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Hur mycket pengar finns i programmet? 

Totalt knappt 1,5 miljarder kronor 
 
UP 1 Hållbart yrkesfiske: ca 308 miljoner kronor 
 
UP 2 Hållbart vattenbruk: ca 166 miljoner kronor 
 
UP3 Datainsamling: ca 288 miljoner kronor 
 Kontroll och tillsyn: ca 308 miljoner kronor 
 
UP4 Lokalt ledd utveckling : ca 140 miljoner kronor 
 
UP 5 Saluföring och beredning : ca 92 miljoner kronor 
 
UP6 Integrerade havspolitiken: ca 62 miljoner kronor 
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Stöd för utgifter 
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Tidsplan 

Ansöka om stöd- fungerar via e-tjänst redan 

 

 

 

 

Ansöka om delutbetalning- 14 april 

 

Ansöka om slututbetalning- 12 maj 

Ansökningsperiod Ansökan inkommen 

1 1 januari – 30 april 

2 1 maj – 31 augusti 

3 1 september – 31 december 
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Stöd inom vattenbruket 
 

Företagsstöd- handläggs av LST 

• Produktiva investeringar i vattenbruk 

• Miljöinvesteringar i vattenbruk 

• Startstöd för hållbara vattenbruksföretag 

 

Projektstöd- handläggs av Jordbruksverket 

• Innovationsprojekt inom vattenbruk 

• Kompetensutveckling och informationsinsatser inom 

vattenbruk 

• Kommunal planering av vattenbruk 

• Djurs hälsa och välbefinnande 
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Sökande Stöd  Privat finansiering 

Offentligrättsliga 

organ 

100 % 

Småskaligt fiske 75% 25% 

 

PO, samman- 

slutning av PO, BO 

70% 30% 

YFO, VBO, Kollektiva 

sökande 

60% 40% 

Övriga 50% 50% 

Stora företag  30% 70% 

Stödbelopp 
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Produktiva investeringar i vattenbruk 
 

Stöd kan ges till 

 

• Produktiva investeringar i vattenbruk 

• Investeringar avseende förbättringar av djurens hälsa  

• Investeringar i utrustning för att skydda odlingarna mot rovdjur 

• Återställning av vattenbruksdammar och laguner genom 

slamavlägsning 

• Diversifiering av verksamheten 

 

Stöd ges inte till sådant som är lagkrav på. 

 

Stödnivå 50% 

 

Stödtak 1 miljon kr per ansökan 



2016-04-07 

www.jordbruksverket.se 

Miljöinvesteringar i vattenbruk 
 

Stöd kan ges till 

 

• Miljöinvesteringar 

 

Stöd ges inte till sådant som är lagkrav på. 

 

Stödnivå 50% 

 

Stödtak 2 miljoner kr per ansökan 
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Startstöd för vattenbruksföretag 
 

Målgrupp 

 

• Vattenbrukare som etablerar sig i sektorn för första gången 

 

    Stöd kan ges till 

 

• Produktiva investeringar 

• Miljöinvesteringar 

 

Stöd ges inte till sådant som är lagkrav på. 

 

Stödnivå 50% 
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Innovationsprojekt inom vattenbruk 
 

Målgrupp 

 

• Universitet, högskolor, vetenskapliga institut och 
vattenbruksföretag 

 

    Stöd kan ges till 

 

• Utveckling av nya produkter, processer eller tekniker  

• Utveckling av eller införande av nya vattenbruksarter med 
god marknadspotential 

 

Stödnivå 50% 

 

Stödtak 10 miljoner kr per ansökan 
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Kompetensutveckling och 
informationsinsatser inom vattenbruk 

 

Målgrupp 

 

• Myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar 
och företag 

 

    Stöd kan ges till  

 

• Utbildnings- eller informationsinsatser, samt 
nätverksbyggande 

 

Stödnivå: Offentliga organ 100 % 

   PO/BO                75 % 

   Föreningar          60 % 

   Övriga          50 % 
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Kommunal planering av vattenbruk 

Målgrupp 

•Kommuner, regionförbund eller regioner 

 

Vad man kan söka för 

•Utredning av lämpliga områden för vattenbruk som sedan kan 

läggas i den kommunala översiksplanen 
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Djurvälfärd i vattenbruket 

Målgrupp 

SVA, Jordbruksverket, Lst, Livsmedelsverket, 

djurhälsoorganisationer och andra godkända 

laboratorium 

 
Vad man kan söka för 

•Kostnader för utrotning av sjukdomar inom vattenbruket (i 

efterskott) 

•Kostnader för kontroll av sjukdomar inom vattenbruket 

(förebyggande) 

•Utveckling av allmän och artspecifik bästa praxis eller 

uppförandekoder 

(förebyggande) 


