• Utveckling av innovativa 
kontroll- och 
övervakningssystem och 
genomförande av pilotprojekt 
knutna till fiskerikontroll, bl.a. 
DNA-analys av fisk eller 
utveckling av webbplatser med 
kontrollanknytning

• Fortbildnings- och 
utbytesprogram, även mellan 
medlemsstater, för personal 
med ansvar för kontroll och 
övervakning av fiskeverksamhet

• Lönsamhetsanalyser och 
bedömning av genomförda 
revisioner samt för utgifter som 
behöriga myndigheter ådrar sig 
i samband med kontroll och 
övervakning

• Initiativ, inbegripet seminarier 
och medieverktyg, som syftar till 

40
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Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
att höja både fiskares och andra 
aktörers (t.ex. inspektörer, 
åklagare och domare) samt 
allmänhetens medvetenhet om 
behovet av att motverka 
olagligt, orapporterat och 
oreglerat fiske och om 
genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitikens 
regler

3. Målgrupper 5 poäng: sökanden är myndighet 10

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.32.1 Bedömningsgrunder
1. EU-prioriteringar

Särskilda projektsyften är prioriterade.

5 poäng: Projektet avser en del av de prioriterade verksamheterna

Handläggaren bedömer om projektet avser någon del av de prioriterade 
verksamheterna som listats i kriteriet.

2. Nationella prioriteringar

Särskilda projektsyften är prioriterade.

5 poäng: Projektet utgör en del av de prioriterade verksamheterna

Handläggaren bedömer om projektet avser någon del av de prioriterade 
verksamheterna som listats i urvalskriteriet.

3. Målgrupper

Särskilda målgrupper är prioriterade.

5 poäng: sökanden är myndighet
Handläggaren bedömer om sökanden är en myndighet.
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8.33 Kontroll och tillsyn av fiske – stöd till privata 
aktörer
Artikel 76.2a-c och f-g

Tabell 35, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende kontroll och tillsyn av fiske – privata aktörer, artikel 76.2a-c och f-g

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. EU-prioriteringar 5 poäng: investeringen avser kontroll och 

tillsyn av kraven på spårbarhet, 
inbegripet märkningssystem för att 
säkerställa tillförlitlig information för 
konsumenterna, i enlighet med artikel 58 
i förordning (EU) nr 1224/2009 och 
artikel 67.6 i genomförandeförordning 
(EG) nr 404/2011

50

2. Nationella prioriteringar 5 poäng: investeringen avser utveckling, 
inköp och installation av nödvändiga 
komponenter, inklusive datorutrustning 
och program, som krävs för att 
säkerställa dataöverföring från aktörer 
inom fiske och saluföring av 
fiskeriprodukter till berörd medlemsstat 
och relevanta unionsmyndigheter, 
däribland nödvändiga komponenter för 
elektroniska registrerings- och 
rapporteringssystem (ERS), 
kontrollsystem för fartyg (VMS) och 
automatiska identifieringssystem (AIS) 
som installeras för kontrollsyften

40

3. Målgrupper 5 poäng: sökanden är yrkesfiskare med 
fiskelicens enligt artikel 6.1 i förordning 
(EG) nr 1224/2009, eller
livsmedelsföretag enligt artikel 3.2 i 
förordning (EG) nr 178/2002 som är 
berörda av artikel 58 i förordning (EG) nr 
1224/2009 eller artikel 12 i förordning 
(EG) nr 1005/2008, eller
klassificeringsorgan och andra aktörer 
som har den expertkunskap som krävs 
för att göra den tekniska kontrollen av 
maskinstyrkan enligt artikel 40.3 och 
artikel 41.2 i förordning (EG) nr 
1224/2009, eller producentorganisation

10

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.33.1 Bedömningsgrunder

1. EU-prioriteringar
Särskilda investeringar är prioriterade.

5 poäng: investeringen avser kontroll och tillsyn av kraven på spårbarhet, 
inbegripet märkningssystem för att säkerställa tillförlitlig information för 
konsumenterna, i enlighet med artikel 58 i förordning (EU) nr 1224/2009 och 
artikel 67.6 i genomförandeförordning (EG) nr 404/2011
Handläggaren bedömer om investeringen avser kontroll och tillsyn av kraven på 
spårbarhet, inbegripet märkningssystem för att säkerställa tillförlitlig information 
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för konsumenterna, i enlighet med artikel 58 i förordning (EU) nr 1224/2009 och 
artikel 67.6 i genomförandeförordning (EG) nr 404/2011.

