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Sammanfattning  

Ålands landsbygdsutvecklingsprogram (LBU) 2014–2020 har som övergripande 

målsättning att bidra till en hållbar ekonomisk och smart utveckling som fokuserar 

på produktivitet och miljömässig hållbarhet och skall ge lönsamma och livskraftiga 

lantbruksföretag, ett aktivt lantbruk och en attraktiv landsbygd. LBU för Åland 

omfattar en budget uppgående till 58,5 miljoner euro varav Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling bidrar med 20,7 miljoner.  

 

Utvärderingen av det åländska landsbygdsprogrammet 2014–2020 tar sats i årliga 

utvärderingsrapporter. Inom ramen för de årliga rapporterna genomförs vartannat 

år tematiska fördjupningar inom specifika områden som kräver extra analys för att 

säkerställa god uppföljning och styrning i genomförandet. I årets rapport har två 

teman tagits fram i diskussion med Ålands lanskapsregering, effekter av 

förändrade arealkrav samt effekter av jordbrukets investeringar inom LBU-

programmet.  

 

Tema 1: Effekter av förändrade arealkrav 

Bakgrunden till tema 1 är en pågående diskussion inom landskapet om huruvida 

stödet till jordbruken i större utsträckning bör riktas till aktiva lantbrukare framom 

till gårdar som har jordbruket som bisyssla till annan huvudsyssla. Det finns idag 

ett minimikrav för arealstödet som i viss utsträckning är beroende av gårdarnas 

produktionsinriktning, för trädgårdsodling är minimiarealen lägre. I denna 

tematiska fördjupning undersöks hur mycket jordbruksmark som skulle beröras om 

minimikravet höjdes, samt karaktären på de som skulle drabbas. För att undersöka 

effekterna av förändrade arealkrav har data beställts från Livsmedelsverket. Med 

dessa data som grund har analyser gjorts av hur stor del av stödutbetalningarna, 

hur stor del av marken, vilka huvudproduktionsinriktningar samt hur många av 

gårdarna som skulle påverkas om arealkraven höjdes från tre hektar till fem, tio 

respektive femton hektar. Även stödmottagarnas åldersstruktur analyseras.  

 

Sammantaget visar analyserna att de totala effekterna på utbetalade stödbelopp 

skulle vara marginella för samtliga stödformer vid en höjning av arealkravet till fem 

hektar. Då gränsen höjs till tio hektar fyrfaldigas effekten av kravändringen och 

uppgår då till 2,7 procent (166 000 euro) av 2019 års stödnivå. En ytterligare höjning 

till 15 hektar innebär att stödminskningen dubbleras ytterligare en gång, och skulle 

då uppgå till 5,5 procent (342 000 euro) av 2019 års stöd. 

 

Antalet stödmottagare skulle minska märkbart vid höjda arealkrav. Av dagens 393 

stödmottagare skulle 23 mottagare inte vara stödberättigade om man höjde till fem 

hektar. Vid en höjning till tio hektar skulle 63 mottagare falla bort. Vid det högsta 

kravet skulle nästan var fjärde mottagare, 92 stycken, inte längre uppfylla kraven. 

De regionala skillnaderna är tydliga. Skärgården skulle drabbas betydligt hårdare 

än Fasta Åland ifall man höjde arealkraven. Samtliga av de undersökta höjningarna 
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skulle procentuellt slå dubbelt så hårt mot stödbetalningarna i skärgården jämfört 

med Fasta Åland. 

 

Effekterna på mängden utbetalt stöd vid höjning av arealkraven är betydligt mindre 

idag jämfört med 2010. Den pågående strukturomvandling mot färre och större 

gårdar har minskat den potentiella effekten av höjda arealkrav, eftersom en allt 

mindre andel av jordbruken finns i de minsta kategorierna. De gårdar som inte 

skulle vara stödberättigande under de testade justeringarna av reglerna skiljer sig 

tydligt från övriga. Den mest iögonfallande skillnaden är mängden vallodling. 

Andelen stödmottagare som fyllt 65 år är klart högre på de gårdar som skulle falla 

bort vid högre krav än de som skulle uppfylla kraven. 

 

Slutsatser och rekommendationer: förändrade arealkrav  

Det kan konstateras att en höjning av arealkravet sannolikt leder till att en stor del 

av den mark som inte längre skulle vara stödberättigad lösgörs för större gårdar 

och att ett ökat utbud av mark skulle vara positivt för de gårdar som klarar av de 

nya kraven och som kan ta del av detta utbud. Det konstateras också att 

arronderingsproblematiken på Åland, där en gårds marker många gånger är 

opraktiskt utspridd geografiskt, inte nödvändigtvis skulle avhjälpas, även om 

möjligheterna att hitta tillgänglig arrendemark närmare sin gård bör öka ju mer 

utbudet ökar. Antalet stödmottagare skulle minska vid ökade arealkrav och det 

skulle sannolikt leda till en föryngring. De strukturella förändringar som skett de 

senaste nio åren innebär att de procentuella effekterna på stödbelopp av strängare 

arealkrav minskat. Då motsvarande analys gjordes för nio år sedan konstaterades 

att de allvarligaste effekterna av höjda arealkrav drabbar skärgården. Årets analys 

visar att de ojämna regionala effekterna av höjda arealkrav ytterligare har 

förstärkts. Om programorganisationen går vidare med planeringen av höjda 

arealkrav rekommenderas att målsättningarna för förändringarna specificeras, och 

möjligheten att uppnå målen bedöms. Inför en förändring i arealkravet bör även 

följdverkningarna i form av omstrukturering av jordbruksmarken, de regionala 

verkningarna och möjliga miljökonsekvenser inkluderas i beslutet. Slutligen bör 

även effekterna på kvarvarande stödmottagare i form av delvis förlorade stöd tas i 

beaktande vid regelförändringar. 

 

Tema 2: effekter av jordbruksinvesteringar samt motiv bakom investeringar 

Åland har en hög ambitionsnivå gällande investeringar jämfört med andra nordiska 

EU länder. Men precis som i Norden och resten av EU släpar implementeringen (d 

v s utbetalningar) av stödet efter.  

Det är mot den bakgrunden som tema 2 undersöker effekter av 

jordbruksinvesteringar samt motiv bakom investeringar. Inom tema 2 har det 

genomförts 12 intervjuer med lantbrukare som har sökt och beviljats 

investeringsstöd inom Landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU). För att få mer 

information om investeringsviljan hos lantbrukare på Åland har det även 

genomförts 4 intervjuer med lantbrukare som har tagit emot arealstöd men som inte 

har sökt något investeringsstöd. Därtill är intervjuerna ett sätt att lyfta 
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lantbrukarnas röster i diskussionen om LBU-programmet. 

 

Investeringsstöd till primärproduktion under programperioden 2014–2020 

motiveras primärt av att produktiviteten och konkurrenskraften måste öka inom 

det åländska lantbruket. För att detta ska uppnås behövs investeringar i 

produktionshöjande åtgärder och ny teknik. 

 

Generellt är sänkta kostnader och ökad produktivitet de vanligast nämnda motiven 

till investeringar. De flesta av intervjupersonerna säger att de hade genomfört sina 

investeringar även utan stöd från Landsbygdsutvecklingsprogrammet. Flera 

intervjuade bedömde dock att investeringen antagligen hade gjorts senare, eller 

med billigare eller äldre teknik. Merparten av intervjupersoner nämner att deras 

investering fick de effekter som eftersträvades men även att vissa investeringar 

medfört oväntade positiva effekter. Ökad produktivitet är den effekt som nämns 

absolut flest gånger tillsammans med sänkta kostnader och energieffektivisering. 

 

En oväntad positiv effekt av några av investeringarna var också ökat samarbete 

mellan lantbrukare. 

Lantbrukarna som har gjort stödberättigande investeringar har olika förklaringar 

till varför de inte har sökt stöd inom LBU-programmet. Några menar att 

procentandelen är för låg, att det är svårt att göra en snabb investering inom LBU-

programmets ansökningsprocess samt att processen är för tidskrävande och 

byråkratisk.  

 

Även om omvärldsfaktorer inte verkar ha påverkat nämnvärt menar flera av 

intervjupersonerna att det finns en ökad osäkerhet kring snabba förändringar i 

lantbrukets produktionskedjor samt förändringar i klimatet. De nämnda 

omvärldsfaktorerna har ökat behovet av flexibilitet för att klara sig under nya 

svårare förutsättningar. Vissa av lantbrukarna kopplar vikten av flexibilitet till 

behov av nya investeringar. Överlag är intervjupersonerna positiva till den kontakt 

de har haft med landskapsregeringen i och med ansökningsprocessen. De flesta 

kommentarerna handlar om att kontakterna har varit tillmötesgående samt gett bra 

stöd. Många menar också att det har skett stora förbättringar i datasystemet sedan 

början av programperioden men att det fortfarande är onödigt krångligt. 

 

Slutsatser och rekommendationer: motiv bakom och effekter av investeringar 

Lantbrukarna som har intervjuats är i huvudsak nöjda med investeringarna som 

primärt motiverats av sänkta kostnader och ökad produktivitet. Gällande effekter 

har investeringarna bidragit till ökad produktivitet, sänkta kostnader, och 

energieffektivisering. Till viss del har investeringarna också lett till ökat samarbete 

mellan de åländska lantbrukarna, detta särskilt i och med investeringar i en tork, ett 

flislager och uppdrivning av plantor. Investeringarna ses som viktiga för 

lantbrukets framtida konkurrenskraft. För vissa har investeringen resulterat i ökad 

dygnssysselsättning samt årssysselsättning oberoende av väder och klimat, vilket 

långsiktigt är bra för lantbruket. Gällande omvärldsfaktorer menas att det finns en 

ökad osäkerhet i och med snabba förändringar i produktionskedjor eller 
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förändringar i klimat. Det gäller att vara flexibel. Vissa kopplar ihop denna 

flexibilitet till investeringar. Till exempel har investeringar i bevattningssystem och 

avsaltningsanläggning underlättat de svåra perioderna av torka. Intervjupersonerna 

är positiva till den kontakt de har haft med landskapsregeringen i och med 

ansökningsprocessen. Trots det nämns förbättringsmöjligheter i 

ansökningsprocessen som genomförande organisationen rekommenderas att se 

över i och med framtagande av nytt LBU program. Bland annat framkommer 

önskemål från lantbrukare att förenkla och göra ansökningsprocessen mer flexibel 

för nya typer av företag, för mindre investeringar samt när lantbrukare gör 

gemensamma investeringar. Baserat på utvärderingens analyser framkommer även 

att det ser ut att finnas behov att komplettera jordbruksstöden med fler olika 

instrument, såsom garantier för lån. 

 

Avslutningsvis 

Att hitta rätt balans i avvägningar mellan bevarande och produktion är centralt för 

en lyckad landsbygdsutveckling. Under utvärderingens gång har den potentiella 

konflikten mellan - å ena sidan - ett miljömässigt hållbart lantbruk med hänsyn till 

biologisk mångfald och klimat, och – å andra sidan - ett ekonomiskt lönsamt 

lantbruk uppmärksammats. Denna konflikt är historiskt betingad och inte unik för 

Åland. För närvarande (februari 2020) debatteras den i Bryssel mellan de olika 

arbetsgrupperna (primärt arbetsgruppen för miljö och arbetsgruppen för jordbruk) 

som sätter upp ramarna för nästkommande programperiod för den gemensamma 

jordbrukspolitiken. Att hitta rätt balans i avvägningar mellan bevarande och 

produktion är centralt för en lyckad landsbygdsutveckling. För att vara proaktiv i 

detta arbete rekommenderas att arbetet med Ålands hållbarhetsstrategi fortsätter 

och att om programorganisationen önskar kunskap om effekterna på den biologiska 

mångfalden i jordbrukslandskapet så krävs en längre mätperiod (långsiktighet) och 

andra resurser än vad som finns tillgängliga inom utvärderingen av 

landsbygdsprogrammet i nuvarande avtal. 
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Summary 

The Åland Rural Development Program (RDP) 2014-2020 aims to contribute to a 

sustainable economic and smart development that focuses on productivity and 

environmental sustainability and provide profitable and viable agricultural 

companies, an active agricultural sector and an attractive rural area. The program 

has EUR 58.5 million (55.5 million financed by the EU and 3.1 million in additional 

national funding). 

 

The evaluation of the Åland Rural Development Program 2014-2020 is based on 

annual evaluation reports. Within the framework of the annual reports, thematic 

studies are performed every two years in specific areas that require extra analysis to 

ensure good follow-up and control of the implementation. In this year's report, two 

themes were developed in discussion with the program organisation, the effects of 

changed area requirements and the effects of agricultural investments within the 

RDP program.  

 

 

Theme 1: Effects of changed area requirements  

 

The background to theme 1 is the ongoing debate within Åland about whether 

support for agriculture should be directed more to active farmers rather than to 

farmers that have agriculture as a part time occupation. Today, there is a minimum 

requirement for area aid, which to some extent is dependent on the farm's 

production orientation, for horticulture and gardening the minimum area 

requirement is lower than for other types of production. This thematic study 

examines how much agricultural land would be affected if the minimum 

requirement were raised, as well as the characteristics of those who would be 

affected. To investigate the effects of changed area requirements, data has been 

ordered from the National Food Agency. With this data as base, analysis have been 

made of how much of the aid payments, how much of the land, what main 

production facilities and how many of the farms would be affected if the land 

requirements were increased from three hectares to five, ten respectively fifteen 

hectares. The age structure of the aid recipients is also analysed. 

 

Altogether, the analysis shows that the total effect on the amount of paid aid would 

be marginal for all types of support if the area requirement was increased to five 

hectares. When the limit is increased to ten hectares, the effect of the requirement 

change quadruples and amounts to 2.7 percent (EUR 166,000) of the 2019 support 

level. A further increase to 15 hectares would double the aid reduction once again 

and would amount to 5.5 per cent (€ 342,000) of the 2019 support level. 

 

The number of aid recipients would decrease noticeably with increased land 

requirements. Of today's 393 recipients, 23 of them would not be eligible if the 

requirements were raised to five hectares. If increased to ten hectares, 63 recipients 

would be excluded. At the highest requirement tested in the analysis, 15 hectares, 
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almost one in four recipients, 92 recipients, would no longer meet the requirements. 

The regional differences are apparent. The agriculture in the archipelago would be 

hit twice as hard than mainland Åland if the area requirements were increased. 

 

The impact on the amount of paid area aid if increasing land requirements would 

be considerably less today compared to 2010. The ongoing structural transition 

towards fewer and larger farms has reduced the potential effect of increased land 

requirements, since a smaller share of the farms today are categorised within the 

smallest category. The farms that would not be eligible for support with the 

investigated requirements are clearly different from the others. The most 

conspicuous difference is the amount of cultivated grassland. The proportion of aid 

recipients above 65 years old is also clearly higher on those farms that would be 

excluded with larger area requirements compared with the farms which would still 

meet the requirements.  

 

Conclusions and recommendations: changed area requirements 

 

It can be noted that an increase in area requirements is likely to result in a release of 

large parts of land, no longer eligible for support. For larger farms who can meet the 

requirements, such increase in supply of land would be positive. It is also noted that 

the problem with land consolidation in Åland, where a farm’s land often is 

impractically spread out would not necessarily be remedied, although the 

opportunities to find available land closer to the farm could increase as the supply 

increases. The number of aid recipients would decrease with increased area 

requirements and this would probably lead to a rejuvenation. The structural 

changes that have taken place over the past nine years have therefore resulted in 

reduced effects of such a change. When an equivalent analysis was done nine years 

ago, it was found that the most serious effects of increased land requirements 

would be seen in the archipelago. This year's analysis shows that these uneven 

regional effects of increased land requirements have been further reinforced. If the 

program organisation proceeds with the planning of increased land requirements, it 

is recommended that the objectives for the changes are specified, and the possibility 

of achieving the goals assessed. Further, prior to a change in the land requirements, 

the impact in form of restructuring of the agricultural land should be included in 

the decision as well as the regional impact and possible environmental 

consequences. Finally, the effects on remaining recipients regarding partially lost 

aid should also be considered.  

 

Theme 2: effects of agricultural investments and the motivations behind  

 

Åland has a high level of ambition regarding investments (M04) compared to the 

other Nordic EU countries. But like the situation in the Nordic countries and the 

rest of the EU, the implementation (i.e. payments) of the support is lagging. Against 

this background and to find possibilities to further the implementation, theme 2 

examines the effects of agricultural investments and the motives behind the 
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investments. In November 2019, 85 farmers had been approved investment support 

from the RDP. In January 2020, 12 interviews with farmers who applied for and 

were granted investment support within the Rural Development Program were 

conducted. To obtain more information on the farmers’ willingness to invest, 4 

interviews were also conducted with farmers who have received area aid but who 

have not applied for any investment support. In addition, the interviews are a way 

of voicing farmers' opinions in the discussion about the RDP. 

 

Investment support for primary production during the program period 2014-2020 is 

primarily motivated by the need to increase productivity and competitiveness in 

Åland agriculture. To achieve this, investments in production-enhancing measures 

and new technology are needed. Generally, lower costs, increased productivity and 

energy efficiency are the most commonly mentioned reasons by the interviewees for 

investing. Most of the interviewees also say that they had made their investments 

even without support from the Rural Development Program. However, several 

interviewees believed that the investment probably would have been made later in 

time or with cheaper or older technology. Most of the interviewees mentioned that 

their investment had the beforehand anticipated effects, but also that certain 

investments had unexpected positive effects.  

An unexpected positive effect of some of the investments was increased cooperation 

between farmers.  

 

The interviewed farmers who are eligible for investment support but didn’t apply 

for funding from the RDP give different reasons for why. Some thinks that the 

percentage in received support is too low, others that it is difficult to make a fast 

investment in the LBU program's application process and that the process is too 

time-consuming and bureaucratic. Although external factors do not appear to have 

had a significant impact on the choice to invest, several of the interviewees believe 

that there is an increased uncertainty relating to rapid changes in agricultural 

production chains and changes in the climate. External factors have therefore 

increased the need for flexibility and to be resilient during new and difficult 

conditions, which some farmers link to the need for new investments. In general, 

the interviewees are positive regarding the contact they have had with the program 

organisation in the application process. Most interviewees comments that the 

contacts have been courteous and provided good support. Many also believe that 

there have been major improvements in the computer system since the beginning of 

the program period, but that it is still unnecessarily complicated. 

 

Conclusions and recommendations: effects of agricultural investments and the 

motivations behind  

 

The farmers who have been interviewed are mainly satisfied with the investments, 

which are primarily motivated by lower costs and increased productivity. 

Regarding effects, the investments have also mainly contributed to increased 

productivity, lower costs, and energy efficiency. To some extent, the investments 

have also led to increased cooperation between farmers, especially in respect to 
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investments in a drying plant, storage for wood chips and regarding cultivation of 

plants. These investments are seen as important for the future competitiveness of 

agriculture in Åland. For some, the investment has resulted in increased daily 

employment and annual employment regardless of weather and climate, which is 

good for agriculture viability in the long term. There is a belief that external factors 

will increase uncertainties as a result of rapid changes in production chains or 

changes in climate. The farmers state they must be flexible, and some links this 

flexibility to new investments. For example, investments in irrigation systems and 

desalination plants have already facilitated the difficult periods of drought. The 

interviewees are positive to the contact they have had with the program 

organisation through the application process. Despite this, opportunities for 

improvements are mentioned by the interviewed farmers regarding the application 

process that the program organisation is recommended to review as a new RDP is 

developed. Suggestions are to simplify the application process and make it more 

flexible for new types of companies, for smaller investments and when farmers 

make common investments. Based on the evaluation's analysis, it also appears that 

there is a need to supplement agricultural support with other financial instruments, 

such as guarantees for loans.  

