
 

 

Faktablad om landsbygdsprogrammet 2014–2020 för Åland 
Finland  

Landsbygdsprogrammet (LBU-programmet) för Åland Finland antogs formellt av 

Europeiska kommissionen den 13 februari 2015. I programmet presenteras Ålands 

prioriteringar för användningen av de mer än 59 miljoner euro i offentliga medel som är 

tillgängliga för perioden 2014–2020 (20,7 miljoner euro från EU:s budget och 34,7 

miljoner euro i nationella medel, plus mer än 3,7 miljoner euro i ytterligare nationell 

finansiering, s.k. top-ups). 

LBU-programmet för Åland fokuserar på utveckling av jordbrukssektorns konkurrenskraft 

och struktur och syftar till att stödja investeringar på nästan 14 % av gårdarna, 

nyetablering av 22 unga jordbrukare samt utbildning av 150 personer. LBU-

programmet fokuserar på att säkerställa en lämplig förvaltning av naturresurser och 

klimatvänliga jordbruksmetoder och cirka 72 % av jordbruksmarken förväntas att 

anslås till jordbrukets miljö- och klimatåtgärder. Åland kommer också att fokusera 

på tjänsteinnovationer och förväntar att 7 000 personer, eller cirka en fjärdedel av öns 

befolkning, kommer att dra nytta av förbättrade tjänster. 

Stöd till landsbygdsutveckling är den andra pelaren av den gemensamma 

jordbrukspolitiken och ger medlemsstaterna EU-anslag att förvalta nationellt eller 

regionalt enligt fleråriga samfinansierade program. Sammanlagt förväntas 118 program 

för alla 28 medlemsstater. Den nya förordningen om landsbygdsutveckling för perioden 

2014–2020 tar upp 6 ekonomiska, miljömässiga och sociala prioriteringar och 

programmen innehåller tydliga mål om vad som ska uppnås. För att bättre samordna 

åtgärder och maximera synergieffekterna med de andra europeiska struktur- & 

investeringsfonderna (ESIF) har en partnerskapsöverenskommelse slutits med varje 

medlemsstat där den övergripande strategin för EU-finansierade strukturella 

investeringar presenteras. 

Detta dokument ger en översikt över hur utmaningar och möjligheter för Åland Finland 

behandlas i landsbygdsprogrammet. (LBU-programmet för fastlandet Finland godkändes 

den 12 december 2014). I bilagan återfinns en tabell med prioriteringar och 

fokusområden med tillhörande specifika mål och budgetanslag. 

1. NUVARANDE SITUATION OCH HUVUDSAKLIGA UTMANINGAR 

Åland består av 6 700 öar, varav 60 är bebodda. Ålands totala yta är 13 324 km2, varav 

88,3 % utgörs av vattendrag. Ålands befolkning uppgår till nästan 29 000 personer. Det 

finns ca 14 000 ha åkermark på Åland, vilken utgör ungefär 9 procent av den totala 

landarealen. Därutöver finns ca 67 000 ha produktiv skogsmark motsvarande drygt 43 % 

av den totala landarealen. 

De största utmaningarna för jordbruksverksamheten på Åland är relaterade till 

skärgårdsförhållandena och den låga lönsamheten för jordbrukssektorn till följd av det 

kalla klimatet och den dåliga, tunna jordmånen. Jordbruksverksamhetens negativa 

effekter på miljön är relaterade till övergödning av vattendrag, försämring av naturliga 



 

 

livsmiljöer och minskning av arter. Jordbruksverksamhetens positiva effekter på miljön är 

relaterade till ökad biologisk mångfald, öppna odlingslandskap och skiftande 

kulturlandskap. 

Den genomsnittliga gårdsstorleken på Åland är 25,9 ha. Andelen lantbrukare äldre än 50 

år är ca 20 %. Antalet gårdar har minskat och 2013 fanns det 470 gårdar varav 63 % 

var växtodlingsgårdar och 37 % gårdar för djurhållning. 23 % av åkermarken används 

för ekologisk produktion. 

2. HUR ÅLANDS LANDSBYGDSPROGRAM SKA BEMÖTA DESSA UTMANINGAR 

Ålands landsbygdsprogram tar upp fem olika prioriteringar för landsbygdsutveckling, av 

vilka huvudfokus ligger på prioritet 4: Återställa, bevara och förbättra ekosystem 

som är relaterade till jord- och skogsbruket och ca 72 % av jordbruksmarken 

förväntas beröras av jordbrukets miljö-klimatåtgärder. 

Kunskapsöverföring och innovation 

LBU-programmet behandlar det ökande behovet av kompetens inom jordbrukssektorn 

genom att erbjuda utbildning för totalt 150 personer. 

Konkurrenskraft inom jordbrukssektorn och hållbar skogsförvaltning 

Programmet kommer också att hjälpa jordbrukssektorn och landsbygdsföretag att 

förbättra konkurrenskraften och färdigheter samtidigt som hänsyn ska tas till miljön. 