2. Nationella prioriteringar
Särskilda investeringar är prioriterade.

5 poäng: investeringen avser utveckling, inköp och installation av nödvändiga 
komponenter, inklusive datorutrustning och program, som krävs för att 
säkerställa dataöverföring från aktörer inom fiske och saluföring av 
fiskeriprodukter till berörd medlemsstat och relevanta unionsmyndigheter, 
däribland nödvändiga komponenter för elektroniska registrerings- och 
rapporteringssystem (ERS), kontrollsystem för fartyg (VMS) och automatiska 
identifieringssystem (AIS) som installeras för kontrollsyften
Handläggaren bedömer om investeringen avser utveckling, inköp och installation 
av nödvändiga komponenter, inklusive datorutrustning och program, som krävs för 
att säkerställa dataöverföring från aktörer inom fiske och saluföring av 
fiskeriprodukter till berörd medlemsstat och relevanta unionsmyndigheter, 
däribland nödvändiga komponenter för elektroniska registrerings- och 
rapporteringssystem (ERS), kontrollsystem för fartyg (VMS) och automatiska 
identifieringssystem (AIS) som installeras för kontrollsyften.

3. Målgrupper
Särskilda målgrupper är prioriterade.

5 poäng: sökanden är yrkesfiskare med fiskelicens enligt artikel 6.1 i 
förordning (EG) nr 1224/2009, eller

livsmedelsföretag enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 178/2002 som är 
berörda av artikel 58 i förordning (EG) nr 1224/2009 eller artikel 12 i 
förordning (EG) nr 1005/2008, eller

klassificeringsorgan och andra aktörer som har den expertkunskap som krävs 
för att göra den tekniska kontrollen av maskinstyrkan enligt artikel 40.3 och 
artikel 41.2 i förordning (EG) nr 1224/2009, eller producentorganisation

Handläggaren bedömer om sökanden är yrkesfiskare med fiskelicens enligt artikel 
6.1 i förordning (EG) nr 1224/2009, eller 

livsmedelsföretag enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 178/2002 som är berörda 
av artikel 58 i förordning (EG) nr 1224/2009 eller artikel 12 i förordning (EG) nr 
1005/2008, eller

klassificeringsorgan och andra aktörer som har den expertkunskap som krävs för 
att göra den tekniska kontrollen av maskinstyrkan enligt artikel 40.3 och artikel 
41.2 i förordning (EG) nr 1224/2009, eller producentorganisation.
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8.34 Skydd av havsmiljön
Artikel 80.1b

Tabell 36, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende skydd av havsmiljön, artikel 80.1b

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: projektet avser förberedelser 

eller inrättande av skyddade områden till 
havs
4 poäng: projektet avser framtagande av 
länsspecifika regionala planer för grön 
infrastruktur eller framtagande av 
nationella åtgärdsprogram för hotade 
arter och naturtyper i marin miljö
3 poäng: projektet avser genomförande 
av åtgärder inom nationella 
åtgärdsprogram för hotade arter och 
naturtyper i marin miljö eller ta fram 
kunskapsuppbyggande program för 
hotade arter och naturtyper i marin miljö
2 poäng: ansökan avser övriga 
projektsyften

60

2. Målgrupper 5 poäng: stödmottagaren är en 
myndighet
3 poäng: övriga stödmottagare

40

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.34.1 Bedömningsgrunder

1. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: projektet avser förberedelser eller inrättande av skyddade områden 
till havs
Handläggaren bedömer om projektet avser förberedelser eller inrättande av 
skyddade områden till havs.

4 poäng: projektet avser framtagande av länsspecifika regionala planer för 
grön infrastruktur eller framtagande av nationella åtgärdsprogram för 
hotade arter och naturtyper i marin miljö
Handläggaren bedömer om projektet avser framtagande av länsspecifika regionala 
planer för grön infrastruktur eller framtagande av nationella åtgärdsprogram för 
hotade arter och naturtyper i marin miljö.

3 poäng: projektet avser genomförande av åtgärder inom nationella 
åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i marin miljö eller ta fram 
kunskapsuppbyggande program för hotade arter och naturtyper i marin miljö
Handläggaren bedömer om projektet avser genomförande av åtgärder inom 
nationella åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i marin miljö eller ta 
fram kunskapsuppbyggande program för hotade arter och naturtyper i marin miljö.