 

In conclusion 

 

Finding the right balance in trade-offs between conservation and production is 

central to successful rural development. During this evaluation, the potential 

conflict between, on the one hand, an environmentally sustainable agriculture 

regarding biodiversity and climate, and - on the other hand - an economically 

profitable agriculture, has been highlighted. This conflict is historically contingent 

and not unique to Åland. Currently (February 2020), in Brussels, the various 

working groups (primarily DG environment and DG agriculture) are debating the 

framework for the next programming period for the common agricultural policy 

(CAP). Finding the right balance in trade-offs between conservation and production 

is of great importance. In order to be proactive in this work, it is recommended that 

the work on the public-private Åland Sustainability Strategy is continued. Further, 

if the program organisation wishes to know about the effects on biodiversity in the 

agricultural landscape it requires a longer measurement period (long-term) and 

other resources than available in the current agreement of the evaluation of the 

rural development program.
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1. Uppdragets sammanhang, syfte och metodik  

1.1 Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014–2020 

Ålands landsbygdsutvecklingsprogram (LBU) 2014–2020 har som övergripande 

målsättning att bidra till en hållbar ekonomisk och smart utveckling som fokuserar 

på produktivitet och miljömässig hållbarhet och skall ge lönsamma och livskraftiga 

lantbruksföretag, ett aktivt lantbruk och en attraktiv landsbygd. Dessa mål, 

fokusområden och åtgärder är nära kopplade till de målsättningar och 

prioriteringar som finns för EU:s landsbygdspolitik, det vill säga uppdelningen i två 

olika pelare: en för inkomst och marknadsanpassningsstöd och en för stöd till 

landsbygdsutveckling. 

 

Programmet har 58,5 miljoner euro (55,5 miljoner delfinansierat av EU, samt 3,1 

miljoner i ytterligare nationell finansiering). Programmet omfattar 5 av EU:s 6 

unionsprioriteringar med övergripande målsättning att bidra till en hållbar 

ekonomisk och smart utveckling som fokuserar på produktivitet och miljömässig 

hållbarhet samt bidra till mer lönsamma och livskraftiga lantbruksföretag och ett 

aktivt lantbruk och en attraktiv landsbygd. Unionsprioritering 5, Främja 

resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig 

ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn, omfattas inte direkt 

av programmet eftersom den SWOT-analys som gjordes framlade att 

konkurrenskraft, vattenkvalitet och biologisk mångfald är en högre prioritet samt 

att prioritering 5 är kapitalintensiv och skulle kräva huvuddelen av resurserna. 

Istället har Ålands landsbygdsprogram särskilt fokus på prioritering nummer 4: 

Återställa, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord- och 

skogsbruk. Genom programmet LEADER (Lokalt ledd utveckling) kommer man 

även jobba för att främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk 

utveckling på landsbygden. 

 

1.2 Utvärderingens övergripande syfte  

Syftet med den här utvärderingen som genomförs under 

landsbygdsutvecklingsprogrammets (LBU) gång är att förbättra kvalitet, effektivitet 

och måluppfyllelse vad gäller genomförandet. Syftet är också att 

utvärderingsresultaten skall ge värdefull information inför planering och 

genomförande av framtida landsbygdsutvecklingspolitik. Utvärderingen skall bidra 

till ett bättre riktat stöd för landsbygdsutvecklingen inom ramen för programmet 

och stödja en gemensam läroprocess med avseende på övervakning och 

utvärdering.  
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1.3 Årsrapportens fokus och metod 

Utvärderingen av det åländska landsbygdsprogrammet 2014–2020 tar sats i årliga 

utvärderingsrapporter. Inom ramen för de årliga rapporterna genomförs vartannat 

år tematiska fördjupningar inom specifika områden som kräver extra analys för att 

säkerställa god uppföljning och styrning i genomförandet. De tematiska 

fördjupningarna i föreliggande rapport är effekterna av förändrade arealkrav och 

jordbrukets investeringar. Fördjupningarna beslutades baserat på diskussioner 

mellan genomförandeorganisationen och utvärderingsteamet 19 november 2019. 

Motiveringen för de tematiska fördjupningarna grundar sig på ett behov av att 

undersöka jordbrukares investeringsvilja och att analysera förutsättningarna för 

jordbrukssektorns gårdsstruktur och utveckling.  

 

TEMA 1: Det pågår en diskussion inom landskapet om huruvida stödet till 

jordbruken i större utsträckning bör riktas till aktiva lantbrukare framom till gårdar 

som har jordbruket som bisyssla till annan huvudsyssla. Det har därtill framkommit 

i tidigare utvärderingsrapporter under programperioden att det kan vara svårt att 

få tag på jordbruksmark för gårdar som har som mål att expandera (ÅSUB och 

Nordregio 2017, Utvärderarnas fördjupade årsrapport för 2016). Det finns idag ett 

minimikrav för arealstödet som i viss utsträckning är beroende av gårdarnas 

produktionsinriktning, för trädgårdsodling är minimiarealen lägre. Det generella 

kravet är tre hektar jordbruksmark, medan gränsen för trädgårdsproduktion är 0,5 

hektar mark. Hur mycket jordbruksmark skulle beröras om minimikravet höjdes, 

och vilken typ av lantbruk är det som skulle drabbas? För att undersöka effekterna 

av förändrade arealkrav har data beställts från Livsmedelsverket.  

 

Miljöeffekter av förändrat arealstöd har inte analyserats i detalj. Negativa 

miljöeffekter av förändrat arealstöd är primärt att en tilltagande 

storleksrationalisering skulle innebära en minskning i extensivt brukade marker 

som är viktiga för biologisk mångfald och kulturmiljö, såsom naturbetesmarker. 

Inte heller sociala eller samhälleliga effekter av förändrat arealstöd har tagits i 

beaktande, såsom påverkan på byars sammanhållning eller upprätthållande av 

jordbruksmark som en robusthet i händelse av kris eller krig. Istället har analyser 

gjorts av hur stor del av stödutbetalningarna, hur stor del av marken, vilka 

huvudproduktionsinriktningar samt hur många av gårdarna som skulle påverkas 

om arealkraven höjdes från tre hektar till fem, tio respektive femton hektar. Även 

stödmottagarnas åldersstruktur analyseras. 

 

 

TEMA 2: För att undersöka investeringsviljan inom lantbruket och effekter av 

investeringar på Åland genomfördes en intervjuundersökning med aktiva 

lantbrukare. Urvalet av personer att intervjua bestod av två grupper lantbrukare. 

En grupp av lantbrukare som sökt och erhållit investeringsstöd från LBU-

programmet samt en grupp av lantbrukare som inte erhållit investeringsstöd från 

LBU-programmet. 
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Grupp 1: lantbrukare som gjort investeringar med hjälp av offentlig medfinansiering under 

nuvarande programperiod. Urval av lantbrukare att intervjua gjordes baserat på de 

lantbrukare som beviljats investeringsstöd under programperioden. 

Urvalsunderlaget togs fram november 2019 och då hade 133 investeringar beviljats 

finansiering.  De 71 lantbrukare som sökt och beviljats investeringsstöd sorterades 

utifrån storleken på gården utifrån genomförandeorganisationens uppgifter (det vill 

säga de uppgifter som lantbrukarna rapporterat i Hyrrä). Detta steg gjordes för att 

säkerställa en spridning av olika gårdar. 

 

 

 

Storlekskategorierna var 

 

Antal personer 

intervjuade som har 

beviljats inom LBU 

Antal personer 

intervjuade som inte 

beviljats stöd av LBU 

<5hektar 

 

2  

>5 hektar till <10 hektar 

 

2  

>10 hektar till <20 hektar 

 

3  

>20 hektar till <50 hektar 

 

3 4 

>50 hektar 

 

2  

Totalt 12 4 

 

För att erhålla en god dialog om effekter av investeringarna valdes primärt de 

lantbruksföretag som erhållit investeringsstöd under åren 2017 och 2018. I de 

storlekskategorier där detta inte var möjligt på grund av för få utbetalade stöd 

under 2017 och 2018 valde vi att inkludera lantbruksföretag som erhållit 

investeringsstöd under 2019. Genom att välja företag som erhållit stöd under slutet 

av programperioden får vi även ny information om hur lantbrukarna upplevde 

datasystemet Hyrrä efter att tidigare rapporterad teknisk problematik har åtgärdats.   

 

Grupp 2: lantbrukare som inte gjort investeringar med hjälp av offentlig medfinansiering 

under nuvarande programperiod. Urval av lantbrukare att intervjua gjordes baserat på 

de lantbrukare som erhållit arealstöd men inte investeringsstöd. De 4 lantbrukare 

som intervjuades valdes inte ut baserat på storlek på lantbruket. Istället kontaktades 

de lantbrukare som utvärderarna fått kontaktuppgifter till från 

genomförandeorganisationen. Båda grupperna kontaktades via e-post och sedan 

via telefon. 

 

Intervjuerna genomfördes för att undersöka investeringsviljan hos lantbrukare på 

Åland. Åland har en hög ambitionsnivå när det kommer till investeringar men har 

också långt kvar till att uppnå sin målsättning gällande utbetalat stöd. Intervjuerna 

syftade därför också till att undersöka hur man kan få fler lantbrukare att söka stöd 
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från programmet. Med intervjuerna ville vi ta reda på vad lantbrukarna tycker kan 

förbättras inom LBU-programmet och ansökningsprocessen men också lyfta 

lantbrukarnas röster och höra hur de påverkas av förändringar av 

jordbrukspolitiken.  

 

De övergripande teman i intervjuerna handlade om anledningar till att man valt att 

investera, effekterna av investeringen, den generella investeringsviljan, 

framtidsutsikter för lantbruket samt frågor kring kontakten med 

genomförandeorganisationen. Därtill ställdes frågor kring påverkan från 

omvärldsfaktorer, samarbete mellan lantbrukare samt hur LBU programmet och 

ansökningsprocessen skulle kunna förbättras. 

 

Även om miljö inte varit i fokus under årets utvärdering har analyserna bidragit till 

slutsatser och rekommendationer relaterade till denna tematik, dessa är 

presenterade under avsnitt 4.4 och 5.3.  
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2. Finansiellt genomförande och indikatoruppföljning  

Rapporten omfattar uppgifter som är införda i uppföljningssystemen och omfattar 

situationen per 31.12.2019. Samtliga siffror inkluderar nationell finansiering utöver 

de av EU delfinansierade beloppen. 

2.1 Finansiellt genomförande  

De planerade utgifterna för programmet är ca 58,5 miljoner euro (55,5 miljoner 

delfinansierat av EU, samt 3,1 miljoner ytterligare nationell finansiering). De 

primära unionsprioriteringarna i programmet är Förbättra jordbruksföretagens 

livskraft och konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk i alla regioner och främja 

innovativ jordbruksteknik och hållbar skogsförvaltning (P2), Främja livsmedelskedjans 

organisation, inklusive bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, djurskydd och 

riskhantering inom jordbruket (P3), Återställa, bevara och förbättra de ekosystem som har 

koppling till jord- och skogsbruk (P4) samt Främja social inkludering, 

fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling i landsbygdsområden (P6) (se Fel! Hittar 

inte referenskälla.).  

Figur 1. Finansieringsmål, beviljad och utbetald offentlig finansiering för programmets 
unionsprioriteringar. 

 

 

De primära unionsprioriteringarna är fördelade mellan åtta åtgärder samt tekniskt 

stöd för programmets genomförande (se Figur 2). De tre största åtgärderna står 

tillsammans för cirka 82 procent av programmets budget. Inkluderat de helt 

nationellt finansierade delarna (så kallade top-ups) är den största åtgärden Stöd till 

områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar (M13), vilken får 24,5 

miljoner euro. Miljö- och klimatvänligt jordbruk (M10) får 12,9 miljoner euro och 

Investeringar i fysiska tillgångar (M04) får 9,7 miljoner euro (inkl. nationellt 
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finansierad del). Stöd för ekologiskt jordbruk (M11) får 7,3 miljoner euro (inkl. 

nationellt finansierad del), medan 1,6 miljoner går till stöd för LEADER-programmets 

genomförande (M19) och 0,9 miljoner till åtgärden Jordbruks- och affärsutveckling 

(M06). De minsta åtgärderna är rådgivningstjänster samt företagslednings- och 

avbytartjänster (M02) (0,2 miljoner euro) samt kunskapsöverförings- och 

informationsåtgärder (M01) (0,1 miljoner euro). Utöver dessa åtgärder budgeteras 1,3 

miljoner euro för tekniskt stöd. 

Figur 2. Finansieringsmål, beviljad, och utbetald offentlig finansiering för programmets 
åtgärder. 

   

 

Utöver arealstöden (M10, M11, M13) där beviljandegraden ligger kring 80 procent 

har beviljandet av medel fortsatt i varierande takt inom de olika åtgärderna. 

Beviljandet av medel inom M06 och M19 har fortsatt i stadig takt vilket innebär att 

över 80 procent av de tillgängliga medlen nu är uppbundna. Inom 

investeringsstödet M04 uppgår de beviljade stöden till 67 procent målsättningen. 

Slutligen är beviljandegraden för de två minsta åtgärderna – M01 och M02 – mycket 

låg. För M01 ligger den på 55 procent och för M02 endast 13 procent.  

 

Sammanlagt har det beviljats investeringsstöd motsvarande ca 6,5 miljoner euro (ca 

3,6 miljoner till jordbruksföretag och ca 2,9 miljoner till livsmedelsförädling). Stöd 

gällande jordbruks- och affärsutveckling har beviljats för ca 0,8 miljoner euro. Cirka 

1,5 miljoner har beviljats inom LEADER (M19). Stöd till kunskapsöverföring, 

information samt rådgivning (M01, M02) har sammanlagt beviljats för drygt90 000 

euro. 

 

Arealstöden som hittills utbetalats fördelar sig som följer: 10,9 miljoner euro via 

M10, 5,6 miljoner euro via M11 samt 18,8 miljoner via M13.  
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3. Tematiska fördjupningar 

3.1 Tema: Effekter av förändrade arealkrav  

Inför kommande programperioder värderas om stödet till jordbruken i större 

utsträckning borde riktas till aktiva lantbrukare framom till gårdar där jordbruket 

utgör bisyssla. Därtill har det i tidigare utvärderingsrapporter och även i andra 

diskussioner framkommit att det finns en vis brist på tillgänglig jordbruksmark för 

gårdar som önskar expandera verksamheten av till exempel företags- eller 

produktionsekonomiska skäl. Det finns idag ett minimikrav för arealstödet som i 

viss utsträckning är beroende av gårdarnas produktionsinriktning. Hur mycket 

jordbruksmark skulle beröras om minimikravet höjdes, och vilken typ av lantbruk 

är det som skulle drabbas? Tillsammans med programorganisationen har 

utvärderingsgruppen därför valt att göra beräkningar för att uppskatta effekten av 

förändrade arealkrav inom landsbygdsutvecklingsprogrammet. I dagsläget är 

minimiarealkravet för att få stöd i regel tre hektar mark1. Beräkningar har gjorts för 

konsekvenserna av att höja detta krav till fem, tio, och femton hektar. De 

stödmottagare som skulle förlora sitt stöd i de tre scenarierna har sedan 

karaktäriserats och jämförts med övriga. Beräkningarna är delvis en uppföljning av 

motsvarande beräkningar från 2010, som gjordes inom ramen för utvärderingen av 

det förra landsbygdsutvecklingsprogrammet (ÅSUB rapport 2011:4). Analysen 

baserar sig på ett material som programansvarig på genomförandeorganisationen 

beställt från Livsmedelsverket och sedan levererat till utvärderingsgruppen. I 

materialet ingår stöd inom de åtgärder som har minimikrav på jordbruksarealer (i 

fortsättningen kallat arealstöd), vilket är följande: 

- Miljö- och klimatvänligt jordbruk (M10) 

- Ekologisk jordbruk (M11) 

- Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar (M13) 

Arealkraven skiljer sig åt något mellan de olika åtgärderna. Den största delen av 

åtgärderna M10 och M11 kräver att stödmottagarens åkerareal är tre hektar stor, 

eller att det odlas trädgårdsväxter på minst 0,5 hektar. För betesstöd inom M10 är 

minimikravet tre hektar av antingen åker eller naturbete. Kraven för M13 skiljer sig 

något, där kravet på tre hektar gäller jordbruksmark, som definieras som åkerareal 

samt vissa typer av naturbeten. 

  

I detta kapitel analyseras konsekvenserna av förändringar i arealkraven. De 

förändringar som testas är höjningar av de krav som idag ligger på tre hektar till 

fem, tio samt femton hektar. Möjligheten att få stöd vid trädgårdsodling på 0,5 

hektar lämnas orörd. 

 

Inledningsvis följer en genomgång av det verkliga utfallet för de analyserade 

stöden under 2019, innan resultaten av förändrade arealkrav redovisas. 

 

 
1 Vilken mark som ingår varierar beroende på stödform. Detta diskuteras närmare längre fram i detta kapitel. 
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3.1.1 Utfallet 2019 

Sammanlagt fick 393 gårdar arealstöd under 2019, och den sammanlagda 

åkerarealen för dessa gårdar var 13 893 hektar. Totalt utbetalades cirka 6,2 miljoner 

euro i stöd, vilket innebär att den genomsnittliga stödnivån var drygt 13 000 euro 

per gård. Under året betalades 3,56miljoner euro ut inom M13, 1,56 miljoner euro 

inom M10, samt 1,04 miljoner euro inom M11. 

Tabell 1 Utbetalda arealstöd, efter kommun. 

 

 
 

Av de 393 gårdarna fanns 73 i skärgården. Den genomsnittliga åkerarealen per gård 

var drygt 50 procent större på Fasta Åland än de i skärgården, medan de 

genomsnittliga betesarealerna var nästan tre gånger så stora i skärgården som på 

Fasta Åland. Det genomsnittliga stödet var 44 procent högre på Fasta Åland än i 

skärgården.  

 

Brändö utmärker sig bland skärgårdskommunerna. Övriga kommuners åkerarealer 

är relativt nära skärgårdens genomsnitt på 25 hektar, medan åkerarealen på Brändö 

i genomsnitt endast är tio hektar. Vad gäller naturbete sticker Kökar ut med mycket 

stora beten. 

 

På Fasta Åland finns de största genomsnittliga åkerarealerna i Lumparland, Jomala 

och Sund. Vad gäller naturbete är det Eckerö och Saltvik som utmärker sig genom 

att ha betydligt mindre genomsnittliga betesmarker. 

 

Kommun

Antal 

mottagare

Åkerareal, 

hektar

Åkerareal, 

genomsnitt (ha)

Naturbete, 

hektar

Naturbete, 

genomsnitt 

(ha)

Totalt 

stödbelopp, 

euro

Stödbelopp, 

genomsnitt 

euro

Brändö 10 105 10 78 8 59 677 5 968

Eckerö 11 440 40 10 1 128 332 11 667

Finström 74 2 208 30 717 10 1 023 809 13 835

Föglö 22 645 29 986 45 283 499 12 886

Geta 22 706 32 311 14 347 520 15 796

Hammarland 44 1 578 36 465 11 645 753 14 676

Jomala* 64 2 997 47 892 14 1 241 228 19 394

Kumlinge 11 309 28 290 26 172 584 15 689

Kökar 6 172 29 561 93 109 356 18 226

Lemland 21 611 29 272 13 331 954 15 807

Lumparland 9 468 52 98 11 186 357 20 706

Saltvik 49 1 935 39 200 4 884 249 18 046

Sottunga 6 164 27 52 9 64 771 10 795

Sund 26 1 143 44 350 13 505 341 19 436

Vårdö 18 414 23 122 7 175 934 9 774

Fasta Åland 320 12 084 38 3 315 10 5 294 543 16 545

Skärgården 73 1 809 25 2 088 29 865 821 11 861

Åland 393 13 893 35 5 403 14 6 160 364 15 675

*Eftersom det finns så få stödmottagare i Mariehamn redovisas stadens uppgifter sammanslagna med Jomalas.

Källa: Livsmedelsverket, behandlat av ÅSUB
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Tabell 2 Utfall 2019, åldersgrupp 

 
 

Tabellen ovan visar åldersfördelningen av mottagarna av arealstöd. De största 

grupperna hittar man i åldern 50–64 år, samt över 70 år. Det finns ungefär lika 

många stödmottagare som fyllt 70 år som det finns under 40 år. Den genomsnittliga 

åkerarealen (och stödnivån) är dock cirka fyra gånger så stor i den yngre gruppen 

jämfört med den äldre. 

 

3.1.2 Effekterna av ändrade arealkrav 

Som nämndes ovan är idag det huvudsakliga arealkravet för de olika stöden tre 

hektar.2 I detta avsnitt redogörs för de uppskattade effekterna ifall detta krav skulle 

höjas till fem, tio respektive femton hektar. De möjligheter som finns att få stöd för 

mindre arealer om man odlar trädgårdsväxter lämnas oförändrade. Beräkningarna 

grundar sig på 2019-års stödnivåer. 