Nästan 14 % av alla gårdar kommer att få investeringsstöd och ca 4 % av 

gårdarna kommer att få stöd för nyetablering av unga jordbrukare. 

Främja livsmedelskedjans organisation, inklusive bearbetning och saluföring av 

jordbruksprodukter, djurskydd och riskhantering inom jordbruket 

Programmet syftar till att bättre integrera jordbruksproduktionen i livsmedelskedjan, öka 

kommersialiseringen av forskningsresultat och idéer genom att erbjuda rådgivning och 

investeringsstöd samt stöd till kunskapsöverföring. 

Återställa, bevara och förbättra de ekosystem som har koppling till jord- och skogsbruk 

Målet är att bevara och utveckla värdefulla öppna, odlade jordbruks- och 

skärgårdslandskap. Syftet är att minska jordbruksverksamhetens skadliga 

miljökonsekvenser på ytvatten, mark och luft genom att främja användningen av 

miljövänliga metoder och ta hand om odlingsförhållanden. Ca 72 % av 

jordbruksmarken förväntas beröras av jordbrukets miljö- och klimatåtgärd. 

Främja social inkludering, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling i 

landsbygdsområden 

Lokalt ledd lokal utveckling (LLU/Leader) förväntas stödja en balanserad territoriell 

utveckling av landsbygden och landsbygdssamhällen och därigenom förbättra 

levnadsvillkoren i dessa områden. Det behövs tjänsteinnovationer och en ny typ av 

företagsfrämjande i glesbygden, samt en mer lokal, stadsdelsorienterad aktivitet och 

delaktighet. Nettobefolkningen som gynnas av de förbättrade tjänsterna är 

beräknad till 7 000 personer. 

De fyra största programåtgärderna i budgettermer (total offentlig finansiering) är 

följande: 

 24,5 miljoner euro för åtgärd 13: områden med naturliga begränsningar 



 

 

 14,5 miljoner euro för åtgärd 10: miljö- och klimatvänligt jordbruk  

 10,4 miljoner euro för åtgärd 4: investeringar i fysiska tillgångar 

 4,4 miljoner euro för åtgärd 11: ekologiskt jordbruk 

 



 

 

Bilaga 1: Riktgivande offentligt stöd för Åland Finland landsbygdsprogram 

 

  Åtgärd 
Offentliga anslag 

(euro) 
Procent 

Prioritering 1: Kunskapsöverföring och innovation [1] 

1A - Främja innovation, samarbete, 
kunskapsbas 
0.81 % av 
landsbygdsutvecklingsprogrammets utgifter 

M01 - kunskap 

 
M02 - 
rådgivningstjänster 

1C - Utbildning 
1C: 150 deltagare 

M01 - kunskap 

P2: Förbättra jordbruksföretagens livskraft och konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk i alla regioner 
och främja innovativ jordbruksteknik och hållbar skogsförvaltning 

2A - Jordbruksutförande 
13,79 % av jordbruksföretag med stöd från 
landsbygdprogrammet 

M01 - kunskap 110 000 0,19 % 

M02 - 
rådgivningstjänster 

50 000 0,08 % 

M04 - investeringar 8 452 920 14,27 % 

2B - Nya jordbrukare 
3,79 % av gårdar med 
landsbygdsprogrammets stöd till unga 
jordbrukare 

M06 - jordbruks- och 
affärsutveckling 

900 000 1,52 % 

P3: Främja livsmedelskedjans organisation, inklusive bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, 
djurskydd och riskhantering inom jordbruket 

3A - Konkurrenskraft för tillverkare 
T-AX01: 11 500 000 € total investering 

M04 - investeringar 3 000 000 5,07 % 

P4: Återställa, bevara och förbättra de ekosystem som har koppling till jord- och skogsbruk 

Alla fokusområden för prioritering 4: 
4A: 29,56 % av utnyttjad jordbruksareal 
enligt förvaltningsavtal som stöder biologisk 
mångfald och/eller landskap 
4B: 60,50 % av utnyttjad jordbruksareal 
enligt förvaltningsavtal för att förbättra 
vattenförvaltningen 
4C: 18,53 % av utnyttjad jordbruksareal 
enligt förvaltningsavtal för att förbättra 
markskötseln och förhindra jorderosion 

M02 - 
rådgivningstjänster 

290 000 0,49 % 

M10 - miljö och klimat 14 477 282 24,45 % 

M11 – ekologiskt 
jordbruk 

4 534 000 7,66 % 

M13 - områden med 
naturliga begränsningar 

24 461 000 41,31 % 

 

6B - Lokal utveckling 
24,42 % av befolkningen på landsbygden 
gynnas av nya eller förbättrade 
tjänster/infrastruktur 

M19 - LEADER och lokalt 
ledd utveckling 

1 644 000 2,78 % 

Tekniskt stöd 1 300 000 2,20% 

Summa: 59 219 202 100,00 % 
[1] Ingen finansiell tilldelning visas för Prioritet 1 eftersom utgifterna fördelas över andra fokusområden. 

 