Godkänd 2022-06-23 av Christina Nordin



174

2 poäng: ansökan avser övriga projektsyften
Handläggaren bedömer om projektet har annat syfte än de som anges ovan.

2. Målgrupper
Särskilda målgrupper prioriteras.

5 poäng: stödmottagaren är en myndighet
Handläggaren bedömer om stödmottagaren är en myndighet.

3 poäng: övriga stödmottagare
Handläggaren bedömer om stödmottagaren är annan än myndighet.
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8.35 Ökad kunskap om havsmiljön
Artikel 80.1c

Tabell 37, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende kunskap om havsmiljön, artikel 80.1c

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Syfte 5 poäng: projektet avser 

statusbedömning av miljötillståndet 
inklusive indikatorutveckling och 
livsmiljökartering, utvärdera åtgärders 
effekter, utvärdera mänskliga aktiviteters 
påverkan på havsmiljön, 
samhällsekonomisk konsekvensanalys, 
ekosystemtjänstanalys eller 
genomförandeanalys
4 poäng: projektet avser framtagande 
eller genomförande av 
kunskapsuppbyggande program för 
hotade arter och naturtyper i marin miljö
3 poäng: övriga projektsyften

60

2. Målgrupper 5 poäng: stödmottagaren är en 
myndighet
3 poäng: övriga stödmottagare

40

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.35.1 Bedömningsgrunder

1. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: projektet avser statusbedömning av miljötillståndet inklusive 
indikatorutveckling och livsmiljökartering, utvärdera åtgärders effekter, 
utvärdera mänskliga aktiviteters påverkan på havsmiljön, samhällsekonomisk 
konsekvensanalys, ekosystemtjänstanalys eller genomförandeanalys
Handläggaren bedömer om projektet avser statusbedömning av miljötillståndet 
inklusive indikatorutveckling och livsmiljökartering, utvärdera åtgärders effekter, 
utvärdera mänskliga aktiviteters påverkan på havsmiljön, samhällsekonomisk 
konsekvensanalys, ekosystemtjänstanalys eller genomförandeanalys.

4 poäng: framtagande eller genomförande av kunskapsuppbyggande program 
för hotade arter och naturtyper i marin miljö
Handläggaren bedömer om projektet avser framtagande eller genomförande av 
kunskapsuppbyggande program för hotade arter och naturtyper i marin miljö.

3 poäng: övriga projektsyften
Handläggaren bedömer om projektet har annat syfte än de som anges ovan.

2. Målgrupper
Särskilda målgrupper prioriteras.

5 poäng: stödmottagaren är en myndighet
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Handläggaren bedömer om stödmottagaren är en myndighet.

3 poäng: övriga stödmottagare
Handläggaren bedömer om stödmottagaren är annan än myndighet.
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8.36 Tekniskt stöd
Artikel 78

Tabell 38, Tabellen visar nationella urvalskriterier, poängbeskrivning samt viktning 
avseende tekniskt stöd, artikel 78

Nationella urvalskriterier Poängbeskrivning Viktning
1. Planering 5 poäng: projektet avser någon del av 

Jordbruksverkets aktivitetsplan för TA-
medel

70

2. Syfte 5 poäng: projektet avser IT- eller 
förvaltningsutveckling
4 poäng: projektet avser förvaltning av 
lokalt ledd utveckling, inklusive nätverk 
för fiskeområden eller 
informationsspridning 
3 poäng: projektet avser aktiviteter inom 
programuppföljning eller 
utvärderingsmoment enligt 
utvärderingsplanen
2 poäng: projektet avser revisioner eller 
övervakningskommittén
1 poäng: övriga projektsyften

30

Summa nationell viktning 100

Avslagsnivå: 200 poäng 

8.36.1 Bedömningsgrunder

1. Planering
Ansökningar som följer aktivitetsplanen för TA-medel prioriteras.

5 poäng: projektet avser någon del av Jordbruksverkets aktivitetsplan för 
TA-medel 
Handläggaren bedömer om projektet avser någon del av Jordbruksverkets 
aktivitetsplan för TA-medel.