 

Det bör poängteras att samtliga beräkningar baseras på helt oförändrat 

ägande/arrendeförhållanden. I praktiken skulle höjda arealkrav troligen medföra 

åtgärder av jordbrukarna i en stor del av fallen där mark förlorar sitt 

stödberättigande. Möjligheten att arrendera ut eller möjligen till och med sälja mark 

blir förhållandevis mera attraktivt om marken inte är berättigad till arealstöd. Detta 

diskuteras vidare i sammanfattningen i avsnitt 4.2 .  

 

De totala effekterna på utbetalade stödbelopp skulle vara marginella för samtliga 

stödformer vid en höjning av arealkravet till fem hektar. Då gränsen höjs till tio 

hektar fyrfaldigas effekten av kravändringen, minskningen i utbetalat stöd och 

uppgår då till 2,7 procent (166 000 euro) av 2019 års stödnivå. En ytterligare höjning 

till 15 hektar innebär att stödminskningen dubbleras ytterligare en gång, och skulle 

då uppgå till 5,5 procent (342 000 euro) av 2019 års stöd. Utöver de sammanlagda 

effekterna visar tabellen nedan att det är M10 som påverkas minst procentuellt sett, 

medan M13 påverkas mest. Inom M13 finns inte möjligheten för trädgårdsodlingar 

på mindre arealer att få stöd, vilket innebär att minskningen för M13 blir större än 

 
2 Vilka marktyper som tas i beaktande skiljer sig något mellan de olika stöden, se avsnitt Tema: Effekter av förändrade 
arealkravovan. 

Antal 

mottagare

Åkerareal, 

hektar

Åkerareal, 

genomsnitt 

(ha)

Totalt 

stödbelopp, 

euro

Stödbelopp, 

genomsnitt 

euro

Andel, 

mottagare

Andel, 

åkerareal

Andel,     

stöd

-29 11 472 43 164 355 14 941 3 % 3 % 3 %

30-34 22 1 173 53 572 054 26 002 6 % 8 % 9 %

35-39 23 806 35 393 277 17 099 6 % 6 % 6 %

40-44 33 1 947 59 832 061 25 214 8 % 14 % 14 %

45-49 32 1 176 37 526 468 16 452 8 % 8 % 9 %

50-54 64 2 868 45 1 281 525 20 024 16 % 21 % 21 %

55-59 65 2 311 36 1 050 895 16 168 17 % 17 % 17 %

60-64 53 1 603 30 690 078 13 020 13 % 12 % 11 %

65-69 37 730 20 336 317 9 090 9 % 5 % 5 %

70+ 53 806 15 313 335 5 912 13 % 6 % 5 %

Total 393 13 893 35 6 160 364 15 675 100 % 100 % 100 %

Källa: Livsmedelsverket, behandlat av ÅSUB
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övriga stöd. 

 

Tabell 3 Stödbeloppen med dagens krav och vid höjda arealkrav 

 

 
 

Antalet stödmottagare skulle minska märkbart vid höjda arealkrav. Av dagens 393 

stödmottagare skulle 23 stycken inte vara stödberättigade om man höjde till fem 

hektar. Vid en höjning till tio hektar skulle 63 mottagare falla bort. Vid det högsta 

kravet skulle nästan var fjärde mottagare, 92 stycken, inte längre uppfylla kraven. 

Utöver detta skulle vissa stödmottagare förlora delar av sina stöd, då de uppfyller 

de högre kraven för en del av stöden, men inte alla.3  

 

Tabell 4 Antal stödmottagare idag och vid höjda arealkrav, efter kommun. 

 
 

Eftersom det är de minsta gårdarna som faller bort är den procentuella 

 
3 Mer om detta i avsnittet ”Partiellt förlorat stöd”. 

Utfall 2019, 

dagens krav 

(euro)

Stödbelopp, minst 

5 hektar (euro)

Stödbelopp, minst 

10 hektar (euro)

Stödbelopp, minst 

15 hektar (euro)

Skillnad i 

stödbelopp (idag 

och 5 ha)

Skillnad i 

stödbelopp (idag 

och 10 ha)

Skillnad i 

stödbelopp (idag 

och 15 ha)

M10 1 556 593 1 551 655 1 535 335 1 508 249 -0,3 % -1,4 % -3,1 %

M11 1 041 711 1 038 331 1 019 387 983 748 -0,3 % -2,1 % -5,6 %

M13 3 562 060 3 533 957 3 439 918 3 326 583 -0,8 % -3,4 % -6,6 %

Totalt 6 160 364 6 123 943 5 994 640 5 818 580 -0,6 % -2,7 % -5,5 %

Källa: ÅSUB

Kommun

Antal  

mottagare 

2019, 

dagens  

krav

Antal  

mottagare, 

minst 5 

hektar

Antal  

mottagare, 

minst 10 

hektar

Antal  

mottagare, 

minst 15 

hektar

Ski l lnad, 

antal  

mottagare 

(idag och 5 

ha)

Ski l lnad, 

antal  

mottagare 

(idag och 

10 ha)

Ski l lnad, 

antal  

mottagare 

(idag och 

15 ha)

Brändö 10 8 5 4 -20 % -50 % -60 %

Eckerö 11 10 10 10 -9 % -9 % -9 %

Finström 74 68 61 56 -8 % -18 % -24 %

Föglö 22 21 17 14 -5 % -23 % -36 %

Geta 22 22 21 20 0 % -5 % -9 %

Hammarland 44 42 39 34 -5 % -11 % -23 %

Jomala* 64 62 60 54 -3 % -6 % -16 %

Kumlinge 11 9 7 7 -18 % -36 % -36 %

Kökar 6 5 5 5 -17 % -17 % -17 %

Lemland 21 18 14 14 -14 % -33 % -33 %

Lumparland 9 8 7 7 -11 % -22 % -22 %

Saltvik 49 47 40 37 -4 % -18 % -24 %

Sottunga 6 6 6 6 0 % 0 % 0 %

Sund 26 26 22 20 0 % -15 % -23 %

Vårdö 18 18 16 13 0 % -11 % -28 %

Fasta  Åland 320 303 274 252 -5 % -14 % -21 %

Skärgården 73 67 56 49 -8 % -23 % -33 %

Åland 393 370 330 301 -6 % -16 % -23 %

*Eftersom det finns så få stödmottagare i Mariehamn redovisas stadens uppgifter sammanslagna med Jomalas.

Källa: ÅSUB
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minskningen i antalet stödmottagare betydligt större än den procentuella 

minskningen i utbetalt stöd. Till exempel i fallet med en höjning till tio hektar skulle 

antalet stödmottagare minska med 16 procent, men stöden endast med tre procent. 

Tabell 5 Stödbeloppen med dagens krav och vid höjda arealkrav, efter kommun. 

 
 

De regionala skillnaderna är tydliga. Skärgården skulle drabbas betydligt hårdare 

än Fasta Åland ifall man höjde arealkraven. Samtliga av de undersökta höjningarna 

skulle procentuellt slå dubbelt så hårt mot stödbetalningarna i skärgården jämfört 

med Fasta Åland. Brändö, Kumlinge, Föglö, Vårdö är de kommuner som påverkas 

mest av alla, medan Sottunga och Kökar inte skiljer sig från Fasta Åland. Särskilt 

Brändö skulle påverkas av de nya kraven, ungefär en tredjedel av det utbetalda 

stödet skulle inte uppfylla kravet på 15 hektar. 

 

Karaktären på de jordbruk som inte skulle uppfylla högre arealkravgränser 

De gårdar som inte skulle vara stödberättigande under de testade reglerna skiljer 

sig tydligt från övriga. I detta avsnitt karaktäriseras de gårdar som faller bort4, 

genom att jämföra dem med de gårdar som skulle uppfylla de strängare kraven. 

 

De gårdar som inte skulle klara av strängare arealkrav använder sina åkrar 

påtagligt annorlunda än övriga (Tabell 6). Den mest iögonfallande skillnaden är 

mängden vallodling. De gårdar som inte skulle uppfylla kraven på fem hektar 

använder nästan 90 procent av sin åkerareal till vall, medan övriga använder drygt 

hälften av åkern till vallodling. På de gårdar som faller bort vid höjningar till tio 

eller 15 hektar används drygt 70 procent av åkrarna till vallodling, eftersom en 

 
4 Gårdar som faller bort definieras som de gårdar som inte längre uppfyller något av de olika arealstöden som beskrivs i 
kapitel 3.1 ovan 

Utfall 2019, 

dagens krav 

(euro)

Stödbelopp, 

minst 5 hektar 

(euro)

Stödbelopp, minst 

10 hektar (euro)

Stödbelopp, minst 

15 hektar (euro)

Skillnad i 

stödbelopp 

(idag och     5 

hektar)

Skillnad i 

stödbelopp 

(idag och    10 

hektar)

Skillnad i 

stödbelopp 

(idag och    15 

hektar)

Brändö 59 677 57 524 53 562 40 844 -4 % -10 % -32 %

Eckerö 128 332 127 001 125 037 125 037 -1 % -3 % -3 %

Finström 1 023 809 1 012 136 985 339 955 897 -1 % -4 % -7 %

Föglö 283 499 280 249 273 161 253 954 -1 % -4 % -10 %

Geta 347 520 345 419 340 508 328 373 -1 % -2 % -6 %

Hammarland 645 753 643 797 630 804 610 984 0 % -2 % -5 %

Jomala* 1 241 228 1 239 000 1 230 899 1 195 735 0 % -1 % -4 %

Kumlinge 172 584 170 838 165 077 156 630 -1 % -4 % -9 %

Kökar 109 356 108 072 102 577 102 577 -1 % -6 % -6 %

Lemland 331 954 328 296 313 409 310 228 -1 % -6 % -7 %

Lumparland 186 357 185 296 180 200 180 200 -1 % -3 % -3 %

Saltvik 884 249 881 307 863 883 851 147 0 % -2 % -4 %

Sottunga 64 771 64 032 64 032 64 032 -1 % -1 % -1 %

Sund 505 341 505 043 496 116 486 310 0 % -2 % -4 %

Vårdö 175 934 175 934 170 038 156 634 0 % -3 % -11 %

Fasta Åland 5 294 543 5 267 294 5 166 193 5 043 911 -0,5 % -2,4 % -4,7 %

Skärgården 865 821 856 649 828 447 774 669 -1,1 % -4,3 % -10,5 %

Åland 6 160 364 6 123 943 5 994 640 5 818 580 -0,6 % -2,7 % -5,5 %

*Eftersom det finns så få stödmottagare i Mariehamn redovisas stadens uppgifter sammanslagna med Jomalas.

Källa: ÅSUB
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större andel än hos de minsta gårdarna används till säd, potatis och gruppen 

”övrigt”. De gårdar som faller bort vid de högsta kravnivåerna liknar överlag 

varandra; utöver vallen används ungefär en sjättedel av åkrarna till att odla säd, 

cirka 1,5 procent potatis och en marginell andel till grönsaker, frukt och bär.  

 

En analys av produktionen på de berörda gårdarna visa att åkeranvändningen hos 

de stödmottagare som faller bort då kravnivåerna höjs till tio hektar eller högre kan 

karaktäriseras som ett tvärsnitt av åkeranvändningen på de allra minsta gårdarna 

och de gårdar som klarar även de högsta arealkraven; säd odlas i klart högre 

utsträckning än på de allra minsta gårdarna, men ändå klart mindre än på de 

största gårdarna. Potatis odlas i viss utsträckning på de mellanstora gårdarna, men i 

relativa tal endast ungefär en tredjedel så mycket som på de gårdar som klarar de 

högsta kraven. 

 

Nästan ingen grönsaks- eller fruktodling sker på de gårdar som faller bort i någon 

av kravnivåerna. I den utsträckning som dessa grödor odlas på mindre arealer 

klarar de i de flesta fall kravet på 0,5 hektar trädgårdsodling, däremot skulle dessa 

odlare i vissa fall drabbas av partiellt förlorade stöd, se avsnittet ”Partiellt förlorat 

stöd” nedan. 

Tabell 6 Användning av åkerarealen 2019 för de gårdar som uppfyller och inte uppfyller höjda 
arealkrav 

 
 

Hur stora andelar av de olika odlingstyperna står de bortfallande gårdarna för? 

Tabellen nedan visar att gårdarna som faller bort vid 15 hektar står för sju procent 

av vallodlingen och kategorin ”övrigt”. I övrigt så är det odling av säd och bete som 

skulle tappa de största andelarna.  

 

Tabell 7 De bortfallande stödmottagarnas andel av markanvändningen 2019, efter gröda. 

 

Val l Fodersäd Brödsäd Potatis Äppel

Grönsaker, 

frukt och bär 

(exkl . äppel ) Träda Övrigt

Uppfyl ler inte minst 5 ha 88,2 % 3,8 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 3,9 % 1,4 %

Uppfyl ler minst 5 ha 51,9 % 15,9 % 14,0 % 5,2 % 2,1 % 3,4 % 4,5 % 2,8 %

Uppfyl ler inte minst 10 ha 72,3 % 11,3 % 5,6 % 1,8 % 0,0 % 0,5 % 3,3 % 5,1 %

Uppfyl ler minst 10 ha 51,6 % 16,0 % 14,2 % 5,3 % 2,2 % 3,5 % 4,6 % 2,7 %

Uppfyl ler inte minst 15 ha 73,4 % 12,2 % 6,2 % 1,4 % 0,0 % 0,3 % 2,6 % 3,8 %

Uppfyl ler minst 15 ha 51,0 % 16,0 % 14,4 % 5,4 % 2,2 % 3,6 % 4,6 % 2,8 %

Källa: ÅSUB

Minimikrav Bete Vall Fodersäd Brödsäd Potatis Äppel

Grönsaker, 

frukt och bär 

(exkl. äppel) Träda Övrigt Åker

5hektar -0,2 % -1,0 % -0,1 % -0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,5 % -0,3 % -0,6 %

10 hektar -1,4 % -3,6 % -1,8 % -1,0 % -0,9 % 0,0 % -0,4 % -1,9 % -4,7 % -2,6 %

15 hektar -2,8 % -7,1 % -3,9 % -2,2 % -1,4 % 0,0 % -0,4 % -2,9 % -6,7 % -5,0 %

Käl la : ÅSUB
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Antalet gårdar som har någon form av ekologisk odling minskar i något lägre 

utsträckning än antalet gårdar totalt sett.  Av de 92 gårdar i materialet som har 

ekologisk odling skulle tre gårdar inte uppfylla kravet på fem hektar, 12 inte klara 

av kravet på tio hektar och 20 inte klara av kravet på 15 hektar. 

 

På programorganisationens begäran har det även undersökts i vilken utsträckning 

det finns djur på de gårdar som huvudsakligen ägnar sig åt vallodling. 

Motiveringen för intresset var att det skulle kunna vara mer motiverat att ge stöd 

till gårdar med djurhållning eftersom de bidrar till den biologiska mångfalden i den 

mån de betar, samt bidrar till den lokala köttproduktionen. Totalt fanns det i 

materialet 159 gårdar med djurhushållning. Bland de gårdar som inte skulle 

uppfylla kravet på fem hektar är djurhållningen i det närmsta obefintlig. Antalet 

sjunker till 148 gårdar vid kravet på 10 hektar och till 139 gårdar vid krav på 15 

hektar. Med tanke på den marginella djurhållningen bland de minsta, 

valldominerade, gårdarna är det tydligt att den producerade vallen på dessa gårdar 

inte behövs för de egna gårdarna i någon större utsträckning. Utöver detta finns 

små gårdar som har djur och som skulle förlora delar av sitt stöd. Andelen 

djurgårdar är dock klart lägre för de minsta gårdarna än för övriga gårdar även då 

gårdar som förlorar delar av sitt stöd är medräknade. 

 

Den procentuella minskningen av antal gårdar med naturbete är mindre än den 

procentuella minskningen av gårdar totalt sett. Till exempel vid de högsta 

arealkraven minskar antalet gårdar med naturbete med 17 procent, medan 

minskningen av totala antalet gårdar är 23 procent. Även arealen minskar 

procentuellt mindre för naturbete än för åker. För naturbete är minskningen vid det 

högsta arealkravet 2,8 procent, medan det är cirka 5 procent för åker. Det finns dock 

flertalet gårdar med naturbete som förlorar en del av sitt stöd, eftersom deras 

åkerarealer inte uppfyller kraven för de stöd där naturbete inte kan tas i beaktande. 

Till exempel vid kravet på fem hektar tappar gårdar med sammanlagt 193 hektar 

naturbete delar av sina stöd.5  

 

Tabell 8 Naturbete med dagens krav och vid höjda arealkrav 

 
 

Utvärderarna ser inte något principiellt problem med att vallodling och 

djurhållning sköts på olika gårdsenheter, men kan konstatera att dataunderlaget 

visar att stödet till de minsta gårdarna generellt sätt inte kan motiveras med en hög 

 
5 Se avsnittet om partiellt förlorat stöd nedan. 

Utfall 2019, 

dagens krav

Minst 5 

hektar

Minst 10 

hektar

Minst 15 

hektar

Skillnad 

(idag och     

5 hektar)

Skillnad 

(idag och    

10 hektar)

Skillnad 

(idag och    

15 hektar)

Naturbetesareal 5 342 5 331 5 269 5 194 -0,2 % -1,4 % -2,8 %

Antal gårdar med naturbete 198 194 181 165 -2,0 % -8,6 % -16,7 %

Källa: ÅSUB
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grad aktiv djurhållning. Man kan även konstatera att vissa mindre gårdar med 

naturbete skulle gå miste om delar av sitt stöd. Summorna per stödmottagare är 

små, men om detta skulle påverka brukarnas val att hålla naturbete öppet riskerar 

det att innebära betydligt större minskningar i naturbete än Tabell 8 ovan indikerar. 

 

Att förändringarna i arealkraven skulle slå hårdast mot skärgården kunde 

konstateras redan i Tabell 5. Bland de gårdar som inte skulle uppfylla de nya 

kraven ligger ungefär var fjärde i skärgården, oavsett kravnivå, medan 

motsvarande andel för de som uppfyller kraven är ungefär en sjättedel. Skärgården 

är med andra ord tydligt överrepresenterad bland de bortfallande gårdarna. 

Tabell 9 Andelen av stödmottagarna 2019 med driftcentrum i skärgården, vid olika 
kravnivåer. 

 
 

 

Stödmottagarnas åldersstruktur vid förändrade arealkrav 

Andelen stödmottagare som fyllt 65 år är klart högre på de gårdar som skulle falla 

bort vid högre krav än de som skulle uppfylla dessa. Andelen som fyllt 65 år skiljer 

sig minst om man ser på den minsta kravhöjningen, där har ungefär var tredje av 

de bortfallande fyllt 65 år medan drygt var femte av de som uppfyller de nya 

kraven fyllt 65. Vid höjningar till de högre kravnivåerna är andelarna 65 år fyllda 

mer än dubbelt så höga bland de gårdar som faller bort jämfört med de som 

uppfyller de nya kraven. 

Tabell 10 Andelen av stödmottagarna 2019 som fyllt 65 år, vid olika kravnivåer. 

 
 

Grafen nedan visar hur åldersstrukturen för stödmottagarna skulle förändras vid de 

olika kravnivåerna för arealerna på arealstödet. Av grafen framgår att 

åldersstrukturen skulle föryngras mer ju högre arealkraven sätts. De grupper som 

skulle öka sin andel mest är 40–49 åringar, medan personer över 60 minskar mest. 

Totalt sett rör det sig dock inte om någon dramatisk förändring, särskilt inte då den 

utvecklingen i perspektiv genom att analysera förändringen från 2010 och framåt. 

Det är tydligt att den pågående strukturomvandlingen och demografiska 

utvecklingen haft betydligt större inverkan på ålderssammansättningen än vad de 

förändrade arealkraven skulle ha. 

 

Dagens krav Minst 5 ha Minst 10 ha Minst 15 ha

Uppfyl ler inte kravet 26 % 27 % 26 %

Uppfyl ler kravet 19 % 18 % 17 % 16 %

Källa: ÅSUB

Dagens  krav Minst 5 ha Minst 10 ha Minst 15 ha

Uppfyl ler inte kravet 35 % 41 % 41 %

Uppfyl ler kravet 23 % 22 % 19 % 17 %

Källa: ÅSUB
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Figur 3 Åldersstrukturen 2019 vid olika kravnivåer för arealstödet samt åldersstrukturen 2010, 
procent av stödmottagarna efter ålder. 

