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EHFF ska stöda fyra prioriteringar

1. Främja hållbart fiske och bevarande av marina biologiska resurser
- Stöda åtgärder kopplade till yrkesfiske; hälso-, säkerhets- och arbetsförhållanden, 

energieffektivitet och fångsternas kvalitet, beståndsförvaltning, innovation, unionens 
system för fiskerikontroll 

2. Bidra till tryggad livsmedelsförsörjning i unionen genom vattenbruk och 
marknader som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet

- Stöd till vattenbruk; miljömässig hållbarhet, produktiva investeringar, innovation, 
förvärv av yrkeskompetens, förbättrad arbetsmiljö, djurhälso- & 
djurskyddsåtgärder 

- Stöd till förädling

- Ej direkta investeringsstöd 



3. Göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa och främja välmående 
kustsamhällen

- Lokal ledd utveckling (Leader)

- Integrerade havspolitiken; innovation och förbättrad kunskap om den marina 
miljön

4. Stärka den internationella världshavsförvaltningen och möjliggöra trygga, säkra, 
rena och hållbart förvaltade hav och oceaner 

-Främst genom direkt förvaltning



Jämförelse med nuvarande period
• Fortfarande endast ett program per medlemsland

• Större flexibilitet; endast prioriteringar och stödområden har definierats medan 
medlemsländerna själva ska utforma åtgärderna

EHFF 2014-2020 EHFF2 2021-2027

• Direkta investeringsstöd föreslås tas bort för vattenbruk och förädling

• Förenklingar för stödmottagare och administration

6 prioriteringar 4 prioriteringar

17 specifika mål 16 stödområden

Fördefinierade 
åtgärder Egna åtgärder



Landskapsregeringens ställningstagande

• Stöder förslagets målsättning

• Problematik i förhållande till självstyrelselagen

• Stöder syftet att åstadkomma förenkling

• Lyfter särskilt upp det småskaliga kustfisket

• För vattenbruk och förädling anser landskapsregeringen att direkta 
investeringsstöd bör finnas kvar 

• Stöder den utökade flexibiliteten (inga fördefinierade åtgärder)

• Upplägget kräver ett nära samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet och 
landskapsregeringen



Finansiering

• Totala budgeten för EHFF 6 140 miljoner euro, varav 5 311 
miljoner euro avsätts för ländernas operativa program

• Finland erhåller 71,8 miljoner euro (minskning med 3,5 %)

• Landskapets andel:  Tidigare perioder 8,62 % av Finlands 
medel

• Totalt 4,28 miljoner euro för perioden 2014-2020



Preliminär tidsplan

Våren 2019:      Formell start för programarbetet

Nulägesbeskrivning, SWOT och behovsanalys

Landskapsregeringen deltar i ministeriets arbetsgrupp

Hösten 2019: Utarbetande av programstrategi påbörjas

2020:                  Programförslag utarbetas

2021:                  Godkännande av programmet



Tack!