2. Syfte
Särskilda projektsyften prioriteras.

5 poäng: projektet avser IT- eller Förvaltningsutveckling
Handläggaren bedömer om projektet avser IT- eller Förvaltningsutveckling.

4 poäng: projektet avser förvaltning av lokalt ledd utveckling, inklusive 
nätverk för fiskeområden eller informationsspridning
Handläggaren bedömer om projektet avser förvaltning av lokalt ledd utveckling, 
inklusive nätverk för fiskeområden eller informationsspridning.

3 poäng: projektet avser aktiviteter inom programuppföljning eller 
utvärderingsmoment enligt utvärderingsplanen
Handläggaren bedömer om projektet avser aktiviteter inom programuppföljning 
eller utvärderingsmoment enligt utvärderingsplanen.

2 poäng: projektet avser revisioner eller övervakningskommittén.

Godkänd 2022-06-23 av Christina Nordin



178

Handläggaren bedömer om projektet avser revisioner eller 
övervakningskommittén.

1 poäng: övriga projektsyften
Handläggaren bedömer om projektet avser andra projektsyften än de som angivits 
ovan.

8.37 Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet
Det finns inga nationella urvalskriterier för denna åtgärd

8.38 Definitivt upphörande av fiskeverksamhet
Det finns inga nationella urvalskriterier för denna åtgärd.
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9 Kommunikation
Kommunikationsplanen bygger på Jordbruksverkets kommunikationsstrategi för 
havs- och fiskeriprogrammet 2014 -2020. Kommunikation ska ske i de olika faser 
som gäller för genomförandet av programmet nämligen: 

• införandefasen

• genomförandefasen 

• slutfasen (sträcker sig även efter 2020)

9.1 Kommunikationsplan
Kommunikationsplanen är till för att vi ska kunna ge rätt information vid rätt 
tidpunkt till rätt målgrupp. Vi ska dessutom fånga upp de behov som finns när det 
gäller kommunikationsinsatser. 

Kommunikationsplanen är ett stöd för alla som är inblandade i arbetet med havs- 
och fiskeriprogrammet. 

9.1.1 Kommunikationsmål
Personer söker stöd i programmet och bidrar till hållbar utveckling av 
fiskerinäringen och levande fiskesamhällen

Personer som söker stöd finns både i grupper som redan har kunskap om 
programmet och bland allmänheten. Både kvinnor och män i olika åldrar, 
oavsett var man är född, ska ha möjlighet att ta del av information om 
programmet.

Vår kommunikation ska hjälpa dem att

• känna till att stöden finns

• lätt hitta information om programmet

• lämna in kompletta ansökningar i tid

• känna till de krav som man ska uppfylla för att använda stöden

• känna till målen med programmet och EU:s roll för programmet

• förstå vad stöden kan betyda för den egna verksamheten eller projektet

• förstå att det arbete man utför med hjälp av stöden påverkar utvecklingen av en 
hållbar fiskerinäring och levande fiskesamhällen

• samverka med andra som söker stöd för att sprida kunskap om arbetssätt, 
hinder, möjligheter, resultat och effekter.
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Vidareförmedlare och samarbetspartners sprider information om 
programmet och kunskap om arbetssätt, hinder, möjligheter, resultat och 
effekter. 

Vår kommunikation ska hjälpa dem att

• känna till att stöden finns

• lätt hitta information om programmet

• känna till målen med programmet och EU:s roll för programmet

• intressera sig för utvecklingen av en hållbar fiskerinäring och levande 
fiskesamhällen

• förstå att det är många som lär sig av varandra och samverkar för att nå 
programmets mål 

• sprida information om programmet

• förstå den egna rollen och sprida kunskap om arbetssätt, hinder, möjligheter, 
resultat och effekter.

Allmänheten känner till målen med och EU:s roll för programmet.

Vår kommunikation ska hjälpa dem att

• känna till att stöden finns

• känna till hur resultaten av programmet påverkar utvecklingen av samhället   

• känna till EU:s roll för programmet

• känna till arbetet för att nå målen i strategin EU 2020.

9.1.2 Målgrupper 
Vi ska anpassa all vår kommunikation för att nå såväl kvinnor som män. Vi bör 
även anpassa den för att nå unga och personer med utländsk bakgrund. 
Målgrupperna för vår kommunikation framgår nedan.