 
 

Partiellt förlorat stöd 

Utöver de stödmottagare som helt skulle förlora sina stöd innebär de hypotetiskt 

förändrade arealkraven även att vissa av de kvarvarande stödmottagarna får 

minskade stöd. Detta beror på att vissa mottagare endast uppfyller något eller 

några av de olika åtgärdernas krav. Sammanlagt härrör drygt en fjärdedel av de 

totala stödminskningarna från partiella minskningar. Den absolut största delen av 

de partiella stödförlusterna är inom M13, där en höjning av kravnivån till 15 hektar 

skulle innebära att 39 stödmottagare sammanlagt ser sina stöd minska med 76 000 

euro. Det är främst odlare av trädgårdsväxter som skulle förlora delar av sitt stöd.  

Detta eftersom de uppfyller kravet på 0,5 hektar trädgårdsodling i de övriga stöden, 

men de inte uppfyller kraven för M13 där undantaget för trädgårdsodlingar inte 

finns. Odlare av trädgårdsväxter är dock generellt de som är minst beroende av 

stöd för sina intäkter.6 Den andra gruppen som mister sitt stöd inom M13 är gårdar 

med större naturbeten, som trots att de inte uppfyller de striktare kraven för M13 

fortsättningsvis klarar gränserna för naturbetesstöden. Fyra jordbrukare skulle 

förlora i genomsnitt drygt 3 000 euro var i stöd för ekologisk odling, medan tio 

jordbrukare skulle förlora i genomsnitt 500 euro inom M10. 

 

 
6 ÅSUB Rapport 2018:3 Utvärderingen av LBU-programmet för Åland 2014–2020. Årsrapport med tematiska 
fördjupningar 2018, s. 38. 
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Tabell 11 Minskning av stödbelopp för kvarvarande stödmottagare vid olika kravnivåer, euro. 

  
 

3.1.3 Jämförelser med 2010 års analys 

Eftersom motsvarande analys som ovanstående gjordes 2010, kan jämförelser göras. 

Då gällde analysen det förra landsbygdsutvecklingsprogrammet, men det var även 

där frågan om att analysera en eventuell höjning av de huvudsakliga kraven på de i 

programmet dominerande arealstöden från tre hektar till tio, respektive 15 hektar. 

 

Effekterna på mängden utbetalt stöd vid höjning av arealkraven är betydligt mindre 

idag jämfört med 2010. I den förra analysen uppskattades stödutbetalningarna 

minska med sex procent (420 000 euro) om kraven höjdes till 10 hektar och med tolv 

procent (807 000 euro) vid en höjning till 15 hektar. Detta alltså dubbelt så stora 

relativa förändringar jämfört med årets analys som visar på tre respektive sex 

procents minskning.7 Den pågående strukturomvandling mot färre och större 

gårdar har minskat den potentiella effekten av höjda arealkrav, eftersom en allt 

mindre andel av jordbruken finns i de minsta kategorierna.  

 

Förändringen ser dock inte likadan ut överallt på Åland. Om man jämför 2010 och 

2019 års material har den genomsnittliga åkerarealen på Fasta Åland ökat med 30 

procent, medan den i skärgården ökat med 18 procent. Att utvecklingen mot större 

gårdar gått snabbare på Fasta Åland innebär att känsligheten för höjda arealkrav 

blir mindre där. I 2010 års rapport uppskattades höjningar av kraven till 10 

respektive 15 hektar leda till sex respektive elva procent minskning av 

stödutbetalningarna på Fasta Åland. I årets rapport har detta halverats till tre 

respektive fem procent. För skärgården är förändringen inte lika stor, från sju 

respektive 18 procent 2010 till fyra och elva procent – en dryg tredjedels minskning. 

De ojämna regionala effekterna inom programregionen av de ovan beräknade höjda 

arealkraven därmed ytterligare förstärkts jämfört med studien som genomfördes 

2010. 

 

Som framgick av Figur 3ovan har den demografiska strukturen förändrats sedan 

2010. I takt med att många ägare passerat pensionsålder har de i stor utsträckning 

fortsatt att bruka jordbruksmark. De äldre stödmottagarna har främst mindre 

åkerarealer, vilket innebär att höjda arealkrav skulle få en tydligare demografisk 

effekt idag jämfört med 2010. År 2010 beräknades stödutbetalningarna minska med 

cirka 800 000 euro om kravet höjdes till 15 hektar, av dessa skulle elva procent 

 
7 I analysen 2010 inkluderades inte möjligheten för fortsatt stöd vid trädgårdsodling på 0,5 hektar, vilket ytterligare 
ökade effekten något. De totala stödutbetalningarna skulle minska med ca en procentenhet mer vid en höjning till 15 
hektar, om detta gjordes även i årets analys.  

Åtgärd Minst 5 hektar Minst 10 hektar Minst 15 hektar

M10 1 318 2 825 4 408

M11 1 002 2 338 10 180

M13 8 921 39 863 73 605

Totalt 11 241 45 026 88 193

Källa: ÅSUB
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drabba personer som fyllt 65. I årets material skulle hela 40 procent av de totala 

minskningarna på drygt 300 000 euro drabba personer som fyllt 65 år. Förutom att 

andelen äldre jordbrukare har ökat kraftigt sedan 2010 så har även andelen av de 

utbetalda stöden som går till personer över 65 år dubblerats från fem procent till tio 

procent mellan år 2010 och 2019. Se närmare analys av de stödmottagare som är 65 

år och äldre i Bilaga 2. 

 

3.2 Tema: jordbrukets investeringar inom Ålands landsbygdsutvecklingsprogram  

Investeringsstöd till primärproduktion under programperioden 2014–2020 

motiveras primärt av att produktiviteten och konkurrenskraften måste öka inom 

det åländska lantbruket. För att detta ska ske behövs investeringar i 

produktionshöjande åtgärder och ny teknik. Investeringsstöd kan beviljas 

jordbruksföretag med verksamhet på Åland. Urvalskriterier används. Stöd beviljas 

främst produktionsbyggnader inom animalieproduktionen, till lager, 

produkthanteringsutrymmen, växthus, skördemaskiner, täckdikning, bevattning 

och energiinvesteringar. Vid stödansökan ska en affärsplan bifogas. I affärsplanen 

ingår en beskrivning av åtgärdens inverkan på miljön och hur man undviker eller 

minskar en negativ inverkan på miljön. Investeringen får inte leda till en negativ 

påverkan på vattenmiljön. Affärsplanen utgör även grund för bedömningen i 

enlighet med urvalskriterierna. Jordbruksföretagets produktionspotential beräknas 

i affärsplanen och utgör en del av bedömningen av projektet (för detaljerad 

beskrivning från programmet, se bilaga 1). 

 

3.2.1 Fördelning av investeringsstödet 

Investeringsstödet är uppdelat i två delar: en del riktat till jordbruksföretag (M04.1) 

och en del riktat till livsmedelsförädling (M04.2). Inom investeringsstödet till 

livsmedelsförädling är cirka 80 procent av budgeten uppbunden. Däremot är 

investeringsstödet till jordbruksföretag den enda större stödåtgärden inom LBU-

programmet där målsättningen inte ser ut att uppnås. De beviljade stöden uppgår 

endast till 60 procent av målsättningen, trots att målsättningen sänkts med cirka en 

miljon euro från den första programversionen. Av denna anledning följer nedan en 

fördjupande genomgång av användandet av investeringsstödet till jordbruksföretag 

(M04.1).  

 

Då man jämför fördelningen av investeringsstödet mellan olika inriktningar inom 

jordbruket (Figur 4) kan man konstatera att över 40 procent av det beviljade 

investeringsstödet inom jordbruket gått till gårdar i kategorin ”andra betesdjur” (än 

mjölkkor som utgör en egen grupp i klassificeringen av produktionsinriktningar. 

Kategorierna ”trädgårdsodling” och ”åkergrödor” har ungefär 20 procent vardera 

av det beviljade stödet. Mjölkgårdarna har fått tretton procent av stöden, medan 

grupperna ”fröätare” och ”blandat” tillsammans fått fem procent av stödet. Jämfört 

med den förra programperioden är mjölkgårdarnas minskade andel den största 

skillnaden, men även minskningen av trädgårdsodlingarnas andel är relativt stor. 
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Figur 4 Fördelningen av det beviljade investeringsstödet till jordbruket mellan olika 
inriktningar. 

 
 

Mjölkgårdarnas och trädgårdsodlingarnas andelar av investeringsstödet har 

förskjutits till gårdar inriktade på ”andra betesdjur” eller åkergrödor. Inom 

inriktningen ”andra betesdjur” har de tunga investeringarna handlat om 

ladugårdar. Två tredjedelar av de beviljade stöden på 1,5 miljoner euro utgörs av 

ladugårdsprojekt. Inom inriktningen ”åkergrödor”, har stora investeringar i 

bevattning och lager. Dessa utgör cirka 470 000 av de 720 000 euro som beviljats. 

Även om investeringarna minskat inom trädgård så har det fortsatt skett relativt 

stora investeringar i till exempel ULO-lager och växthus. 

 

Förra programmet gjordes stora investeringar i ladugårdar och mjölkningsteknik på 

mjölkgårdarna, medan det i årets program nästan helt saknas projekt där stödnivån 

överstiger 50 000 euro. Detta innebär att mjölkgårdarnas andel av det totala stödet 

minskat markant. Här är det viktigt att påminna om de extraordinära 

förutsättningar som gällt inom mejeribranschen under programperioden. Flera 

omständigheter, både förutsedda (avskaffande av mjölkkvoter inom EU) och 

oförutsedda (t.ex. det ryska importstoppet) har inneburit kraftigt sänkta mjölkpriser 

och tärt på mjölkgårdarnas ekonomi. Dessa gårdars investeringsstöd ser ut att 

minska med ungefär en miljon euro, eller två tredjedelar, jämfört med den förra 

programperioden. Utan mjölkbranschens minskning skulle mängden 

investeringsstöd till jordbruksföretag överträffa den förra programperioden. 

Beviljandegraden skulle då närma sig 80 procent, vilket får anses vara bra med ett 

år kvar av programperioden. 

 

Avslutningsvis påverkas måluppfyllelsen av hur hög målsättningen är. I 

slutversionen av det förra programmet var budgeten för investeringsstödet till 

jordbruksföretag 4,7 miljoner euro. I det nuvarande programmet är budgeten 6,0 
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miljoner euro8. Trots att målsättningen sänkts med en miljon euro under 

programperioden är målsättningen alltså 27 procent större än i föregående 

program. Man ska även komma ihåg att stödnivån under föregående program låg 

på 50–55 procent medan den i nuvarande program ligger på 35-40 procent. Även 

om mängden investeringsstöd ser ut att kunna hamna på en liknande nivå som 

under den förra programperioden är det mycket osannolikt att den höga 

ambitionsnivå som finns i nuvarande program kommer att uppfyllas.  

 

3.2.2 Investeringar inom andra EU-länder 

Ålands höga ambitionsnivå gällande investeringar syns också i en jämförelse av 

Ålands implementering av prioritet 2A inom ramen för landsbygdsprogrammet 

med övriga nordiska länder som är med EU. Tabell 11 visar att Åland ligger högt 

gällande målsättning under programperioden, men också att implementeringen (d 

v s utbetalningar) släpar efter även i andra LBU-program. 

Tabell 12: Ålands och andra nordiska länders planerade och implementerade stöd till 
investeringar i omstrukturering eller modernisering via respektive landsbygdsprogram 2014-
2020 (Data hämtat från Europeiska kommissionen, 2020a, 20200128). 

 

% jordbruksföretag med stöd från 

ett landsbygdsprogram för 

investeringar i omstrukturering 

eller modernisering 

Planerade 

investeringar 

Implementerat 2018 

Åland 13,8 % 7,2 % 

Finland 11,9 % 7,3 % 

Danmark 2,2 % 1,0 % 

Sverige 4,9 % 1,9 % 

 

Den generella trenden för implementerandet av planerade investeringar för  

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU; på engelska 

EAFRD) inom EU visar att 50 % av de planerade utgifterna spenderats och 66 % av 

utgifterna är beslutade i slutet av januari 2020 (2020 01 28). Ytterligare två markörer 

i sammanhanget är att Finland har spenderat 66 % och beslutat om 97 %, medan 

Sverige har spenderat 61 % och beslutat om 90 % av de planerade utgifterna inom 

EJFLU (Europeiska kommissionen, 2020b).  

 

3.2.3 Effekter av investeringar inom EU 

Investeringsstöd till primärproduktion på Åland under programperioden 2014–

2020 motiveras primärt av att produktiviteten och konkurrenskraften måste öka. 

Dessa motiv är i linje med EU:s gemensamma landsbygds- och jordbrukspolitik. 

Det föreligger dock fåtal jämförande studier om effekterna av offentligt stöd 

 
8 Detta inkluderar cirka 0,7 miljoner som var helt nationellt finansierat 



                                                 ÅSUB Rapport 2020:X      
__________________________________________________________________________________________________  

 36 

gällande produktivitet och konkurrenskraft för landsbygds- och jordbruksföretag 

inom EU. Nedan sammanfattas resultat från fyra studier då de sätter 

intervjuresultaten på Åland i ett bredare sammanhang. 

I en genomgång av den empiriska evidensen gällande effekter av nationellt och 

europeiskt stöd till små- och medelstora företag inom EU (Dvouletý m.fl. 2020) 

påvisas att offentligt stöd framförallt har positiva influenser. Baserat på en 

sammanställning av 30 studier i ett antal europeiska länder (Italien, Storbritannien, 

Kroatien, Tjeckien, Irland, Tyskland, Belgien, Estland, Finland, Ungern, Lettland, 

Spanien och Sverige) framhålls att offentligt stöd till små och medelstora företag 

inom alla europeiska regioner har positiva effekter på indikatorer såsom 

företagsöverlevnad, arbetstillfällen, rörliga och fasta tillgångar, försäljning och 

omsättning. Effekterna på produktivitet från offentliga medel är dock varierande, 

och inte nödvändigtvis positiva. Detta förklaras potentiellt av att produktiviteten 

påverkas av omgivande kostnadsutveckling, och att produktiviteten därför kan 

tolkas som konstant. Författarna menar att slutsatserna ska hanteras varsamt då de 

bygger på ett litet urval av kontrafaktiska analyser, med olika indikatorer och 

avgränsningar. 

I en studie av effekterna på produktiviteten av investeringsstöd för svenskt 

lantbruk 2007–2013, visar Nilsson (2017) att investeringsstöd har två effekter. För 

det första har stödet en positiv och signifikant effekt på produktiviteten men enbart 

för små företag (i studien, företag med 1 anställd). För det andra har stödet en 

negativ och signifikant effekt om stödet är för högt i relation till företagens inkomst. 

Det gäller för alla företag, oavsett storlek. Baserat på resultaten rekommenderar 

Nilsson (2017) att effektiviteten av investeringsstöd kan förbättras om det riktas till 

små företag som har potential att bli produktiva. Studien visar också att 

investeringar i teknik för förnyelsebar energiproduktion på företagsnivå kan 

uppfattas som riskabla och oprövade, och att det därför kan behövas riktat stöd för 

att uppmuntra en omställning till fossilfria energilösningar, såsom sol, vind, och 

biogas. 

I en studie av finländska jordbrukarnas finansieringsbehov (Alho mfl. 2019) 

konstateras att nuvarande stödsystem fungerar relativt bra för finansieringen av 

jordbrukets investeringar.  Dock påverkar den pågående strukturförändringen. 

Med fler gårdar som drivs i aktiebolagsform i stället för som traditionella 

familjeodlingar, påverkar finansieringsbehoven som verkar bli mer diversifierade 

framöver.  Gårdarna som drivs i bolagsform genomför ofta finansiellt större 

investeringar, vilket kan leda till problem vad gäller tillgång till säkerheter och 

därmed problem med att erhålla banklån. Det ser ut att finnas behov för att 

komplettera jordbruksstöden med fler olika instrument, såsom garantier, för att 

bemöta de diversifierade finansiella behoven inom sektorn.   

En annan studie (Bostian m.fl. 2018) visar att jordbrukets miljöförbättrande stöd i 

Finland kan ha allvarligare produktivitetshämmande effekter än vad man tidigare 
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trott. Det finns alltså en målkonflikt mellan jordbrukets produktivitet och 

miljöförbättrande stödåtgärder. 

 

3.2.4 Sammanfattning från intervjuer med lantbrukare 

 
Investeringsvilja och framtidsutsikter hos lantbrukare som erhållit 

investeringsstöd 

 

Anledningar till investeringar:  

I detta uppdrag har det genomförts 12 intervjuer med lantbrukare som har sökt och 

beviljats investeringsstöd inom Landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU). För att 

få mer information om investeringsviljan hos lantbrukare på Åland har det även 

genomförts 4 intervjuer med lantbrukare som har tagit emot arealstöd men som inte 

har sökt något investeringsstöd (dessa intervjuer är sammanfattade i slutet av 

avsnittet). Tanken med intervjuerna har varit att få information om hur 

lantbrukarna upplever investeringsstödet, vad som är de främsta motiven för 

investeringarna samt undersöka hur stödet kan förbättras. Därtill är intervjuerna ett 

sätt att lyfta lantbrukarnas röster i diskussionen om LBU-programmet. 

 

Investeringarna som de 12 intervjuade lantbrukarna har gjort är av olika karaktär. 

De omfattar täckdikning, solceller, potatislinje; inköpande av såmaskin, mobiltork 

och silos, bevattningsramp och annan bevattningsutrustning; byggande av växthus, 

ULO lager, kyllager, packeribyggnad och vindskydd för djur. Anledningarna till att 

man har valt att investera varierar och är kopplade till vilken investering som har 

gjorts. Generellt kan man dock säga att sänkta kostnader och ökad produktivitet är 

de vanligast nämnda motiven. Lantbrukarna investerade i täckdikningen och 

vindskydd för djur för att ”man måste göra det” för trädens hållbarhet och för att 

vara i linje med djurskyddslagstiftning, i kyllager framförallt för att skapa en 

förbättrad produkt, och i bevattningsutrustning för att spara vatten och öka 

effektiviteten. Det är ingen som anger miljöskäl som huvudanledning till sin 

investering. 

 

De flesta av intervjupersonerna säger att de hade genomfört sina investeringar även 

utan stöd från Landsbygdsutvecklingsprogrammet. Flera intervjuade sa dock att 

investeringen antagligen hade gjorts senare, eller med billigare eller äldre teknik. 

Somliga menade att de offentliga medlen innebär att man kunnat göra fler 

investeringar inom en kortare period än man kunnat göra utan stöd. Andra menade 

att själva ansökningsprocessen inom LBU är så långsam att det inte gör så stor 

skillnad.  
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Även om vi inte vet något om detta enskilda fall så är handläggningstiden för 

investeringsstöd inom LBU-programmet på Åland generellt kort och understiger 

med god marginal regelverkets krav på högst 90 dagar. Några menade att de kunde 

investera i större skala på grund av stödet och det framkom att mindre företag kan 

ha svårt att få lån av banken om man inte har investeringsstödet som grund. 

Generellt är de intervjuade lantbrukarna ”väldigt nöjda” med sina investeringar, 

endast ett fåtal är bara ”nöjda”. Ungefär hälften av intervjupersonerna hade 

genomfört sin investering på samma sätt idag medan den andra hälften hade gjort 

sina investeringar i större skala.  

 

Effekter av investeringarna: 

Merparten av intervjupersoner nämner att deras investering fick de effekter som 

eftersträvades. Vi märker dock att fler effekter nämns än de initialt nämnda 

anledningarna till investeringarna, uppräknade i tidigare stycke. Även om detta i 

vissa fall kan hänvisas till att frågan har ställts en gång till verkar vissa 

investeringar också ha medfört oväntade positiva effekter. Ökad produktivitet är 

den effekt som nämns absolut flest gånger tillsammans med sänkta kostnader och 

energieffektivisering. När det gäller miljöeffekter var dessa inte nämnda som en 

anledning till investeringen men de betraktades som en välkommen bonuseffekt av 

investeringen. Oväntade effekter handlar också om bättre överblick över arbetet, 

lugnare och tryggare arbetssituation i form av att kunna planera och inte helt vara 

utlämnad till elementen.  

