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Kommissionen godkände landsbygdsprogrammet för Åland 2014-2020 i februari 2015. 

Programmet finansieras från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) 

och Ålands landskapsregering. Totalbudgeten uppgår till 57,2 miljoner euro varav jord-

bruksfonden delfinansierar programmet med 20,7 miljoner. 

 

Programmets målsättning är att bidra till en hållbar ekonomisk och smart utveckling som 

fokuserar på produktivitet och hållbarhet och skall ge lönsamma och livskraftiga 

lantbruksföretag, ett aktivt lantbruk och en attraktiv landsbygd. Programmets främsta prioritet 

är att säkerställa en tillräcklig primärproduktion och på så sätt se till att det finns livsmedel för 

konsumenterna och råvaror för Ålands livsmedelsindustri. 
 

Åtgärderna i programmet är i linje och stöder EU:s allmänna strategier inom områden som 

EU:s sjunde miljöhandlingsprogram, EU:s strategi för biologisk mångfald och EU:s 

resurseffektivitetsstrategi. Programmet utgör också ett viktigt instrument innehållande de 

viktigaste åtgärderna riktade till jordbruket inom det åländska vattenvårdsprogrammet som 

genomförs med grund i EU:s ramdirektiv för vatten.  

 

Utbetalningen av jordbruksstöden de s.k. arealstöden påbörjades under 2015 senare än 

tidigare år beroende på förnyandet av landsbygdsverkets datasystem för lantbruksstöd.  

Utbetalningarna av år 2015 års stöd försenades också på grund av de tekniska problemen i 

utvecklande av datasystemet. Från och med år 2016 har utbetalningstidtabellen normaliserats i 

och med att systemen kommit på plats. Från år 2016 fanns inte längre avtal från 

programperioden 2007-2013 i kraft varvid ingen finansiering har använts för åtgärder med 

övergångsbestämmelser. 

 

2016 var det andra året som ansökningarna från det nya programmet lämnades in under 

vårens ansökningsperiod. Ansökningarna gällde finansiering för femåriga åtagandena som är 

en förutsättning för beviljande av ersättningen för miljö- och klimatvänligt jordbruk och för 

ekologiskt jordbruk. Samtidigt lämnades också den årliga ansökan om utbetalning in. Även de 

första ansökningarna om utbetalning av kompensationsersättning lämnades in under samma 

ansökningsperiod.  

Totalt gjordes 501 åtaganden om finansiering för miljö- och klimatvänligt jordbruk och 95 

åtaganden om finansiering av ekologisk produktion. Dessutom beviljades 406 ansökningar 

om utbetalning av kompensationsersättning. Då intresset för ingående av avtal om ekologisk 

produktion så kraftigt överskred förväntningarna och de målsättningar som satts upp för 

programmet ingicks inga nya avtal om ekologisk växtodling under året. Dock var det möjligt 

att ansluta eventuella ekologiska djur på gårdar där växtodlingen redan ingått i det ekologiska 

stödsystemet. 

För miljö- och klimatvänligt jordbruk har under 2016 betalats totalt 3.115.176,76 euro. För 

ekologiskt jordbruk har under 2016 betalats totalt 1.813.421,55 euro. I kompensationser-

sättning till områden med naturliga eller andra begränsningar som Åland kategoriseras som 

har det betalats totalt 3.133.287,37 euro. 

 

Landskapsregeringen fattade under året beslut om finansiering till 26 projekt inom 

lantbruksnäringen. Främst finansieras mindre projekt som foderlager, täckdikning och 

sedimenteringsbassänger. Ett större projekt var ett investeringsstöd till en nystartad 

lantbrukare som byggt en ladugård för uppfödning av kvigor och ett växthus. Startstöd 
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beviljades till 9 nya lantbrukare under året. Detta är ett relativt stort antal nya lantbrukare och 

med tanke på att det finns stort intresse för en ny utbildning för lantbrukare så kan man 

kanske se ett visst trendbrott gällande intresset för lantbruk som yrke. Utbetalning av 

stödbeloppen påbörjades även i slutet av år 2016. 

Under 2016 har de första investeringsstöden till livsmedelsindustrin beviljats. Totalt fem 

investeringar har beviljats ca 1,6 miljoner euro i stöd. Den beviljade finansieringen har 

fördelats till ett stort projekt inom ett lokalt ölbryggeri för att skapa en 

produktionsanläggning, nytt brygghus, burklinje, nya fermenteringstankar samt tillbehör, en 

produktionsanläggning för en lökförpackningslinje, införskaffande av en 

lökförpackningslinje, införskaffande av en bryggeriutrustning samt en automatiserad bag-in-

box linje för äppelmust. 

 

En del av projektstöden inom LBU programmet förverkligas genom lokalt ledd utveckling, 

Leader. En samhällsorienterad lokalt ledd utveckling baserar sig på principen nerifrån och upp 

och genomförs i enlighet med en lokal utvecklingsstrategi som har utarbetats inom privat, 

ideell och offentlig sektor där man har kommit överens om vilka insatser som ska prioriteras 

under programperioden utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Leader Åland r.f. har 

utsetts till genomförare av LBU-programmets Leader dimension samt beviljats finansiering 

för drift av verksamheten 

 

Den lokala aktionsgruppen LAG är den grupp av människor som ansvarar för att Leader-

strategin förverkligas och behandlar och förordar projektansökningarna innan 

landskapsregeringen tar det slutliga finansieringsbeslutet. Den åländska gruppen har 18 

medlemmar, representerande de tre olika sektorerna i samhället: den ideella, den privata och 

den offentliga sektorn. Under 2016 öppnades den första ansökningsrundan för LAG. 15 

stycken projektansökningar inkom, 6 stycken projekt beviljades finansiering; uppförande av 

en bigård, ombyggnation av en tidigare grundskola till multifunktionell möteslokal, 

renovering av en läktare vid en idrottsanläggning, upprustande av en ladugård för att fungera 

som ett härbärge, upprustning av en naturstig samt restaurering av befintlig murad köksspis 

med bakugn. 

 

På grund av försening i det elektroniska systemet Hyrrä har utbetalningar inte kunnat 

verkställas till projekten inom livsmedelsförädling och Leader.  

 

Under året fortsatte arbetet med administrativa åtgärder som behövs för att påbörja 

implementeringen av stöd till yrkesutbildnings- och kompetensutvecklingsåtgärder och 

rådgivning. Det har främst gällt anpassningar i det elektroniska administrationssystemet.  

 

Ålands landskapsregering har mottagit under perioden för denna årsrapport mottagit två 

utvärderingsrapporter, en slututvärdering för programperioden 2007-2013 och den första 

fördjupade årsrapporten från utvärderarna för perioden 2014-2020. Slututvärderingen för 

perioden 2007-2013 är också relevant för nuvarande period då erfarenheter från förra 

perioden är viktiga att ta med in i genomförande av den nya perioden. Gällande 

slututvärderingen konstaterar utvärderarna att förvaltningsmyndigheten behöver utveckla 

kommunikationen kring programmet samt tillgodose tillgång till fakta för utvärderingen av de 

miljörelaterade åtgärderna inom programmet. Gällande den första fördjupade årsrapporten 

konstaterar utvärderarna att programmets implementering försenats och att det är därför svårt 

att dra långt gående slutsatser redan nu. Dock konstaterar man att det skett betydande 

förändringar i programmiljön i form av kraftigt förändrade marknadsförutsättningar som gör 

att det kan finnas nya eller utvecklade behov att tillgodose. 