9.1.2.1 Personer som söker stöd och ersättningar
De som söker stöd är vår viktigaste målgrupp i arbetet med havs- och 
fiskeriprogrammet. De prioriterade målgrupperna är yrkesfiskare, 
vattenbruksföretagare, andra företagare, myndigheter och högskolor, organisationer 
och LAG (lokala aktionsgrupper). 

9.1.2.2 Vidareförmedlare 
Den här målgruppen hjälper oss att nå ut till de som söker stöd med information 
om programmet. Målgruppen är också viktig för att sprida kunskap om arbetssätt, 
hinder, möjligheter, resultat och effekter. Målgruppen består exempelvis av 
organisationer, företag, andra myndigheter, samarbetspartner, partnerskap och 
kommuner. 
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9.1.2.3 Samarbetspartner
För att på bästa sätt uppfylla målen i programmet behöver myndigheter som har ett 
ansvar i att förvalta eller genomföra hela eller delar av programmet samverka. 
Medarbetare på myndigheter och i organisationer är därför en viktig målgrupp. Vi 
lär oss av varandra genom att sprida kunskap om arbetssätt, hinder, möjligheter, 
resultat och effekter. Det gör vi för att få ett så bra programgenomförande som 
möjligt och för att kunna ge olika målgrupper enkel, tydlig och relevant 
information. Därför planerar samarbetspartner ibland gemensamma 
kommunikationsinsatser. 

9.1.2.4 Allmänheten
Det är viktigt att nå ut med programmets syfte, mål, innehåll och resultat till 
allmänheten för att

• nå nya personer som söker stöd 
• få förståelse för varför det finns ett havs- och fiskeriprogram
• få förståelse för EU:s roll för programmet.

Det är betydelsefullt att allmänheten har förtroende för hur vi genomför 
programmet. Det är svårt och kostsamt att använda kanaler som når en stor del av 
allmänheten. Genom att använda innovativa kommunikationsmetoder och 
kommunicera med följande målgrupper har vi möjlighet att nå allmänheten

• journalister och opinionsbildare
• beslutsfattare

9.1.2.5 Målgrupper att tänka särskilt på
Med erfarenhet från tidigare program ser vi att det är få kvinnor, ungdomar och 
personer med utländsk bakgrund som söker och får stöd. Det är viktigt att nå även 
dessa grupper. I det arbetet gör vi redan nu ett aktivt val dels av bilder, oavsett om 
det är foton, illustrationer eller film, dels genom texter. Vi skriver klarspråk, vilket 
är ett sätt att förenkla för och bättre kunna nå alla våra målgrupper. 

För att ytterligare förstärka arbetet med jämställdhet har Jordbruksverkets 
kommunikatörer gått en utbildning i jämställdhet. De som inte har gått 
utbildningen ska göra detta. Eftersom handläggare också har kontakt med de som 
söker stöd har de också gått en utbildning i jämställdhet.

Jordbruksverket kommer börja arbeta med något av de verktyg som finns för arbete 
med mångfaldsfrågor inom kommunikation. Vi arbetar dock redan med 
genusmedveten bildkommunikation.

9.1.3 Budskap
Får att nå våra målgrupper måste vi anpassa budskapen om havs- och 
fiskeriprogrammet så att de berör målgrupperna på rätt sätt. Det är viktigt att 
komma ihåg att kommunikation alltid sker på mottagarens villkor. Vad vill vi få 
mottagarna av budskapen att göra, tänka eller kunna?  Här nedan kan du läsa vilka 
budskap vi ska förmedla till de olika målgrupperna.
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9.1.3.1 Budskap till personer som söker stöd
• Du bidrar till en hållbar utveckling av fiskerinäringen och levande 

fiskesamhällen.

9.1.3.2 Budskap till vidareförmedlare
• Tillsammans samverkar och lär vi av varandra för att bidra till en hållbar 

utveckling av fiskerinäringen och levande fiskesamhällen.

9.1.3.3 Budskap till samarbetspartner
• Tillsammans samverkar och lär vi av varandra för att bidra till en hållbar 

utveckling av fiskerinäringen och levande fiskesamhällen.

• Tillsammans gör vi det enklare för havs- och fiskeriprogrammets målgrupper.

9.1.3.4 Budskap till allmänheten
• Havs- och fiskeriprogrammet bidrar en hållbar utveckling av fiskerinäringen 

och levande fiskesamhällen.