 

En oväntad positiv effekt av några av investeringarna var också ökat samarbete 

mellan lantbrukare. Detta var inte en effekt som nämndes förrän den var specifikt 

frågad om. En lantbrukare berättar att hans investering i en tork har bidragit till att 

andra lantbrukare kan torka hos honom istället för att vänta i köer till existerande 

torkar, vilket har resulterat i oförutsedda inkomster samt samarbete mellan 

lantbrukare. En annan lantbrukare som investerade i ett flislager berättar att ökat 

samarbete var ett planerat resultat av hans investering. Andra lantbrukare köper nu 

flis av honom istället för att lagra själva, vilket är effektivt och leder till ökade 

inkomster. En investering som resulterade i ett nystartat företag har också resulterat 

i mer samarbete mellan företaget, Ålands trädgårdshall och andra lantbrukare samt 

minskat behovet av att köpa plantor från Sverige. Det finns även några exempel på 

gemensamma investeringar kring bevattning.  

 

Flera av lantbrukarna nämner även att de tror att deras investeringar kommer 

generera långsiktiga effekter, hur mycket och på vilket sätt beror på vilken typ av 

investering som har genomförts. En del pekar på att investeringar är ett måste för 
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fortsatt utveckling och produktion, samt för att vara konkurrenskraftiga i 

framtiden. Andra menar att investeringen har resulterat i ökad dygnssysselsättning 

samt årssysselsättning oberoende av väder och klimat, vilket långsiktigt är bra för 

lantbruket. Många menar även att investeringen är långsiktig eftersom tanke är att 

den ska kunna användas länge samt generera nytta under en lång tid.  

 

Generell investeringsvilja: 

För att hitta möjliga problem med ansökningsprocessen och programstödet i sin 

helhet frågade vi om det hade genomförts några andra investeringar som 

lantbrukarna inte hade sökt investeringsstöd för under nuvarande programperiod. 

Flera av lantbrukarna hade genomfört andra investeringar men främst i maskiner 

som inte är stödberättigade. Några nämner även investeringar i form av byggande 

av en maskinhall och inköpande av spruta för bekämpningsmedel. Andra har gjort 

fler små investeringar som ligger under minimigränsen och därför inte är 

stödberättigande.  

 

Några personer menar att stödet som går att söka inom Ålands trädgårdshalls 

producentprogram är bättre än stödet inom LBU programmet för vissa 

investeringar. Där får man till exempel högre stöd, 50 %. Det framkommer också att 

det är svårt att göra en snabb investering inom LBU-programmet vilket gör att vissa 

personer inte har sökt stödet. En person menar att det är alldeles för byråkratiskt 

jobbigt att söka stödet. Han har efter denna investering gjort flera dyrare 

investeringar som han inte har sökt stöd för eftersom han inte tycker att det är värt 

det. Nu när han ska göra en väldigt dyr investering måste han söka stöd och har 

därför anställt en person som kan hjälpa honom.  

 

Omvärldsfaktorers påverkan på investeringsviljan:  

Det finns blandade tankar kring huruvida omvärldsfaktorer så som torkan 2018, 

stormen Alfrida 2019, utmaningarna inom livsmedelsindustrin (hotet om 

nedläggning av Orkla chipsfabriken, slopade mjölkkvoter inom EU, sanktioner 

mellan EU och Ryssland) har påverkat investeringsviljan hos lantbrukarna. Många 

av investeringarna i vårt urval gjordes innan torkan 2018 och stormen Alfrida 2019 

vilket förstås gjorde att de investeringar vi fokuserar på inte har påverkats av dessa 

faktorer. En intervjuperson nämner att han investerade i en avsaltningsanläggning 

på grund av torkan 2018 medan flera personerna säger att de är glada att de gjorde 

investeringarna innan dessa händelser, eftersom det underlättade under de svåra 

perioderna. Speciellt de som byggde ut bevattningsstrukturer innan torkan 2018 var 

nöjda. En lantbrukare berättar även om en aktuell investering i ett 

bevattningssystem där flera lantbrukare har gått ihop för att garantera vatten vid 

liknande torrperioder.  
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Även om omvärldsfaktorer inte verkar ha påverkat nämnvärt menar flera av 

intervjupersonerna att det finns en ökad osäkerhet kring snabba förändringar i 

produktionskedjor samt förändringar i klimatet. De nämnda omvärldsfaktorerna 

har ökat behovet av att ”vara på tårna” för att klara sig under nya svårare 

förutsättningar. Vissa av lantbrukarna kopplar vikten av flexibilitet till behov av 

nya investeringar.  

 

Kontakt med Landskapsregeringen:  

Lantbrukarna har fått information om LBU-stödet på lite olika sätt. Merparten av 

intervjupersonerna har länge varit aktiva lantbrukare och har även familj inom 

lantbruket vilket gör att de inte kommer ihåg exakt när och hur de fick 

informationen, det är något de alltid har vetat helt enkelt. De flesta menar dock att 

de läser på Landskapsregeringens hemsida eller ringer direkt till 

Landskapsregeringens kontaktperson för att få mer uppdaterad information. Andra 

har istället haft kontakt med hushållningssällskapet eller Ålands 

fruktodlarförening.  

 

Överlag är intervjupersonerna positiva till den kontakt de har haft med 

landskapsregeringen i och med ansökningsprocessen. De flesta kommentarerna 

handlar om att kontakterna har varit tillmötesgående samt gett bra stöd. Många är 

även positiva till den hjälp de har fått från landsbygdskonsulterna. Andra 

kommentarer är att hemsidan kunde vara bättre uppdaterad och att det ibland var 

svårt att få tag på rätt person på telefon. Det finns en kommentar om att det är svårt 

att komma som en utomstående och söka stöd. Lantbrukaren menar att man 

behöver kontakter för att tas på allvar, speciellt om man har en ny idé som inte helt 

passar in i formen för programmet. Många menar också att det har skett stora 

förbättringar i datasystemet sedan början av programperioden men att det 

fortfarande är onödigt krångligt.  

 

Möjliga förbättringar i ansökningsprocessen:   

När det kommer till frågor om hur processen skulle kunna förbättras är det många 

som är kritiska till att ansökningsprocessen är så komplicerad och byråkratisk. En 

person menar till exempel att det är tydligt att systemet inte är byggt av lantbrukare 

och att många därför har svårt att fylla i ansökan och placera sitt projekt i systemet. 

Hur svårt man uppfattar att systemet är beror förstås också på hur datorvan den 

individuella lantbrukaren är och hur van lantbrukaren är vid liknande 

ansökningsprocesser.  

 

Många menar att ansökningsprocessen innehåller för många olika steg.. Det nämns 
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även att det är onödigt krångligt och tidskrävande att kräva tre offerter i en ansökan 

på ett så litet ställe som Åland. Det verkar också som att lantbrukarna är mer villiga 

att lägga tid på ansökningsprocessen när det gäller större investeringar.  För mindre 

investeringar är det några som tycker att processen kostar mer än det ger. Ett 

förslag som framkommer från intervjuerna är till exempel att ha en enklare 

ansökningsprocess till mindre investeringar. 

 

En annan lantbrukare säger att man borde underlätta processen när flera 

lantbrukare ansöker tillsammans om en gemensam investering, speciellt om man 

vill öka samarbetet mellan lantbrukare på Åland. Han berättar att han och några 

andra lantbrukare ville göra enskilda ansökningar till en gemensam anläggning 

men att de var tvungna att bilda en sammanslutning vilket blir krångligt när man 

deklarerar, speciellt om man är involverad i flera olika sammanslutningar. 

Liknande brister i flexibilitet i programmet är något som nämns ett flertal gånger. 

En lantbrukare berättar att deras relativa ovanliga och nya företagsmodell inte 

passade in i ansökningsmallen. Hon menar att det var svårt att få stöd om man inte 

är en ”regelrätt bonde” och att det är svårt att få stöd för att starta ett företag. En 

liknade kommentar kommer från en annan lantbrukare som menar att man lägger 

för stor vikt vid icke-produktiva investeringar inom programmet och att man vid 

utformandet av programmet har haft tyngdpunkt på lantbrukare som inte är de 

mest driftiga och innovativt utvecklande. En annan lantbrukare lyfter vikten av att 

landskapsregeringen och Hushållningssällskapet är medvetna om de lokala 

olikheterna på Åland. Han exemplifierar med att det tar länge tid att få 

beställningar ute i skärgården vilket har gjort vissa datum i hans ansökan inte har 

varit korrekta, vilket i sig har resulterat i att han förlorat pengar.  

 

Det råder delade meningar om huruvida informationen om stödet är tillräcklig. 

Vissa menar att det borde finnas mer information om hur man söker samt om hur 

man får mer hjälp med det. Medan andra menar att den hjälp som finns är bra och 

tillräcklig. Eftersom Åland är litet blir också stödet och processen väldigt beroende 

av specifika individer, detta märks då samarbetet mellan lantbrukarna och 

konsulenterna verkar variera beroende på personkemi. Det finns kommentarer om 

att stödet och hjälpen från hushållssällskapet är essentiell och absolut inte får tas 

bort. Stödet skulle till och med kunna utvecklas, det skulle till exempel kunna 

finnas någon form av ”starthjälp” så att projekten kommer igång och lantbrukarna 

får information tidigt i processen om vad som är möjligt och vad som behöver 

göras.  

 

Merparten av intervjupersonerna som erhållit investeringsstöd säger att de 

antagligen kommer söka stöd från LBU-programmet igen om de gör en större 
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investering. Det är dock bara en handfull som har några specifika 

investeringsplaner för tillfället. Nämnda framtida investeringsplaner innefattar 

utökning av lagerlokaler, byggande av växthus, vindkraftverk, ULO lager och 

sorteringshall.  

 

 

Investeringsvilja och framtidsutsikter hos lantbrukare som erhållit arealstöd men 

inte investeringsstöd:  

 

För att få ytterliga information om investeringsviljan på Åland gjordes 4 ytterliga 

intervjuer med lantbrukare som har fått arealstöd men som inte sökt 

investeringsstöd.  

Generellt var anledningen till att lantbrukarna inte hade sökt stöd att de inte hade 

gjort några investeringar som var stödberättigande. En menar att det är åldern och 

ovissheten för vad som kommer hända med lantbruket som gör att han inte 

investerar mer. Samma person menar att han antagligen inte heller kommer söka 

stöd eftersom han tror att han förbinder sig på att fortsätta ett visst antal år för att 

tjäna in investeringen. En annan säger att det inte fanns något att investera för 

eftersom hans lantbruk inte är lönsamt, enligt honom handlar det mycket om de 

sjunkande stöden i EU:s jordbrukspolitik. Han menar att stöden och det som sker 

lokalt på Åland inte spelar någon roll eftersom det finns stora strukturella problem 

globalt, både i politiken och på marknaden. 

 

 En lantbrukare som odlar spannmål menar att han inte är stödberättigad eftersom 

han jobbar med annat på deltid. Enligt lantbrukaren själv är det en ond cirkel. Han 

känner att spannmål allmänt är nedprioriterat i programmet och att han måste ha 

ett annat jobb för att klara sig. Han menar att situationen ser ut på samma sätt för 

de flesta spannmålsbönder på Åland. En annan lantbrukare menade tvärtom att 

”deltidsodlare” lika enkelt kommer över stödpengarna från samma pott, och att det 

borde finnas en gräns i jordbruksinkomster för att komma åt stödet. En sådan gräns 

existerar dock redan och man måste omsätta 15 000 euro från försålda produkter 

och miljöstöd för att beviljas stöd. Odlar man spannmål krävs det även att man 

odlar ca 30 ha.  

 

En annan kommentar är att man borde få stöd även för begagnade tröskor. 

Lantbrukaren menar att det är konstigt att maskinerna måste vara nya för att vara 

stödberättigande, speciellt eftersom en ny tröska med stöd skulle kosta ännu mer än 

den begagnade utan stöd. Anledningen till att man inte kan få stöd för begagnade 

tröskor är att man inte ska kunna få stöd för samma tröska två gånger.  
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En person valde aktivt att inte söka stöd när han investerade i sin bevattningsdamm 

eftersom han ville göra det helt på sitt eget sätt och han ville ha en process där han 

kunde ta snabba beslut, vilket han menade inte är möjligt inom LBU-programmet. 

 

I intervjuerna finner vi att en del av lantbrukarnas kommentarer motstrider 

varandra, samt inte alltid stämmer överens med regelverket i det nuvarande LBU-

programmet. Som vi ser ovan har lantbrukarna till exempel olika uppfattningar om 

vad som gäller för att få beviljat stöd. Även om detta kan ha flera olika anledningar, 

så som förändrat regelverk eller gamla fördomar om programmet som ligger kvar, 

så visar det på vikten av tydlig kommunikation om investeringsstöden inom LBU-

programmet.  
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4. Slutsatser 

4.1 Målkonflikter 

Den potentiella konflikten mellan å ena sidan ett miljömässigt hållbart lantbruk 

med hänsyn till biologisk mångfald (till exempel genom naturbeten och kantzoner) 

och klimat (till exempel genom att binda kol i åkermark genom permanent eller 

semi-permanent växttäcke) och ett ekonomiskt lönsamt lantbruk (till exempel mål 

om ökad produktivitet och sysselsättning) å den andra sidan är inte unik för Åland. 

Den är både historiskt betingad och skapar för närvarande (februari 2020) debatt i 

Bryssel mellan de olika arbetsgrupperna (primärt arbetsgruppen för miljö och 

arbetsgruppen för jordbruk) som sätter upp ramarna för nästkommande 

programperiod för den gemensamma jordbrukspolitiken.   

 

Ålands landsbygdsutvecklingsprogram syftar till en hållbar tillväxt. Detta ska 

uppnås inom ramen för ett gediget program med åtgärder och medel för 

implementering. Även om årets utvärdering inte haft hållbar utveckling som tema 

visar de resultat som framkommit att det finns potentiella målkonflikter mellan den 

ekonomiska hållbarheten, den miljömässiga hållbarheten och den sociala 

hållbarheten (Slätmo m.fl. 2017). 

 

Till exempel finns en risk att ökade arealkrav för stöd (som skulle motiveras av att 

det antas leda till en ökad produktivitet genom strukturrationalisering, det vill säga 

den ekonomiska hållbarheten) kan medföra negativa effekter för upprätthållandet 

av extensivt brukade naturbetesmarker (som motiveras av miljömässig hållbarhet 

då dessa marker är väldigt viktiga för den biologiska mångfalden). Även om riktat 

stöd finns till naturbetesmarker är brukandet av dessa marker kopplat till resten av 

gården och lönsamheten är ofta inte tillräcklig.  Det finns svårigheter med att 

uppmuntra ett miljömässigt hållbart lantbruk enbart med hjälp av politik och 

ersättningar för till exempel naturbetesmarker.  Svårigheterna kommer sig av att 

det inte nödvändigtvis är naturbetesmarker som är det mest lönsamma för den 

enskilda företagaren (Larsson mfl. 2020). Upprätthållande av naturbetesmarker 

styrs av en annan logik än den företagsekonomiska logiken, då det är investeringar 

och i många fall oavlönat arbete som upprätthåller jordbruksvärden av biologisk 

mångfald, kulturminnen, kulturmiljö, rekreation. Om det finns en vilja att 

upprätthålla dessa marker är det en viktig fråga framöver hur dessa marker fortsatt 

ska skötas? Om det skulle finnas enkla svar hade utvärderarna gett dem, men så är 

inte fallet. Det gäller att balansera ansvarsfördelningen mellan den enskilda 

företagaren eller lantbrukaren, och det allmänna.  
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4.2 Effekterna av förändrade arealkrav 

• I den här analysen har vi utgått ifrån att ägande och arrende av marken är 

oförändrad. I praktiken skulle dock en rad förändringar ske med marken 

som brukas av de stödmottagare som inte uppfyller striktare krav. 

Resultaten är därför i första hand en bild av hur många stödmottagare som 

skulle ställas inför behovet att omorganisera sina gårdar på ett eller annat 

sätt, samt hur stora delar av till exempel de totala åkerarealerna som dessa 

utgör. 

• De huvudsakliga alternativen för den stödmottagare som förlorar sitt 

stödberättigande är att sälja/arrendera ut mark som han eller hon äger, 

köpa/arrendera mer mark för att uppfylla de nya arealkraven, att bruka 

marken utan stöd, eller att sluta bruka marken. Någon uppskattning av den 

arealmässiga fördelningen mellan dessa olika alternativ görs inte i denna 

rapport.  

• Det kan dock konstateras att det sannolika är att en stor del av den mark 

som inte längre är stödberättigad lösgörs för större gårdar. Med tanke på 

den stela ägandestrukturen för åländsk jordbruksmark är det troligen 

främst i form av ökat arrendeutbud som marken skulle bli tillgänglig.  

• Ett ökat utbud av mark skulle vara positivt för de gårdar som klarar av de 

nya kraven och som kan ta del av detta utbud.  

• Den vallodling som idag dominerar på de gårdar som inte skulle klara 

högre arealkrav kan idag skördas och användas av större gårdar. Delar av 

denna typ av verksamhet kan vid ändrade regler fortsätta i stort 

oförändrad, men genom att den större gården arrenderar marken och 

betalar arrende till ägaren av åkern. Det är därför inte klarlagt hur till 

exempel mängden vallodling totalt sett skulle förändras. 

• Arronderingsproblematiken på Åland, där en gårds marker många gånger 

är opraktiskt utspridd geografiskt, skulle inte nödvändigtvis avhjälpas, 

även om möjligheterna att hitta tillgänglig arrendemark närmare sin gård 

bör öka ju mer utbudet ökar.  

• Om programorganisationen går vidare med planeringen av höjda arealkrav 

bör målsättningarna för förändringarna specificeras, och möjligheten att 

uppnå målen bedömas.  

• Man kan konstatera att antalet stödmottagare skulle minska vid ökade 

arealkrav och att det med all sannolikhet skulle leda till en föryngring. 

Förändringarna i antalet stödmottagare och åldersstrukturen som skett 

sedan 2010 sätter dock de potentiella förändringarna av ökade arealkrav i 

perspektiv.  

• De strukturella förändringar som skett de senaste nio åren innebär att de 

procentuella effekterna på stödbelopp av strängare arealkrav minskat. 
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• Särskilt odlingar inriktade på grönsaker, bär och frukt skulle tappa delar av 

sina stöd. Även gårdar med naturbete skulle förlora delar av sina stöd. 

• Då motsvarande analys gjordes för nio år sedan konstaterades att de 

allvarligaste effekterna av höjda arealkrav drabbar skärgården. Sedan dess 

har utvecklingen mot större gårdar gått snabbare på Fasta Åland än i 

skärgården, vilket innebär att känsligheten för höjda arealkrav minskat 

snabbare på Fasta Åland. De ojämna regionala effekterna av höjda arealkrav 

har därför ytterligare förstärkts. 

 

4.3 Jordbrukets investeringar inom Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 

 

• Investeringarna har primärt motiverats av sänkta kostnader och ökad 

produktivitet. 

• Lantbrukarna är nöjda med investeringarna. 

• Gällande effekter har investeringarna bidragit till ökad produktivitet, sänkta 

kostnader, och energieffektivisering. Även bättre överblick över arbetet, 

lugnare och tryggare arbetssituation. Till viss del har investeringarna också 

lett till ökat samarbete mellan de åländska lantbrukarna, detta särskilt i och 

med investeringar i en tork, ett flislager och uppdrivning av plantor. 

• Investeringarna ses som viktiga för lantbrukets framtida konkurrenskraft. 

För vissa har investeringen resulterat i ökad dygnssysselsättning samt 

årssysselsättning oberoende av väder och klimat, vilket långsiktigt är bra för 

lantbruket.   

• Gällande omvärldsfaktorer menas att det finns en ökad osäkerhet i och med 

snabba förändringar i produktionskedjor eller förändringar i klimat. Det 

gäller att vara flexibel. Vissa kopplar ihop denna flexibilitet till 

investeringar. Till exempel har investeringar i bevattningssystem och 

avsaltningsanläggning underlättat de svåra perioderna av torka.  

• Överlag är intervjupersonerna positiva till den kontakt de har haft med 

landskapsregeringen i och med ansökningsprocessen. De flesta 

kommentarerna handlar om att de var tillmötesgående och gav bra stöd. 

Många är även positiva till den hjälp de har fått från 

landsbygdskonsulterna. Många menar också att det har skett stora 

förbättringar i datasystemet sedan början av programperioden men att det 

fortfarande är onödigt krångligt. Trots det nämns förbättringsmöjligheter i 

ansökningsprocessen:  

• En del menar att hemsidan kunde vara bättre uppdaterad och att det ibland 

var svårt att få tag på rätt person på telefon.  
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• För mindre investeringar är det några som tycker att processen kostar mer 

än det ger. Ett förslag är till exempel att ha en enklare ansökningsprocess till 

mindre investeringar.  

