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Programskrivning
•
•
•
•
•

Småskaliga kustnära fisket
LLU (Landsbygdsnätverket)
Vattenbrukssatsningen
Inte stöd till akvaponier
Erfarenheter från nuvarande programperiod

• Färre åtgärder – 22 st - Stödmöjligheter
- Nya åtgärder
- Tillfälligt Stillaliggande
- Sälåtgärd
• Handläggningstider
- Färre villkor
- FKA
- Koncentration av Handläggande myndigheter
• Utlysningar
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Specifikt mål 1.1 Främja ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbart fiske
•
•
•
•
•

Investeringar ombord
Investeringar för utveckling av hamnar och landningsplatser
Innovationsprojekt inom fiske
Kompetensutveckling och bilda nätverk inom fiske
Ersättning för hanteringskostnader för fällda sälar inom ramen för licensjakt eller
skyddsjakt

Specifikt mål 1.3 Bidra till rättvisa levnadsvillkor vid tillfälligt
stillaliggande
• Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet
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Specifikt mål 1.4 Främja effektiv kontroll och tillsyn för fiske och
tillförlitlig datainsamling för kunskapsbaserad förvaltning
• Kontroll och tillsyn av fiske – stöd till ansvarsmyndigheter
• Kontroll och tillsyn av fiske – stöd till företag
• Datainsamling för den gemensamma fiskeripolitiken

Specifikt mål 1.6 Bidra till skydd och återställning av akvatisk
mångfald och ekosystem
• Insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp
• Genomförande av havsmiljödirektivet
• Skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald
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Specifikt mål 2.1 Främja hållbara vattenbruk
Investeringar för hållbara vattenbruk
Stöd kan ges för
- Investeringar för en ökad vattenbruksproduktion
- Investeringar för att minska den negativa inverkan eller öka de positiva effekterna på
miljön
- Investeringar för att förbättra djurens hälsa eller välfärd och minska risken för
rymningar och smittspridning
- Investeringar för att skydda odlingar mot däggdjur och fåglar
Målgrupp
- Vattenbruksföretag
Villkor
- Stöd ges inte till akvaponier eller till odling av genetiskt modifierade organismer
- Ska ha sålt vattenbruksprodukter från egen produktion överstigande 25 000 kronor
under de två kalenderår som föregår tidpunkten för ansökan om stöd
Stödnivå: 40 %
Stödtak 4 milj
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Specifikt mål 2.1 Främja hållbara vattenbruk
Startstöd för hållbara vattenbruk
Stöd kan ges för
- Investeringar för att öka eller starta vattenbruksproduktion
- Investeringar för att minska den negativa inverkan eller öka de positiva effekterna på miljön
- Investeringar för att förbättra djurens hälsa eller välfärd och minska risken för rymningar och
smittspridning
- Investeringar för att skydda odlingar mot däggdjur och fåglar
Målgrupp
- Vattenbruksföretag
Villkor
- Stöd ges inte till investeringar i akvaponier eller till odling av genetiskt modifierade organismer
- Får inte ha sålt vattenbruksprodukter för mer än 25 000 kronor under de två kalenderår som föregår
tidpunkten för ansökan om stöd
- Stöd ges endast till mikro- eller småföretag

Stödnivå: 40 %
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Specifikt mål 2.1 Främja hållbara vattenbruk
Djurs hälsa och välfärd
Stöd kan ges för
- Utgifter kopplade till övervaknings och utrotningsprogram, samt bekämpning av sjukdomar inom
vattenbruket
- Åtgärder för att minimera introduktion, spridning av smittor eller åtgärder för en ökad djurvälfärd
Målgrupp
sökande erkända producentorganisationer samt andra av
- Vattenbruksföretag, SVA, branschorganisationer,
vattenbrukets organisationer, Jordbruksverket, länsstyrelsen och ackrediterade laboratorium
Villkor
- Stöd ges inte för åtgärder som ersätts genom annan lagstiftning eller för behandling med eller inköp av
läkemedel
- Stöd enligt första punkten gäller bekämpning eller utrotning av förtecknade sjukdomar som bekräftats
genom myndighetsbeslut

Stödnivå: Beror på
sökande

Stödtak 5milj
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Specifikt mål 2.1 Främja hållbara vattenbruk
Innovationsprojekt inom vattenbruk
Stöd kan ges för
- Innovativa projekt som främjar ekonomisk, social eller miljömässig hållbarhet med nytta för fler
än det egna företaget
Exempelvis innovativa lösningar som minskar negativ miljöpåverkan, ta fram alternativa
foderingredienser eller förbättrar djurs hälsa och välfärd
Målgrupp
- Vattenbruksföretag, statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor,
vetenskapliga institut, branschorganisationer och erkända producentorganisationer
Villkor
- Stöd ges inte till insatser kopplade till akvaponier
- Samarbete med kvalitetssäkrande partner krävs

Stödnivå: 100 %
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Specifikt mål 2.1 Främja hållbara vattenbruk
Kompetensutveckling och bilda nätverk inom vattenbruk
Stöd kan ges för
- Anordna eller delta i utbildning eller kompetenshöjande insats
- Nätverksbyggande, utbyte av erfarenheter och bästa praxis i projektform
- Informationsinsatser och kunskapsspridning med samhällsnytta
- Utveckling av allmän artspecifik bästa praxis eller uppförandekoder för förebyggande åtgärder som syftar till att
öka djurens hälsa och /eller välfärd, inklusive informationsmaterial och rådgivningsmaterial
- Erkända producent- och branschorganisationers deltagande i förvaltning på EU-nivå som bidrar till att målen i
enlighet med förordning (EU) nr 1379/2013 uppnås, i synnerhet dess artiklar 7, 8, 17 och 18
Målgrupp
- Statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, icke-statliga organisationer,
branschorganisationer och erkända producentorganisationer samt företag inom vattenbruksnäringen (p.1-3)
- Statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, branschorganisationer
och erkända producentorganisationer (p.4)
Villkor
- Stöd ges inte till insatser kopplade till akvaponier
- Stöd ges inte till insatser som är en del av ordinarie utbildning som finansieras av andra offentliga medel
Stödnivå: Beror på
sökande

Stödtak 10 milj
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Specifikt mål 2.2 Främja marknadsföring, kvalitet och ökat mervärde av fiskeoch vattenbruksprodukter, samt beredning
• Investeringsstöd för diversifiering och förädling av fiske- och
vattenbruksprodukter
• Investeringsstöd för beredningsindustrin för fiske- och vattenbruksprodukter
• Certifiering av fiske- och vattenbruksprodukter
• Bilda producentorganisationer inom fiske och vattenbruk
• Produktions- och saluföringsplaner för fiske och vattenbruk
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Budget
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EU-budget: 1 078 miljoner kr
EU/SE: 50/50 % Hela programmet (EU/SE)
70/30 % Generellt (Spec mål 1.1, 1.3, 1.6, 2.2)
20/80 % Hållbart vattenbruk (spec mål 2.1)
60/40 % Datainsamling/Kontroll och tillsyn (spec mål 1.4)
Programanslag: 1.28 är 684 miljoner kr, varav 474 mkr till hållbart vattenbruk
Totalt ÖOS-behov: 392 miljoner kr
- Datainsamling
- Kontroll och tillsyn
- Insamling av marint skräp
- Sälåtgärden
Ger totalbudgetram: ca 2 150 miljoner kr
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Frågor?
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