• Havs- och fiskeriprogrammet bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

9.1.4  Kanaler för kommunikation
Med kanal menar vi det kontaktsätt som vi använder för att informera och 
kommunicera. Exempel på kanaler är webbplatsen, e-post, medier och möten.

9.1.4.1 Webben huvudkanal
Informationen till och kommunikationen mellan alla aktörer som berörs av havs- 
och fiskeriprogrammet ska huvudsakligen ske via webben. Det innebär att

• det ska finnas tydlig, aktuell och samordnad information om programmet på 
respektive ansvarig myndighets webbplats

• vi prioriterar digital kommunikation när vi kommunikationsplanerar

• utveckling av nya kanaler i första hand ska ske via webben.

För att nå ut med information och få till stånd kommunikation räcker det ofta inte 
att använda en kanal. Exempelvis räcker det kanske inte att lägga information på 
webbplatsen för att få målgruppen att förstå, tycka eller göra något. Vi måste välja 
en mix av kanaler. Vilka kanaler vi väljer beror på vilka kanaler våra målgrupper 
använder och vilka som är mest effektiva ur både kommunikativ och ekonomisk 
synvinkel.

Här nedanför kan du läsa de huvudsakliga kanalerna för olika målgrupper.

9.1.4.2 Kanaler till personer som söker stöd ur programmet är
• Jordbruksverkets webbplats

• Vattenbruksportalen

• Respektive länsstyrelses webbplats

• Havs- och vattenmyndighetens webbplats
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• Landsbygdsnätverkets webbplats

• LAG:s webbplatser

• Fondsamordningsgruppen webbplats

• Landsbygdsdepartementets webbplats

• Digitala nyhetsbrev

• Medier

• Sociala medier

• Mötesplatser 

9.1.4.3 Kanaler till vidareförmedlare
• Jordbruksverkets webbplats

• Respektive länsstyrelses webbplats

• Havs- och vattenmyndighetens webbplats

• Landsbygdsnätverkets webbplats

• Webbplatsen för rådgivare

• Landsbygdsnätverkets aktörers respektive webbplatser

• Fondsamordningsgruppen webbplats

• Landsbygdsdepartementets webbplats

• Medier

• Sociala medier

• E-post

• Mötesplatser

9.1.4.4 Kanaler till samarbetspartner
• Jordbruksverkets extranät Ladan

• Personliga möten

• E-post

• Huvudsakliga kanaler för kommunikation till allmänheten

• Media

• Sociala medier

9.1.5 Löpande aktivitetsplanering
Den löpande aktivitetsplaneringen görs av de ansvariga verksamheterna för 
respektive område. I den löpande aktivitetsplaneringen bör följande delar vara 
med: kommunikationsmål, budskap, målgrupp, aktivitet och kanal samt tidpunkt. 
Aktivitetsplaneringen uppdateras regelbundet.  

9.1.6 Samverkan med partnerskap och regional nivå
Det nationella partnerskapet, det vill säga övervakningskommittén, har en viktig 
roll när det gäller att bidra med kunskap samt att sprida information om 
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programmet i sina respektive organisationer. I och med att länsstyrelsen ingår i 
partnerskapet säkrar vi även samverkan mellan nationell och regional nivå när det 
gäller hur programmet ska kommuniceras. Vi säkrar även kopplingarna mellan de 
regionala handlingsplanerna och den nationella handlingsplanen i och med länens 
medverkan. Länen har en väldigt betydelsefull roll när det kommer till att sprida 
information om programmet och för att de ska kunna genomföra sin uppgift på 
bästa sätt, är det viktigt att Jordbruksverket kommunicerar satsningar och beslut i 
god tid ut till länsstyrelserna.

9.1.7 Uppföljning och utvärdering
Förvaltningsmyndigheten ansvarar för att löpande följa upp och sprida resultaten 
av genomförandet av havs- och fiskeriprogrammet.

Utvärderingen av programmets kommunikationsaktiviteter ingår i 
utvärderingssekretariatets planering. Utvärderingssekretariatet kommer att speciellt 
utvärdera de kommunikationsinsatser som har gjorts om politiken, de operativa 
programmen, verksamheten samt EU:s roll. Här ingår också utvärdering av vilket 
genomslag som kommunikationen har fått hos våra olika målgrupper.

Vi kommer regelbundet följa upp våra kommunikationsinsatser och utvärdera 
dessa. Det kan vi göra genom att till exempel se på följande:

• Om det är lätt att hitta information om stöd, ersättningar och program.