• Underlätta processen när flera lantbrukare ansöker tillsammans om en 

gemensam investering, speciellt om man vill öka samarbetet mellan 

lantbrukare på Åland. Det nuvarande förfarandet kräver 

sammanslutningar, vilket är krångligt vid deklaration, särskilt om en 

enskild företagare är med i flera sammanslutningar. 

• Det råder delade meningar om huruvida informationen om stödet är 

tillräckligt. Vissa menar att det borde finnas mer information om hur man 

söker samt om hur man får mer hjälp med det. Medan andra menar att den 

hjälp som finns är bra och tillräcklig.  

• Landskapsregeringen och konsulenterna borde vara mer införstådda med 

lokala skillnader inom Åland som påverkar lantbruket och 

ansökningsprocessen.  

• Ökad flexibilitet och öppenhet inför nya former av lantbruksföretag samt 

inför nystartade företag efterfrågas.  

• Merparten av intervjupersonerna som erhållit investeringsstöd säger att de 

antagligen kommer söka stöd från LBU-programmet igen om de gör en 

större investering. 

• De personer som erhållit arealstöd men inte investeringsstöd menar 

generellt att de inte har sökt investeringsstöd för att de inte hade gjort några 

investeringar som var stödberättigande, att åldern sätter käppar i hjulet och 

att gårdens lönsamhet inte gör det möjligt att tjäna in en större investering.  

• Det som skulle kunna få lantbrukarna att söka mer stöd verkar generellt 

vara högre procentandel i stöd, enklare ansökningsprocess (tid är pengar), 

möjlighet för halvtidslantbrukare att söka stöd samt utökning av vad man 

kan söka investeringsstöd för.  

 

4.4 Miljöeffekter  

I en åländsk naturinventering som nyligen genomförts påvisas att biodiversitet är 

relaterat till strukturomvandlingen och storleksrationalisering inom lantbruket 

(Heliölä mfl. 2019). Biodiversiteten bör därmed beaktas mot bakgrund av de 

strukturförändringar som höjda gränser för arealstöden kan tänkas leda till. 

Samtidigt visar en svensk registerstudie att det inte enbart är storleken på 

lantbruket eller antal djur som påverkar upprätthållandet av naturbeten, framförallt 

handlar det om bristande lönsamhet för naturbete. Det indikerar behov av högre 

ersättningar för att öka lönsamheten för den typen av bete. (Larsson mfl. 2020)  
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I tillägg önskar utvärderarna framhålla att kunskap om effekterna på den biologiska 

mångfalden i jordbrukslandskapet kräver en längre mätperiod (långsiktighet) och 

större resurser än vad som finns tillgängliga inom utvärderingen av 

landsbygdsprogrammet i nuvarande avtal. Att sätta upp och genomföra en korrekt 

långsiktig fortsatt övervakning med indikatorarter för olika landskapstyper, med 

jämna mellanrum, innan och efter insatser skulle dock vara till stor hjälp för 

slututvärderingen 2023, samt även möjliggöra att mäta effekter av insatser under 

nästa programperiod. Exempel från andra europeiska länder visar att i Estland 

används antal bin i jordbrukslandskap som indikator, i Sverige används olika arter 

(primärt växter och insekter) som indikatorer. Det varierar beroende på vilken typ 

av jordbrukslandskap som övervakas. 
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5.  Rekommendationer 

5.1 Effekterna av förändrade arealkrav 

• Om programorganisationen går vidare med planeringen av höjda 

arealkrav bör målsättningarna för förändringarna specificeras, och 

möjligheten att uppnå målen bedömas.  Exempel på målsättningar kan 

vara ”ökad tillgång till mark”, ”motverka arronderingsproblemet”,  

”påskynda strukturomvandlingen mot större jordbruksenheter”, 

”minska vallodlingens andel av åkrarna”, ”föryngra jordbrukarkåren” 

• Inför en förändring i arealkravet bör även följdverkningarna i form av 

omstrukturering av jordbruksmarken, de regionala verkningarna och 

möjliga miljökonsekvenser bedömas noggrannare.  

• Effekterna på kvarvarande stödmottagare i form av delvis förlorade 

stöd behöver tas i beaktande vid regelförändringar. Särskilt odlingar 

inriktade på grönsaker, bär och frukt skulle tappa delar av sina stöd. 

Även gårdar med naturbete skulle förlora delar av sina stöd. 

 

5.2 Jordbrukets investeringar 

• Med pågående strukturrationalisering och mer diversifierade 

finanseringsbehov ser det ut att finnas behov för att komplettera 

jordbruksstöden med fler olika instrument, såsom garantier (Ahlo m.fl. 

2019). Utvärderarna rekommenderar att ta det i beaktande vid 

utformning av nya programmet. 

• Överlag är intervjupersonerna positiva till den kontakt de har haft med 

landskapsregeringen i och med ansökningsprocessen. Utvärderarna 

rekommenderar därför att fortsätta på samma vis framöver. Från 

intervjuerna har det dock framkommit förslag på hur processen kan 

förbättras, vilka utvärderarna rekommenderar 

genomförandeorganisationen att se över. Primärt gäller det följande 

punkter: 

• Bland de intervjuade lantbrukarna finns en önskan om att 

landskapsregeringen jobbar för att höja stödandelen inför kommande 

programperiod samt en enklare ansökningsprocess (tid är pengar). I 

nuläget söker inte alla lantbrukare stöd eftersom stödet är litet jämfört 

med den tid ansökningsprocessen tar. Vid fortsatta diskussioner om 

ökad procentandel i stöd jämfört med medfinansiering bör hänsyn tas 

till tidigare genomförda bedömningar, till exempel en studie från 
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Sverige år 2017 som visar att stöd har negativ och signifikant effekt om 

det är för högt i förhållande till företagens inkomst (Nilsson, 2017). 

• Ett önskemål från ett antal lantbrukare är att öka möjligheten för 

halvtidslantbrukare med låg omsättning små arealer att söka stöd. Vissa 

typer av lantbruk har svårt att försörja sig på enbart det som de 

producerar, dessa lantbruk behöver också investera.  

• Underlätta processen när lantbrukare vill söka stöd tillsammans för 

gemensamma investeringar genom att tillåta separata stödansökningar 

utan krav på sammanslutningar. Om man vill att fler lantbrukare ska 

samarbeta behöver man underlätta processen.  

• Öka flexibiliteten och inkluderingen av nya former av lantbruksföretag. 

Digitalisering och nya arbetssätt i och med omställning till en 

biobaserad och cirkulär ekonomi gör att nya företagsformer 

uppkommer. Öppenhet för nya företags- och samarbetsformer behöver 

inkluderas i programmet.  

• Arbeta mer med kommunikation om det nuvarande och kommande 

LBU-programmet så att kunskapen om regelverket kring 

investeringsstödet ökar inom lantbruket.  

5.3 Miljö 

• Det rekommenderas att insatser riktas för att få branschen att inse 

naturbetesmarkers betydelse som mervärden som den åländska maten kan 

skapa, till exempel genom att bidra med den här typen av icke-produktiva 

investeringar och få ta del av mervärdet som det ger genom 

marknadsföring. Ett annan möjlighet är att göra det mer lönsamt att 

upprätthålla naturbetesmarker genom ökade stödnivåer.  

• Om programorganisationen önskar kunskap om effekterna på den 

biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet så krävs en längre mätperiod 

(långsiktighet) och andra resurser än vad som finns tillgängliga inom 

utvärderingen av landsbygdsprogrammet i nuvarande avtal. Att sätta upp 

och genomföra en korrekt långsiktig övervakning med indikatorarter för 

olika landskap, med jämna mellanrum, innan och efter insatser skulle dock 

hjälpa slututvärderingen 2023, samt mäta effekter av insatser under nästa 

programperiod. 
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Bilaga 1: Investeringar i fysiska tillgångar inom jordbruket. 

Nedan följer beskrivning av stödformen i Ålands Landsbygdsutvecklingsprogram 

2014-2020 (s.170-): 

 

”8.2.3.3.3. Investeringar i fysiska tillgångar inom jordbruket  

 

Delåtgärd: • 4.1 – stöd till investeringar i jordbruksföretag  

 

8.2.3.3.3.1. Beskrivning av insatstypen Insatsen motsvarar tidigare investeringsstöd 

till primärproduktion som beviljats investeringar under programperioden 2007-

2013 med stöd av Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för 

landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.  

 

Produktiviteten och konkurrenskraften måste öka inom det åländska lantbruket. 

Småskaligheten i förhållande till omgivande regioner är en svaghet och till viss del 

finns även problem med att få tillräckligt med råvara till 

livsmedelsförädlingsindustrin. För att detta behövs investeringar i 

produktionshöjande åtgärder och ny teknik. För att uppnå målsättningarna 

används urvalskriterier.  

 

Behovet av olika investeringslösningar tenderar att öka som en följd av att antalet 

större investeringar förväntas bli fler till antalet. Stöd beviljas främst 

produktionsbyggnader inom animalieproduktionen. Stöd beviljas även till lager, 

produkthanteringsutrymmen, växthus, skördemaskiner, täckdikning, bevattning 

och energiinvesteringar. Att det totala investeringsbehovet i euro antas vara på 

åtminstone samma nivå som tidigare eller öka trots att antalet jordbruk minskar 

beror på att projekten tenderar att bli större. Det är främst yngre jordbrukare som 

förväntas vara investeringsvilliga och det är inom animalieproduktionen och 

trädgårdssektorn som de största investeringarna förväntas. En bibehållen eller ökad 

primärproduktion anses möjlig med beaktande av att förädlingsindustrin kan öka 

sin produktion och behöver mer råvara. Behovet av en etiskt riktig och miljömässigt 

hållbar produktion kommer att vara viktig bl.a. som en följd av att konsumenternas 

krav på insyn och kunskap om produktionsmetoder ökar. Insatserna är riktade till 

lantbruk med en aktiv produktion av jordbruksprodukter (bilaga 1 produkter) till 

livsmedelsindustrin. Investeringsstöd kan beviljas jordbruksföretag med sin 

verksamhet på Åland.  

 

Investeringsstöd beviljas främst till investeringar som ökar produktiviteten och 

produktionen för produkter där det finns en god efterfrågan på marknaden. Stöd 

kan även beviljas till investeringar som förbättrar miljön. Målsättningen är även att 

få unga att utveckla sina företag detta uppnås främst genom att underlätta för 

investeringar och möjlighet till utbildning. Stöd beviljas enbart till företag som kan 

påvisa att lönsamhet kommer att uppnås. 
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Landskapsregeringen tillämpar inte någon form av regional indelning av 

stödnivåer eller storleksbegränsningar. Den småskaliga verksamheten gör att det 

inte är behov av att fastställa storleksbegränsningar annat vad som krävs avseende 

avkastning (SO). Sektorsvisa stödnivåer tillämpas och är beroende på 

produktionsförutsättningar och miljösituationen. Urvalskriterier används för att 

välja ut de bästa projekten. Urvalskriterierna har sin grund i EU prioriteringar och 

SWOT-analysen.  

 

I ansökan om investeringsstöd till lantbruket kommer en affärsplan att bifogas. I 

affärsplanen kommer projekten inverkan på miljön samt åtgärder för att minska 

inverkan på miljön att beaktas. I urvalskriterierna är det en förutsättning för 

byggnation att det finns miljötillstånd och byggnadslov. Miljöanmälan eller 

miljötillstånd är en även en förutsättning för investeringsstöd beviljas i enlighet 

med miljölagstiftningen. Investeringens inverkan på miljön kommer att följas upp 

om det föreligger ett behov av detta. Vidare kommer ritningar på 

husdjursbyggnader att granskas ur djurskyddssynpunkt. Att byggnaderna 

uppfyller djurskyddslag och direktiv är en förutsättning för att erhålla stöd. 

 

Investeringar i bevattning beviljas för att modernisera bevattningstekniken. Stöd 

beviljas endast för vattenbesparande åtgärder gentemot konventionell teknik och 

för recirkulering av näringsrikt avrinningsvatten för bevattning. Åtgärder för att 

gynna effektiv och hållbar vattenanvändning regleras genom miljöskyddslagen, 

vattenlagen och vattenförordningen. I enlighet med Ålands förvaltningsplan för 

vatten skall uttag av sött ytvatten och grundvatten samt uppdämning av ytvatten 

regleras och vattenuttagen registerförs. Vattenuttag och uppdämning skall 

förhandsprövas ur miljösynpunkt och stöd beviljas inte för vattenuttag från 

vattendrag eller grundvatten med mindre god kvantitativ status. Krav ställs i 

nitratdirektivet och landskapsregeringens beslut (2016:41) om begränsning av 

utsläpp i vatten av nitrater från jordbruk på punktkällor och utsläpp från diffusa 

källor som kan ge upphov till föroreningar. I nitratbeslutet finns bestämmelser 

gällande gödselhantrering och god jordbrukspraxis. 

 

Investeringen får inte leda till en negativ påverkan på vattenmiljön. Insatsen syftar 

till att minska utsläpp av näringsrikt vatten till Östersjön och att stärka odlingens 

konkurrenskraft. Investeringarna inverkan på miljön följs upp av 

landsskapsregeringens miljöbyrå och ÅMHM (Ålands miljö- och hälsomyndighet). 

Sökande skall i ansökan ange om den bevattnade arealen utökas. Om vatten tas från 

ytvatten eller grundvattentäkt eller byggande av en tillståndspliktig 

bevattningsreservoar och den bevattnade arealen utökas skall sökande göra en 

miljöanalys som visar att det ökade vattenuttaget inte påverkar miljön negativt. 

Utredningen gällande miljöinverkan bifogas ansökan och miljöanalysen skall 

godkännas av ÅMHM som även kan begära utlåtande av Ålands 

landskapsregering. 

 

I affärsplanen ingår en beskrivning av åtgärdens inverkan på miljön och hur man 

undviker eller minskar en negativ inverkan på miljön. Affärsplanen utgör även 

grund för bedömningen i enlighet med urvalskriterierna. Jordbruksföretagets 

produktionspotential beräknas i affärsplanen och utgör en del av bedömningen av 

projektet. ” 
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Bilaga 2: Äldre jordbrukare 

 
På begäran av programorganisationen har vi utöver ovanstående analys även tittat 

närmare på de äldre jordbrukarna (de som fyllt 65 år) och karaktäriserat dessa 

jordbruk i relation till övriga. 

Tabell 13 Utfall 2019, efter åldersgrupp. 

 
 

Som kan ses i tabellen ovan har cirka en fjärdedel av stödmottagarna fyllt 65 år. Av 

de utbetalda 6,2 miljoner euro gick cirka 650 000 euro (11 procent) till dessa äldre 

stödmottagare. Åkerarealen är betydligt mindre för äldre jordbrukare än övriga, 

vilket även innebär att den genomsnittliga stödnivån är klart lägre. 

 

Fördelningen på olika åkerarealsstorlekar syns i tabellen nedan. Som kan ses så är 

det dubbelt så vanligt att ha en gård under fem hektar bland de äldre jordbrukarna. 

Bland de som har större än fem hektar är det dessutom klart vanligare att äldre 

håller sig i spannet 5–15 hektar. Över hälften av de äldre jordbrukarna har en 

åkerareal som understiger 15 hektar, medan motsvarande andel för övriga är en 

dryg fjärdedel. 

Tabell 14 Antal och andel stödmottagare 2019, efter åkerstorlek och ålder. 

 
 

Den geografiska fördelningen mellan skärgård och fasta Åland är i stort sett 

identisk i bägge åldersgrupper. En knapp femtedel av jordbrukarna har sin 

verksamhet i skärgården.  

 

Ålder

Antal 

mottagare

Åkerareal, 

hektar

Åkerareal, 

genomsnitt 

(ha)

Totalt 

stödbelopp, 

euro

Stödbelopp, 

genomsnitt 

euro

Under 65 303 12 357 41 5 510 712 18 187

Fyllt 65 90 1 537 17 649 653 7 218

Total 393 13 893 35 6 160 364 15 675

Källa: Livsmedelsverket, behandlat av ÅSUB

Åkerareal , ha  Under 65 Fyl l t 65 Under 65 Fyl l t 65

<3 5 6 2 % 7 %

3<5 22 10 7 % 11 %

5<10 32 24 11 % 27 %

10<15 27 14 9 % 16 %

>15 217 36 72 % 40 %

Total 303 90 100 % 100 %

Källa: Livsmedelsverket, behandlat av ÅSUB
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Figur 5 Åkeranvändning, efter åldersgrupp. 

 
Åkeranvändningen skiljer sig inte heller dramatiskt åt mellan åldersgrupperna. 

Bland de äldre jordbrukarna används en större andel av arealen till vallodling, 

medan den yngre använder en klart större del till odling av brödsäd. Utöver detta 

kan man se att de äldre har mer dubbelt så stor äppelareal, medan de yngre i 

motsvarande grad har andra grönsaker, frukt och bär. 

Andelen stödmottagare som har ekologiska odlingar är lägre bland äldre än yngre 

jordbrukare. Av de som fyllt 65 år har 18 procent ekologisk odling, jämfört med 25 

procent av de som är yngre än 65 år.
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1. CENTRAL INFORMATION OM GENOMFÖRANDET AV PROGRAMMET OCH DESS 

PRIORITERINGAR 

1.a) Ekonomiska uppgifter 

Se bifogade dokument 

1.b) Allmänna och programspecifika indikatorer och kvantifierade målvärden 

1.b1) Översikt 

Fokusområde 1A 

Namn på målindikator Period 
Baserat på godkända 

(i relevanta fall) 
Upptag (%) Genomförda Upptag (%) Mål 2023 

T1: Procentandel utgifter inom 
ramen för artiklarna 14, 15 och 35 i 

förordning (EU) nr 1305/2013 i 

förhållande till de sammanlagda 
utgifterna för landsbygdsprogrammet 

(fokusområde 1A) 

2014-2019   0,08 12,68 

0,63 

2014-2018   0,02 3,17 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

 

Fokusområde 1C 

Namn på målindikator Period 
Baserat på godkända 

(i relevanta fall) 
Upptag (%) Genomförda Upptag (%) Mål 2023 

T3: Totalt antal deltagare som 

utbildats enligt artikel 14 i 

förordning (EU) nr 1305/2013 

(fokusområde 1C) 

2014-2019   534,00 356,00 

150,00 

2014-2018   279,00 186,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     
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Fokusområde 2A 

Namn på målindikator Period 

Baserat på 
godkända (i 

relevanta fall) 

Upptag 

(%) 
Genomförda 

Upptag 

(%) 
Mål 2023 

T4: Procentandel jordbruksföretag med stöd 
från ett landsbygdsprogram för investeringar 

i omstrukturering eller modernisering 

(fokusområde 2A) 

2014-2019 10,34 74,97 10,34 74,97 

13,79 

2014-2018 7,24 52,49 7,24 52,49 

2014-2017 6,03 43,72 6,03 43,72 

2014-2016 6,55 47,49 2,76 20,01 

2014-2015 2,07 15,01   

Åtgärd Utfallsindikator Period Anslagna 
Upptag 

(%) 
Genomförda 

Upptag 

(%) 

Planerade 

2023 

M01 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 60 184,40 54,71 38 612,17 35,10 110 000,00 

M02 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 4 885,96 9,77 4 885,96 9,77 50 000,00 

M04 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 3 599 373,42 59,96 2 534 537,86 42,22 6 002 920,00 

Totalt O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 3 664 443,78 59,46 2 578 035,99 41,83 6 162 920,00 

 

Fokusområde 2B 

Namn på målindikator Period 

Baserat på 

godkända (i 

relevanta fall) 

Upptag 

(%) 
Genomförda 

Upptag 

(%) 
Mål 2023 

T5: Procentandel jordbruksföretag med stöd 

från ett landsbygdsprogram för 

affärsutvecklingsplaner/investeringar för unga 

jordbrukare (fokusområde 2B) 

2014-2019 3,62 95,44 3,62 95,44 

3,79 

2014-2018 2,41 63,54 2,41 63,54 

2014-2017 2,07 54,57 2,07 54,57 

2014-2016 1,55 40,86   

2014-2015     

Åtgärd Utfallsindikator Period Anslagna 
Upptag 

(%) 
Genomförda 

Upptag 

(%) 

Planerade 

2023 

M06 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 756 000,00 84,00 564 000,00 62,67 900 000,00 

Totalt O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 756 000,00 84,00 564 000,00 62,67 900 000,00 
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Fokusområde 3A 

Namn på målindikator Period 

Baserat på 
godkända (i 

relevanta fall) 

Upptag 

(%) 
Genomförda 

Upptag 

(%) 
Mål 2023 

T-AX01 Total investering (euro) 

2014-2019   10 980 033,87 83,18 

13 200 000,00 

2014-2018   8 881 824,52 67,29 

2014-2017   6 441 387,85 48,80 

2014-2016     

2014-2015     

Åtgärd Utfallsindikator Period Anslagna 
Upptag 

(%) 
Genomförda 

Upptag 

(%) 

Planerade 

2023 

M04 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 3 018 680,90 81,59 2 582 745,88 69,80 3 700 000,00 

Totalt O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 3 018 680,90 81,59 2 582 745,88 69,80 3 700 000,00 
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Prioritering P4 

Namn på målindikator Period 

Baserat på 
godkända (i 

relevanta fall) 

Upptag 

(%) 
Genomförda 

Upptag 

(%) 
Mål 2023 

T12: Procentandel jordbruksmark som 
omfattas av åtagande för att förbättra 

markskötsel och/eller förebygga jorderosion 

(fokusområde 4C) 

2014-2019   17,13 91,73 

18,67 

2014-2018   18,33 98,15 

2014-2017   17,92 95,96 

2014-2016   20,96 112,24 

2014-2015     

T10: Procentandel jordbruksmark som 
omfattas av åtagande för att förbättra 

vattenförvaltning (fokusområde 4B) 

2014-2019   64,51 97,13 

66,42 

2014-2018   65,21 98,18 

2014-2017   66,72 100,46 

2014-2016   52,71 79,36 

2014-2015     

T9: Procentandel jordbruksmark som 
omfattas av åtagande som stöder biologisk 

mångfald och/eller landskap (fokusområde 

4A) 

2014-2019   21,88 90,87 

24,08 

2014-2018   22,32 92,70 

2014-2017   23,26 96,60 

2014-2016   24,67 102,46 

2014-2015     

Åtgärd Utfallsindikator Period Anslagna 
Upptag 

(%) 
Genomförda 

Upptag 

(%) 

Planerade 

2023 

M02 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 

M10 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 9 652 221,58 74,96 11 075 040,92 86,00 12 877 282,00 

M11 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 5 016 935,48 68,88 5 680 637,16 77,99 7 284 000,00 

M13 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 19 645 189,80 80,31 20 512 113,11 83,86 24 461 000,00 

Totalt O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 34 314 346,86 76,57 37 267 791,19 83,16 44 812 282,00 
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Fokusområde 6B 

Namn på målindikator Period 

Baserat på 
godkända (i 

relevanta fall) 

Upptag 

(%) 
Genomförda 

Upptag 

(%) 
Mål 2023 

T23: Arbetstillfällen som skapats i projekt 

som får stöd (Leader) (fokusområde 6B) 

2014-2019     

5,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T22: Procentandel av 

landsbygdsbefolkningen som får ta del av 

förbättrade tjänster/infrastrukturer 

(fokusområde 6B) 

2014-2019   18,61 75,38 

24,69 

2014-2018   11,32 45,85 

2014-2017   0,26 1,05 

2014-2016     

2014-2015     

T21: Procentandel av 
landsbygdsbefolkningen som omfattas av 

lokala utvecklingsstrategier (fokusområde 

6B) 

2014-2019   105,06 103,92 

101,10 

2014-2018   104,00 102,87 

2014-2017   103,03 101,91 

2014-2016   102,22 101,11 

2014-2015     

Åtgärd Utfallsindikator Period Anslagna 
Upptag 

(%) 
Genomförda 

Upptag 

(%) 

Planerade 

2023 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 1 316 488,90 80,08 552 653,00 33,62 1 644 000,00 

Totalt O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 1 316 488,90 80,08 552 653,00 33,62 1 644 000,00 
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1.c) Central information om genomförandet av landsbygdsprogrammet, baserat på uppgifter från a) 

och b) per fokusområde 

Landsbygdsprogrammet på Åland är utformat kring utvalda i kommissionens landsbygdsförordning 

definierade unionsprioriteringar och fokusområden och svarar mot de behov som identifierades efter en 

genomförd socio-ekonomisk analys av programområdet och en fördjupad Swot-analys.  Inom ramen för 

de valda fokusområdena (FA) är de konkreta åtgärderna och delåtgärderna beskrivna med formulerade 

målsättningar. 

Den 8 november 2018 godkände programmets övervakningskommitté förvaltningsmyndighetens fjärde 

förslag till programändring vilken innefattade en omfördelning av planerade offentliga utgifter i 

finansieringsramen. Omfördelningen som godkändes av Kommissionen den 19 februari 2019 innebar att 

budgeten för åtgärden Investeringar i fysiska tillgångar inom livsmedelsförädling (M04.2, 3A) ökade med 

totalt 700 000 euro och åtgärden Miljö- och klimatvänligt jordbruk (M10,4 P4) ökade med 300 000 euro 

medan budgeten för åtgärden (Investeringar i fysiska tillgångar inom jordbruket M04.1, 2A) minskade 

med 1 000 000 euro. 

Det planerade målvärdet för utfallsindikatorn för åtgärden Investeringar i fysiska tillgångar inom 

lantbruket (M04, 2A) avseende antalet jordbruksföretag bibehölls oförändrad. Det planerade målvärdet 

för utfallsindikatorn för åtgärden Investeringar i fysiska tillgångar inom livsmedelsförädling, M04, 3A) 

höjdes från 15 insatser som får stöd till totalt 25. Målvärdena för åtgärden Miljö- och klimatvänligt 

jordbruk (M10, P4) bibehölls oförändrade. 

Unionsprioritering 1: Främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk och på 

landsbygden. 

Den första unionsprioriteringen är en horisontell prioritering vilket innebär att en eller flera åtgärder som 

är programmerade under övriga unionsprioriteringar kan bidra till de mål som uppställts under denna 

prioritering. 

FA 1 A; Främja innovation, samarbete och utveckling av kunskap på landsbygden 

I programmets strategi valdes åtgärden kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (M01) och 

rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (M02) för att möta de behov av 

spetskompetens som identifierats för utveckling av nya metoder och produkter inom jordbruks- och 

livsmedelskedjan. 

350 000 euro eller 0,63 % av landsbygdsprogrammets planerade offentliga utgifter är kopplade till detta 

fokusområde vilket motsvarar de två åtgärdernas sammanlagda budget. 

Eftersom efterfrågan på i synnerhet rådgivningstjänster varit mycket lägre än det programmerade uppgår 

måluppfyllelsen för fokusområdet till endast 0,08 % vid utgången av året då verkställda betalningar för de 

ovan relevanta åtgärderna beaktas (Tabell D). 

Samarbete har främjats via bevattningssammanslutningar och även genom utbildningar där lantbrukare 

förutom att inhämta kunskaper kan träffas och utbyta erfarenheter. Under år 2019 har investeringarna i 

bevattning varit relativt många och även innovativa bevattningsprojekt som avsaltningsanläggning för 

bevattning av äpple och underbevattning har fått investeringsstöd. Lantbrukarna som lever i symbios med 

livmedelsförädlarna strävar hela tiden till att förbättra sig och att ta fram nya produkter. Programmet har 

bidragit till nya produkter bl.a. inom grönsakssektorn och samarbeten kring ungdjursuppfödning inom 
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mjölksektorn. Exempel inom innovativ odling är odling av nypotatis i växthus, odling med artificiell 

belysning av nygamla växter som jordärtskocka och olika slags bönor. Under år 2019 beviljades stöd för 

gräsmatteodling och innovativa maskiner inom lökodlingen. Investeringar i egen elproduktion via 

solceller pågår och accentueras vid höga elpriser. 

FA 1 C; Främja livslångt lärande och yrkesutbildning inom jord- och skogsbruk 

Åtgärden kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (M01) ska även möta upp behoven av att 

erbjuda kunskapsstöd inom lantbruksbranschen och underhålla nödvändig grund-läggande kompetens. 

Till fokusområdet Främja livslångt lärande finns kopplat ett mål om 150 deltagare i utbildningskurser. 

Tretton insatser har slutförts och deltagarantalet för dessa uppgår till 534 deltagare (Tabell D), fördelat på 

297 män och 237 kvinnor. Måluppfyllelsen är till denna del redan uppnådd. 

Unionsprioritering 2: Förbättra jordbruksföretagens möjligheter att överleva och konkurrenskraften 

inom alla typer av jordbruk i alla regioner och främja innovativ jordbruksteknik och hållbar 

skogsförvaltning 

FA 2 A; Förbättra jordbruksföretagens ekonomiska resultat och underlätta omstrukturering och 

modernisering av jordbruksföretagen särskilt i syfte att öka marknadsdeltagande och marknadsinriktning 

samt diversifiering av jordbruksverksamhet  

I programmets strategi har åtgärderna för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (M01) och 

rådgivningstjänster (M02) samt investeringar i fysiska tillgångar inom lantbruket (M04) valts för att möta 

de behov av förbättrad konkurrenskraft och lönsamhet samt ökad produktivitet som identifierats. 

Vid utgången av år 2019 är 54,71 % av programbudgeten för åtgärden (M01) bunden och 

landskapsregeringens utbetalningar uppgår vid samma tidpunkt till 38 612,17 euro (35,10 %). 

Motsvarande utgifter har deklarerats till kommissionen. Jordbruksfonden (Ejflu) har delfinansierat 36,5 % 

(14 093,44 euro). 

Antalet beviljanden har ökat under 2019 men betalningarna uppgår endast till 35 procent av åtgärdens 

budget. 

Under 2017 färdigställdes funktionaliteten i stödhanteringssystemet för rådgivningstjänster samt 

företagslednings- och avbytartjänster (M02). Efterfrågan på dessa tjänster har inte motsvarat de behov 

som identifierats i samband med utformningen av programmet.  De efterfrågade tjänsterna handlar om 

rådgivning för att förbättra jordbruksföretagens ekonomiska resultat och underlätta omstrukturering och 

modernisering. Rådgivningsinsatserna har främst berört konkurrenskraft och lönsamhet samt för 

produktionsdjurens del, rådgivning kring blandning av foder och utfordring av djur samt identifiering och 

registrering av djur.  Rådgivning gällande konkurrenskraft och ekonomi utnyttjas enligt plan. Även 

antalet anslutna rådgivare inom dessa områden har ökat. Det är främst inom delåtgärden miljörådgivning 

som anslaget inte utnyttjas. Arbete pågår med att utforma ett miljörådgivningspaket för lantbrukare 

13,29 % av programbudgeten för rådgivningstjänster (M02) är beviljad och landskapsregeringens 

utbetalningar vid utgången av år 2019 ligger fortfarande på en mycket låg nivå om totalt 4 885,96 euro 

(9,77 %). Motsvarande utgifter har deklarerats till kommissionen. Jordbruksfonden (Ejflu) har 

delfinansierat 36,5 % (1 783,38 euro). 
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Vid utgången av 2019 har 136 ansökningar om investeringsstöd till lantbruket (M04) beviljats 

finansiering. 3 599 371,92 euro eller 59,96 % av budgeten är därmed bunden. 

Landskapsregeringens betalningar vid utgången av år 2019 uppgår till totalt 2 534 537,86 euro eller 42,22 

% av budgeten.  Motsvarande utgifter har deklarerats till kommissionen. Jordbruksfonden (Ejflu) har 

delfinansierat 36,5 % (925 106,32 euro). 

I programmet har uppställts som mål att 13,79 % av jordbruksföretagen eller 80 jordbruksföretag 

(utgångsvärde 580 år 2010) omfattas av investeringsstöd från landsbygdsprogrammet. 

Vid utgången av år 2019 har sammanlagt 60 företag (unika) erhållit betalning. Andelen jordbruksföretag 

med stöd från ett landsbygdsprogram uppgår till 10,34 % för perioden 2014-2019 (Tabell D). För åren 

2014-2016 uppgår procentandelen felaktigt till 6,55 %. Utfallet är felaktigt beräknat utifrån beviljad 

finansiering och inte verkställda betalningar. Den korrekta måluppfyllelsen för 2014-2016 utgör 2,76 %. 

Sammanlagt 19 insatser (projekt) vilka erhållit stöd för lantbruksinvesteringar om totalt 1 586 308,45 

euro stöder sekundärt (indirekt) även livsmedelsindustrin (FA 3 A). 

FA 2 B; Underlätta inträdet i jordbrukssektorn för jordbrukare med tillräcklig kompetens och i synnerhet 

generationsskiften  

I programmets strategi valdes åtgärden jordbruks- och affärsutveckling (M06) för att möta de behov av 

nyetablering av jordbrukare (startstöd) som identifierats. 

Över hälften av budgeten (84,00 %) för startstöd är uppbunden av finansieringsbeslut till ett sammanlagt 

belopp om 756 000,00 euro. Landskapsregeringens betalningar uppgår vid utgången av år 2019 till totalt 

564 000,00 euro eller 62,67 % av budgeten. Motsvarande utgifter har deklarerats till kommissionen. 

Jordbruksfonden (Ejflu) har delfinansierat 36,5 % (205 860,00 euro). 

I programmet har uppställts som mål att 22 unga jordbrukare eller 3,79 % av jordbruksföretagen 

(utgångsvärde 580 år 2010) omfattas av stöd från ett landsbygdsprogram för 

affärsutveckling/investeringar för unga jordbrukare. Vid utgången av 2019 har 21 unga jordbrukare 

erhållit betalningar. Andelen jordbruksföretag med stöd från ett landsbygdsprogram uppgår till 3,62 % 

(Tabell D). 12 jordbrukare har under året erhållit sin slutrat. 

All finansiering som utbetalats för affärsutveckling till unga odlare stöder sekundärt lantbrukets 

konkurrenskraft (FA 2 A). 

Unionsprioritering 3: Främja livsmedelskedjans organisation, inklusive bearbetning och saluföring av 

jordbruksprodukter, djurskydd och riskhantering inom jordbruket 

FA 3 A; Förbättra primärproducenternas konkurrenskraft genom att på ett bättre sätt integrera dem i 

livsmedelskedjan med hjälp av kvalitetssystem, skapa mervärde för jordbruksprodukter, säljfrämjande 

åtgärder på lokala marknader och inom korta leveranskedjor, producentgrupper och 

producentorganisationer samt branschorganisationer  

I programmets strategi valdes åtgärden investeringar i fysiska tillgångar inom livsmedelsförädling (M04) 

för att möta de behov av samarbetsfrämjande och säljfrämjande åtgärder som identifierats. 

Primärproduktion och livsmedelsförädling har ett starkt beroendeförhållande och möjligheter finns att 

optimera produktion samt försäljning. 
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81,59 % eller 3 018 680,90 euro av den totala budgeten (3 700 000 euro) är uppbundet av 

finansieringsbeslut. Motsvarande procent för den EU-delfinansierade budgeten (3 200 000 euro) uppgår 

till 94,33 %. Landskapsregeringens betalningar uppgår vid utgången av år 2019 till totalt 2 582 745,88 

euro eller 69,80 % av den totala budgeten. Motsvarande procent för den EU-delfinansierade budgeten 

uppgår till 80,71 %. De EU-delfinansierade utgifterna har deklarerats till kommissionen. Jordbruksfonden 

(Ejflu) har delfinansierat 36,5 % (942 702,25 euro). 

I programmet har uppställts som mål att totalinvesteringarna inom livsmedelsförädling ska uppgå till 

13 200 000 euro. Det förväntade antalet insatser (projekt) uppgår till 25. Vid utgången av året uppgick 

totalinvesteringarna till 10 980 033,87 euro för 21 insatser vilket utgör 83,18 % av målsättningen för 

offentliga utgifter och 84,00 % av antalet insatser. 

Sammanlagt 18 insatser (projekt) vilka erhållit stöd för livsmedelsförädling om totalt  2 530 722,56 euro 

stöder sekundärt (indirekt) även lantbrukets konkurrenskraft (FA 2 A). 

  

Unionsprioritering 4: Återställa, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord- och 

skogsbruket 

FA 4 A; Återställa och bevara biologisk mångfald, FA 4 B; Förbättra vattenförvaltningen och FA 4 C; 

Förbättra markskötseln  

Åtgärderna som i programmets strategi har valts för att möta de behov som på basen av Swot-analysen 

har identifierats under fokusområde 4A, 4B och 4C är: 

• Miljö- och klimatvänligt jordbruk (M10) 

• Ekologiskt jordbruk (M11) och 

• Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar (M13) 

Ovan nämnda ersättningar söks årligen inom en av landskapsregeringen fastställd ansökningsperiod. 

Kompensationsersättning (M13) beviljas på basen av en årlig ansökan om utbetalning medan beviljande 

och utbetalning av miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion förutsätter att stödmottagaren 

ingår ett femårigt åtagande. 

När det gäller arealstöden uppges som anslagna utgifter i Tabell A det beräknade beloppet för 

ansökningarna om utbetalning som lämnats in under kalenderåret medan de årliga genomförda utgifterna 

redovisas i Tabell B3. Enligt uppgifterna som visas i punkt 1.b) är de kumulativa anslagna utgifterna som 

summeras per automatik från de årliga genomföranderapporterna för åren 2015 - 2018 för de 

arealbaserade stöden 34 3143 46,86 euro och de kumulativa genomförda utgifterna 37 267 791,19 euro. 

Uppgifterna som registrerats under åren 2015 - 2017 via SFC i Tabell A har dock varit bristfälliga varvid 

ett för lågt belopp visas i punkt 1.b). 

På grund av att utvecklingen av de åländska delarna i det nya integrerade administrations- och 

kontrollsystemet (Stödtillämpningen) var kraftigt försenat kunde stöden för stödåret 2015 och 2016 inte 

till alla delar beräknas under dessa år och uppgifterna i Tabell A baserar sig dels på verkliga utbetalningar 

dels på preliminära uppskattningar.  Detta resulterade i att uppgifterna i Tabell A blev bristfälliga åren 

2015 och 2016. På grund av ett missförstånd saknas dessutom de anslagna utgifterna för 

kompensationsersättningens nationella husdjursförhöjning (M13) från Tabell A under åren 2015 - 2017 

medan de redovisas som förverkligade utgifter i tabell B3. Ur tabell A saknas för år 2015 därmed för M10 
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1 750 433,53 euro, för M11 1 001 107,35 euro och för M13 408 830,91 euro.  År 2016 saknas från 

M13 408 830,91 euro och år 2017 412 107,97 euro som beviljades i kompensationsbidragets nationella 

husdjursförhöjning. De kumulativa anslagna utgifterna som borde ha rapporterats i Tabell A blir således 

38 295 730,72 euro. 

I SFC2014 är det inte möjligt att i genomföranderapporten för 2019 göra motsvarande retroaktiva 

korrigeringar för tidigare år.  

För miljö- och klimatvänligt jordbruk (M10) har landskapsregeringen under år 2019 betalat ut totalt 

1 621 102,24 euro. Med beaktande av de finansiella justeringarna som gjorts under tidigare år uppgår de 

kumulativa betalningarna från programperiodens början till 10 951 383,97 euro. De kumulativa offentliga 

utgifterna (11 075 040,92) i tabellen i avsnitt 1.b1) överensstämmer dock inte med ovanstående. 

Differensen om 123 656,95 euro beror på att eko-arealens frivilliga komplement har korrigerats från M10 

till M11 vilket speglar motsvarande korrigering som gjorts i utgiftsdeklarationen.  I SFC är det inte 

möjligt att göra motsvarande korrigering i B tabellerna retroaktivt eftersom SFC:n hämtar uppgifterna 

från tidigare år.  

När även återkrävda stöd beaktas uppgår det kumulativa beloppet av landskapsregeringens betalningar 

från programperiodens början till 10 832 951,85 euro, varvid 84,18 % av de budgeterade delfinansierade 

medlen är förbrukade. Jordbruksfondens (Ejflu) andel av motsvarande betalningar som deklarerats till 

kommissionen uppgår till totalt 3 954 178,11 euro.  

För ekologiskt jordbruk (M11) har landskapsregeringen under år 2019 betalat ut totalt 1 095 514,29 

euro. Med beaktande av de finansiella justeringarna som gjorts under tidigare år uppgår det kumulativa 

beloppet av landskapsregeringens betalningar från programperiodens början till 5 805 934,98 euro.  De 

kumulativa offentliga utgifterna (5 680 637,16) i tabellen i avsnitt 1.b1) överensstämmer inte med 

ovanstående.  Differensen om 125 297,82 euro beror på att eko-arealens frivilliga komplement har 

korrigerats från M10 till M11 (123 656,95 euro) samt att tidigare år har återkrav felaktigt beaktats i B 

tabellerna och övriga små felaktigheter konstaterats i underlaget till B tabellerna (1 640,87 euro). I SFC är 

det inte möjligt att göra motsvarande korrigering i B tabellerna retroaktivt eftersom SFC:n hämtar 

uppgifterna från tidigare år. 