• Om den som söker stöd känner till målen för havs- och fiskeriprogrammet och 
EU:s roll.

• Om vidareförmedlare och samarbetspartners sprider information om 
programmet.

• Hur statistiken som gäller Jordbruksverkets webbplats förändras. Vi kan se 
antalet besökare innan, under och efter en kommunikationsinsats. 

Vi kommer att sprida resultaten av utvärderingarna till de målgrupper som är 
relevanta.

Godkänd 2022-06-23 av Christina Nordin
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10 Uppföljning och revidering
Eventuella justeringar av handlingsplanen görs, om det finns behov, av 
Jordbruksverket. Justeringar stäms av med ÖK. En reviderad handlingsplan 
beslutas av jordbruksverkets generaldirektör. 

Handlingsplanen publiceras på Jordbruksverkets webbplats, 
www.jordbruksverket.se.

Godkänd 2022-06-23 av Christina Nordin

http://www.jordbruksverket.se/

	Sammanfattning
	Innehåll
	1 Syfte med handlingsplanen
	2 EU:s mål styr innehållet i programmen
	2.1 Havs- och fiskeriprogrammets koppling till mål och EU 2020
	2.2 Unionsprioriteringar
	2.3 Åtgärdernas koppling till tematiska målen och unionsprioriteringarna

	3 Nationella partnerskapet
	4 Budget, beslutsomgångar och utlysningar
	4.1 Budget
	4.1.1 Om budgeten för programmet
	4.1.2 Jordbruksverkets anslagsfinansiering
	4.1.3 Reserverade medel
	4.1.4 Budget per åtgärd, inkl. fördelning av statlig anslagsfinansiering
	4.1.5 Stödtak
	4.1.6 Återflödeshantering inför programavslut

	4.2 Beslutsomgångar
	4.3 Utlysningar
	4.3.1 Om utlysningar
	4.3.2 Samverkan med partnerskap och regional nivå


	5 Beslutande myndigheter
	5.1 Åtgärder som Jordbruksverket beslutar om
	Projektstöd
	Företagsstöd

	5.2 Åtgärder som länsstyrelsen beslutar om
	Projektstöd
	Företagsstöd

	5.3 Åtgärd som Havs- och vattenmyndigheten beslutar om
	Projektstöd


	6 Åtgärdsbeskrivningar
	Hållbar utveckling av fisket (UP 1)
	6.1 Investeringar inom fiske
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.2 Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.3 Nya tekniska lösningar inom fiske
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.4 Nya former av förvaltning och organisation inom fiske
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.5 Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.6 Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.7 Bevarandeprojekt för skyddade områden
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.8 System för tilldelning av fiskemöjligheter
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.9 Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.10 Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar Œ förbättrad infrastruktur
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.11 Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar Œ anpassning till landningsskyldigheten
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande

	6.12 Diversifiering inom fiske
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.13 Utveckling av produkter och processer inom fiske
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.14 Partnerskap mellan forskare och fiskare
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.15 Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	Hållbar utveckling av vattenbruket (UP 2)
	6.16 Innovationsprojekt inom vattenbruk
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.17 Produktiva investeringar i vattenbruk
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.18 Miljöinvesteringar i vattenbruk
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.19 Startstöd för hållbara vattenbruksföretag
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.20 Kommunal planering av vattenbruk
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.21 Djurs hälsa och välbefinnande
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.22 Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	Saluföring och beredning (UP 5)
	6.23 Bilda producent- eller branschorganisation
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.24 Saluföringsåtgärder
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.25 Produktions- och saluföringsplaner
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.26 Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	Lokalt ledd utveckling (UP 4)
	6.27 Genomförande av lokala utvecklingsstrategier
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Olika former av projekt
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.28 Samarbetsåtgärder
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.29 Förberedande stöd
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande

	6.30 Löpande kostnader och ledning
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	Genomförande av gemensamma fiskeripolitiken (UP 3)
	6.31 Datainsamling
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.32 Kontroll och tillsyn av fiske Œ stöd till ansvarsmyndigheter
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.33 Kontroll och tillsyn av fiske Œ stöd till privata aktörer
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	Integrerade havspolitikens genomförande (UP 6)
	6.34 Skydd av havsmiljön
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.35 Öka kunskapen om havsmiljön
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.36 Tekniskt stöd
	Rättslig grund
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå

	6.37 Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet (UP1)
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter

	6.38 Definitivt upphörande av fiskeverksamhet (UP1)
	Rättslig grund och relevant unionsprioritering
	Motiv för åtgärden
	Beslutande myndighet
	Beskrivning av åtgärden
	Vem kan söka?
	Villkor för sökande
	Stödnivå och stödberättigande utgifter


	7 Stödnivåer
	8 Urvalskriterier
	8.1 Investeringar inom fiske
	8.1.1 Bedömningsgrunder

	8.2 Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete
	8.2.1 Bedömningsgrunder

	8.3 Nya tekniska lösningar inom fiske
	8.3.1 Bedömningsgrunder

	8.4 Nya former av förvaltning och organisation inom fiske
	8.4.1 Bedömningsgrunder

	8.5 Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp
	8.5.1 Bedömningsgrunder

	8.6 Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald
	8.6.1 Bedömningsgrunder

	8.7 Bevarandeprojekt för skyddade områden
	8.7.1 Bedömningsgrunder

	8.8 System för tilldelning av fiskemöjligheter
	8.8.1 Bedömningsgrunder

	8.9 Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk
	8.9.1 Bedömningsgrunder

	8.10 Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar Œ förbättrad infrastruktur
	8.10.1 Bedömningsgrunder

	8.11 Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar Œ anpassning till landningsskyldigheten
	8.11.1 Bedömningsgrunder

	8.12 Diversifiering inom fiske
	8.12.1 Bedömningsgrunder

	8.13 Utveckling av produkter och processer
	8.13.1 Bedömningsgrunder

	8.14 Partnerskap mellan forskare och fiskare
	8.14.1 Bedömningsgrunder

	8.15 Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske
	8.15.1 Bedömningsgrunder

	8.16 Innovationsprojekt inom vattenbruk
	8.16.1 Bedömningsgrunder

	8.17 Produktiva investeringar i vattenbruk
	8.17.1 Bedömningsgrunder

	8.18 Miljöinvesteringar i vattenbruk
	8.18.1 Bedömningsgrunder

	8.19 Startstöd för hållbara vattenbruksföretag
	8.19.1 Bedömningsgrunder

	8.20 Kommunal planering av vattenbruk
	8.20.1 Bedömningsgrunder

	8.21 Djurs hälsa och välbefinnande
	8.21.1 Bedömningsgrunder

	8.22 Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk
	8.22.1 Bedömningsgrunder

	8.23 Bilda producent- eller branschorganisation
	8.23.1 Bedömningsgrunder

	8.24 Saluföringsåtgärder
	8.24.1 Bedömningsgrunder

	8.25 Produktions- och saluföringsplaner
	8.25.1 Bedömningsgrunder

	8.26 Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter
	8.26.1 Bedömningsgrunder

	8.27 Genomförande av lokala utvecklingsstrategier
	8.28 Samarbetsåtgärder
	8.29 Förberedande stöd
	Förberedande stöd, fas 1
	8.29.1 Bedömningsgrunder
	Förberedande stöd, fas 2
	Urvalskriteriet gäller alla fonder

	8.30 Löpande kostnader och ledning
	8.31 Datainsamling
	8.31.1 Bedömningsgrunder

	8.32 Kontroll och tillsyn av fiske Œ stöd till ansvarsmyndigheter
	8.32.1 Bedömningsgrunder

	8.33 Kontroll och tillsyn av fiske Œ stöd till privata aktörer
	8.33.1 Bedömningsgrunder

	8.34 Skydd av havsmiljön
	8.34.1 Bedömningsgrunder

	8.35 Ökad kunskap om havsmiljön
	8.35.1 Bedömningsgrunder

	8.36 Tekniskt stöd
	8.36.1 Bedömningsgrunder

	8.37 Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet
	8.38 Definitivt upphörande av fiskeverksamhet

	9 Kommunikation
	9.1 Kommunikationsplan
	9.1.1 Kommunikationsmål
	9.1.2 Målgrupper
	9.1.3 Budskap
	9.1.4 Kanaler för kommunikation
	9.1.5 Löpande aktivitetsplanering
	9.1.6 Samverkan med partnerskap och regional nivå
	9.1.7 Uppföljning och utvärdering


	10 Uppföljning och revidering