När även återkrävda stöd beaktas uppgår det kumulativa beloppet av landskapsregeringens betalningar 

från programperiodens början till 5 588 547,98 euro, varvid 78,13 % av de budgeterade delfinansierade 

medlen är förbrukade. Jordbruksfondens (Ejflu) andel av motsvarande betalningar som deklarerats till 

kommissionen uppgår till 2 039 822,90 euro.  

Utöver det delfinansierade stödet har en nationell tilläggsfinansiering om 124 545,72 euro som ingick i 

betalningarna år 2014 för gamla programperiodens åtaganden betalats. 

I kompensationsersättning till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar (M13) har 

landskapsregeringen under år 2019 betalat ut totalt 3 166 817,85 euro. Därutöver har med helt nationella 

medel betalats 411 674,27 euro i kompensationsersättningens nationella husdjursförhöjning. Med 

beaktande av de finansiella justeringarna som gjorts under tidigare år uppgår det kumulativa beloppet av 

landskapsregeringens betalningar från programperiodens början till 20 513 896,69 euro inklusive den 

nationella husdjursförhöjningen. De kumulativa offentliga utgifterna (20 512 113,11) i tabellen i avsnitt 

1.b1) överensstämmer inte med ovanstående. Differensen om 1 783,58 euro beror på att tidigare år har 

återkrav felaktigt beaktats i B tabellerna samt att övriga små felaktigheter konstaterats i underlaget till B 
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tabellerna.  I SFC är det inte möjligt att göra motsvarande korrigering i B tabellerna retroaktivt eftersom 

SFC:n hämtar uppgifterna från tidigare år.  

När även återkrävda stöd beaktas uppgår det kumulativa beloppet av de delfinansierade betalningar från 

programperiodens början till 18 803 281,54 euro vilket motsvarar 85,33 % av de budgeterade medlen. 

Jordbruksfondens (Ejflu) andel av motsvarande betalningar som deklarerats till kommissionen uppgår till 

6 863 018,60 euro. 

För åtgärder och insatser som i första hand stöder fokusområdet 4A Att återställa och bevara biologisk 

mångfald har det ackumulerat under åren 2014 - 2019 betalats i offentliga utgifter 23 997 421,23 euro. 

För åtgärder och insatser som sekundärt stödet fokusområde 4A har ackumulerat från programperiodens 

början betalats 6 107 926,05 euro. 

I programändring 3 minskades programmets målvärde för fokusområde 4A från 5 800 hektar till 4 724 

hektar. I den reviderade arealen ingår inte längre den areal som omfattas av de frivilliga komplementen 

som genomförs inom åtaganden om ekologisk produktion. Målsättningen för procentandelen 

jordbruksmark (19 620 hektar) som år 2023 ska omfattas av åtgärder som stöder biologisk mångfald och 

landskap sjönk därmed från 29,56 % till 24,08%. Vid utgången av år 2019 har det reviderade målet 

uppfyllts till 90,87 % då åtgärder som stöder biologisk mångfald genomfördes på 4 292 hektar 

motsvarande 21,88 % av den totala jordbruksarealen. 

I AIR för år 2019 beräknas upptaget mot den reviderade målsättningen även för åren 2016 och 2017 

vilket ger avvikande siffror från de som presenteras i AIR 2016 och AIR 2017. I arealen som redovisas år 

2016 ingår dessutom de frivilliga komplementen som genomförs på areal som omfattas av åtagande om 

ekologisk produktion medan denna areal från och med år 2017 rapporteras under M11. 

För åtgärder och insatser som i första hand stöder fokusområdet 4B Att förbättra vattenförvaltningen har 

det under åren 2014-2018 betalats totalt 12 827 648,26 euro och för åtgärder och insatser som sekundärt 

stöder fokusområde 4B har ackumulerat från programperiodens början betalats 1 443 183,47 euro. 

I programändring 3 ökades programmets målvärde för fokusområde 4B från 11 870 hektar till 13 031. 

Målsättningen för procentandelen jordbruksmark (19 620 hektar) som år 2023 ska omfattas av åtgärder 

som förbättrar vattenförvaltningen ökade därmed från 60,50% till 66,42%. Vid utgången av år 2019 har 

det reviderade målet uppfyllts till 97,13 % då åtgärder som förbättrar vattenförvaltningen genomfördes på 

12 656 hektar motsvarande 64,51 % av den totala jordbruksarealen. 

I AIR för år 2019 beräknas upptaget dock mot den reviderade målsättningen även för åren 2016 och 2017. 

År 2017 ingår i den rapporterade arealen (felaktigt) också den areal som omfattas av förbättrad 

användning av stallgödsel och av reducerad höstbearbetning (sammanlagt 3 317 hektar), men (felaktigt) 

inte den areal som omfattas av de frivilliga komplementen som genomförs inom åtaganden om ekologisk 

produktion. Den rapporterade arealen är därmed inte längre direkt jämförbar med målvärdet och upptaget 

visar felaktigt 100,46%, eller 110,28% räknat på det ursprungliga målvärdet.     

För åtgärder och insatser som i första hand stöder fokusområdet 4C Att förbättra markskötseln har 

ackumulerat från programperiodens början betalats 446 146,15 euro och för åtgärder och insatser som 

sekundärt stödet detta fokusområde har ackumulerat betalats 1 686 591,90 euro. 

I programändring 3 ökades programmets målvärde för fokusområde 4C från 3 635 hektar till 3 334 

hektar. Målsättningen för procentandelen jordbruksmark (19 620 hektar) som år 2023 ska omfattas av 

åtgärder som förbättrar vattenförvaltningen ökade därmed från 18,53% till 18,67%. Vid utgången av år 
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2019 har det reviderade målet uppfyllts till 91,73 % då åtgärder som förbättrar vattenförvaltningen 

genomfördes på 3 360 hektar motsvarande 17,13 % av den totala jordbruksarealen. 

De totala offentliga utgifterna för hela unionsprioritet 4 (fokusområde A, B och C) uppgick i slutet av år 

2019 ackumulerat till 37 271 215,64 euro. I beloppet ingår 1 766 062,97 euro nationell 

tilläggsfinansiering. Med beaktande av enbart den delfinansierade andelen om 35 505 152,67 euro är 

därmed 84,04 % av den gällande delfinansierade programbudgeten för unionsprioritet 4 (42 246 394,00 

euro) förbrukad.  I översiktstabellen avsnitt 1.b.1) uppgår summan offentliga utgifter till 37 267 791,19. 

Differensen (3 424,45 euro) beror på att återkrav som beaktades i årsrapporten 2016 samt senare gjorda 

små korrigeringar inte kan korrigeras i SFC för tidigare år. 

De insatser som i första hand stöder unionsprioritet 4 stöder sekundärt även unionsprioritet 5 och 

fokusområde 5D Minska jordbrukens utsläpp av växthusgaser och ammoniak och 5E Främja bevarande 

av kolsänkor och kolinbindning inom jord- och skogsbruk. För sådana åtgärder och insatser som 

sekundärt stöder fokusområde 5C har ackumulerat betalats 1 815,00 euro. För sådana åtgärder och 

insatser som sekundärt stöder fokusområde 5D har ackumulerat betalats 5 176 077,79 euro och för de 

insatser som sekundärt stöder fokusområde 5E har ackumulerat betalats 3 092 966,70 euro. 

  

Unionsprioritering 6: Främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på 

landsbygden 

FA 6B; Främja lokal utveckling på landsbygden 

I programmets strategi valdes åtgärden stöd till Leader-program för lokalt ledd utveckling (M19) för att 

möta identifierade behov. Dessa är generationsväxling i mikroföretag, utveckling och diversifiering av 

mikroföretag, ökad vertikal integration inom näringen (från jord till bord), upprätthållande av social 

service, utvecklande av föreningsliv, ökad inflyttning och stimulans till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

89,02 % av budgeten är uppbunden av finansieringsbeslut till ett sammanlagt belopp om 1 463 487,70 

euro. I översiktstabellen avsnitt 1.b.1) uppgår summan offentliga utgifter till 1 316 488,90 euro. 

Differensen (146 998,80 euro) beror på att dessa beviljanden i årsrapporten 2017 inte registrerades under 

delåtgärd 19.2 utan enbart under åtgärd M19 som helhet (tabell A). Korrigeringar kan inte inregistreras i 

SFC för tidigare år. 

Landskapsregeringens betalningar uppgår vid slutet av år 2019 till totalt 552 653,00 euro eller 33,62 % av 

budgeten. Motsvarande utgifter har deklarerats till kommissionen. Jordbruksfonden (Ejflu) har 

delfinansierat 65 % (359 224,45 euro). 

I programmet har uppställts som mål att 24,69 % av landsbygdsbefolkningen eller 7 000 personer får ta 

del av förbättrade tjänster/infrastrukturer och att insatserna som får stöd ska bidra till att 5 arbetstillfällen 

skapas. Med åtta slutförda projekt är andelen av befolkningen som drar nytta av förbättrade tjänster 18,61 

% (Tabell D).  I uppföljningen av dessa projekt har uppgivits att 5 276 personer har dragit nytta av 

förbättrade tjänster. Även uppföljningen av skapade arbetstillfällen sker först i samband med 

slutredovisning av projekten. Vid utgången av året fanns ännu inte inrapporterat nya arbetstillfällen. Det 

förväntade antalet uppgår till ett femton och bygger på uppskattningar som uppgivits i samband med 

ansökan om finansiering. Av 48 beviljade projekt har 13 slutförts. Eftersom hela Åland omfattas av en 
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enda lokal aktionsgrupp (LAG) överstiger procentandelen av befolkningen som omfattas av lokala 

utvecklingsstrategier 100 % då Åland under en mycket lång tid haft en växande befolkning (Tabell D). 

Tekniskt stöd 

Landskapsregeringen fattade 2016 beslut om att finansiera (1,3 miljoner euro) tekniskt stöd för 

utvärderingar, datasystem, informationsinsatser och kontroller inom programmet vilket motsvarar den 

totala budgeten upptagen i programmets godkända finansieringsram (tabell A). 

Vid utgången av år 2019 uppgår landskapsregeringens betalningar till 1 044 377,23 euro och 80,34 % av 

budgeten. Motsvarande utgifter har deklarerats till kommissionen. Jordbruksfonden (Ejflu) har 

delfinansierat 36,5 % (381 197,69 euro). 

 

1.d) Central information om framstegen vad gäller de delmål som fastställts i resultatramen som 

baseras på tabell F 

Det här avsnittet gäller bara årlig genomföranderapport 2016, 2017, 2018 
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1.e) Andra element som är specifika för landsbygdsprogrammet [frivilligt] 

Finns inte andra specifika element. 

 

 

 

1.f) I tillämpliga fall, bidrag till makroregionala strategier och havsområdesstrategier 

 

Enligt artikel 27.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 om programmens innehåll, artikel 96.3 e om innehållet i 

samt antagande och ändring av de operativa programmen inom målet Investering för tillväxt och 

sysselsättning, artikel 111.3, artikel 111.4 d om genomföranderapporter för målet Investering för tillväxt och 

sysselsättning, och avsnitt 7.3 i bilaga 1 om de allmänna programmens bidrag till makroregionala strategier 

och havsområdesstrategier, bidrar detta program till makroregionala strategier och havsområdesstrategier: 

 

 

 

  EU-strategi för Östersjöområdet (EUSBSR) 

  EU:s strategi för Donauregionen (EUSDR) 

  EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen 

  EU-strategi för Alpregionen (EUSALP) 

  Strategin för Atlantområdet (ATLSBS) 
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1.g) Valutakurs som används för omräkning i den årliga genomföranderapporten (för länder utanför 

euroområdet) 
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2. FRAMSTEGEN NÄR DET GÄLLER GENOMFÖRANDET AV UTVÄRDERINGSPLANEN. 

2.a) En beskrivning och motivering av eventuella förändringar i utvärderingsplanen för 

landsbygdsprogrammet under året. 

Under året har inga förändringar i utvärderingsplanen genomförts.  

 

2.b) En beskrivning av den utvärderingsverksamhet som genomförts under året (med hänvisning till 

avsnitt 3 i utvärderingsplanen) 

Under slutet av år 2018 och början av år 2019 arbetade programmets utvärderare med den fördjupade 

utvärderingsrapporten som presenterades för programmets övervakningskommitté i maj 2019. Rapporten 

som godkändes fokuserade på kommissionens gemensamma utvärderingsfrågor. På samma möte 

presenterade förvaltningsmyndigheten sina bemötanden av utvärderarnas rekommendationer. Svaren på 

utvärderingsfrågorna och bemötandena redovisades i den fördjupade årsrapporten för 2018 som 

godkändes av övervakningskommittén på samma möte i maj 2019.  

Den 19 november 2019 träffade programförvaltningen programmets utvärderare för att precisera 

uppdraget med årsrapporten för 2019 kring tematisk fördjupning i enlighet med programmets 

utvärderingsplan. Två temaområden definierades för uppdraget; ”effekter av förändrade arealkrav” samt 

”effekter av jordbrukets investeringar inom Ålands landsbygdsutvecklingsprogram”.  Det första utkastet 

av rapporten presenterades och behandlades av styrgruppen tillsatt för programutvärderingen den 17 mars 

2020. 

Utvärderarnas rapport presenterades för och godkändes av övervakningskommittén genom skriftlig 

procedur i april-maj 2020. 

Inom ramen för den löpande utvärderingen arrangerade förvaltningsmyndigheten i Mariehamn den 22 

oktober 2019 ett lärandeseminarium kring kunskapsstöd, digitalisering och innovationer inom jordbruket 

för att möta framtida utmaningar inom näringen. Seminariet lockade nästan 70 deltagare. 

 

2.c) En beskrivning av den verksamhet som bedrivits i samband med tillhandahållande och förvaltning 

av data (med hänvisning till avsnitt 4 i utvärderingsplanen) 

Huvuddelen av den data och information som under året behövts för programmets uppföljning och 

utvärdering har hämtats från de elektroniska stödadministrationsprogrammen som 

förvaltningsmyndigheten använder. Stödtillämpningen som är ett integrerat administrations- och 

kontrollsystem (IACS) har använts för arealstöden och motsvarande system Hyrrä har använts för 

projektstöden. 
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Inför uppdraget med tematisk fördjupning för utvärderingsrapporten 2019 har programförvaltningen 

lämnat uppgifter med datasystemen som huvudsaklig informationskälla. Ytterligare har datauppgifter från 

betalsystemet ”Sampo” använts för sammanställning av finansiell statistik. 

Utöver den statistiska datainsamlingen har för den löpande utvärderingen miljöuppföljning genomförts 

genom särskilda utredningar eller genom utarbetande av uppföljningssystem med avseende på de 

miljöåtgärder som genomförs inom de valda fokusområdena för att säkerställa tillräcklig tillgång till data 

inom det avsedda området. 

Under år 2018 inleddes biotopinventeringar av naturbeten på Åland för att inventera och verifiera 

naturbetesmarker och kriterierna för habitatdirektivets naturtyper på fasta Åland (Faunaticas rapport 

78/2018). Inventeringen har fortgått under år 2019 i skärgårdskommunerna. Inventeringen har därmed 

omfattat samtliga åländska kommuner. Utredningens mål var att lokalisera förekomster av hotade 

naturtyper och naturtyper som avses i habitatdirektivet på sådana naturbeten som ingår i åtaganden om 

skötsel av kulturmark, skötsel av naturbeten med höga naturvärden och naturbeten med riktade insatser 

(M10).     

År 2017 tecknade Ålands lanskapsregering avtal med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) om 

kvalitetskontroll och uppföljning av mätningar utförda i två åländska jordbruksdiken, för att kartlägga 

typiska åländska jordbruksområdens miljöpåverkan. Målsättningen är att skapa ett långsiktigt och 

kontinuerligt system för att granska och följa upp lantbrukets belastning av vattendragen. 

Landskapsregeringen har avsatt nationell finansiering för uppföljningen för hela programperioden. 

Projektet startade upp år 2017 och resultat har hittills redovisats i två rapporter som omfattar båda 

typområden; årsrapport 2017 och en sammanfattning av perioden juli 2017 – juni 

2018.   Sammanfattningarna visar årsmedelhalterna av kväve och fosfor samt de mängder som per månad 

transporterats från området i relation till avrinningen. När en tillräcklig mängd data samlats in under en 

längre tidsperiod kommer materialet att vara en värdefull grund för kommande utvärderingar. 

I slutet av år 2019 färdigställdes en mellanrapport över genomförda naturinventeringar i det åländska 

landskapet Naturinventeringar för att generera underlag för utvärderingen av lantbrukets effekter på 

naturens mångfald på Åland 2017-2019 (Faunaticas rapport 67/2019). 

Ålands landskapsregering har från och med år 2018 tillgång till en belastningsmodell för åländska vatten 

http://aland.smhi.se/ som kan användas för beräkningar av belastning från jordbruksmark.  

 



22 

2.d) En förteckning över avslutade utvärderingar, inklusive hänvisningar till om de har offentliggjorts 

på internet 

Utgivare/redaktör Ålands landskapsregering/Nordregio/ Ålands statistik och utredningsbyrå 

Författare Nordregio/Ålands statistik och utredningsbyrå 

Namn Utvärderarnas årsrapport för 2019 

Sammanfattning Inom ramen för den löpande utvärderingen genomförs vartannat år tematiska 

fördjupningar inom specifika områden som kräver extra analys för att säkerställa 

god uppföljning och styrning i programgenomförandet. Två temaområden 

definierades för utvärderingsuppdraget 2019; ”effekter av förändrade 

arealkrav” samt ”effekter av jordbrukets investeringar inom Ålands 

landsbygdsutvecklingsprogram”.  Rapporten inleds med en övergripande 

redogörelse för det finansiella genomförandet av programmet. Därefter 

presenteras de tematiska fördjupningsdelarna.  Den kvantitativa analysen av 

data från förvaltningsmyndighetens uppföljningssystem har kompletterats med 

intervjuer med stödmottagare inom branschen. Utvärderingen innehåller även 

en sammanfattning med slutsatser som dragits och rekommendationer för 

framtiden och speciellt med tanke på programperioden 2021-2027. 

 

URL www.regeringen.ax 
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2.e) En sammanfattning av genomförda utvärderingar, med fokus på utvärderingsresultat 

Utvärderarnas årsrapport för år 2019 lämnades till Ålands landskapsregering den 14 april 2020. 

I rapporten har två teman tagits fram i diskussion med Ålands lanskapsregering, effekter av förändrade 

arealkrav samt effekter av jordbrukets investeringar inom LBU-programmet. 

Tema 1: Effekter av förändrade arealkrav 

Bakgrunden till temat effekter av förändrade arealkrav är en pågående diskussion inom landskapet om 

huruvida stödet till jordbruken i större utsträckning bör riktas till aktiva lantbrukare framom till gårdar 

som har jordbruket som bisyssla till annan huvudsyssla. Det finns idag ett minimikrav för arealstödet som 

i viss utsträckning är beroende av gårdarnas produktionsinriktning, för trädgårdsodling är minimiarealen 

lägre. I den tematiska fördjupningen undersöktes hur mycket jordbruksmark som skulle beröras om 

minimikravet höjdes, samt karaktären på de som skulle drabbas. För att undersöka effekterna av 

förändrade arealkrav har data beställts från Livsmedelsverket. Med datan som grund har analyser gjorts 

av hur stor del av stödutbetalningarna, hur stor del av marken, vilka huvudproduktionsinriktningar samt 

hur många av gårdarna som skulle påverkas om arealkraven höjdes från tre hektar till fem, tio respektive 

femton hektar. Även stödmottagarnas åldersstruktur analyserades. 

Sammantaget visar analyserna att de totala effekterna på utbetalda stödbelopp skulle vara marginella för 

samtliga stödformer vid en höjning av arealkravet till fem hektar. Då gränsen höjs till tio hektar 

fyrfaldigas effekten av kravändringen och uppgår då till 2,7 procent (166 000 euro) av 2019 års stödnivå. 

En ytterligare höjning till 15 hektar innebär att stödminskningen dubbleras ytterligare en gång, och skulle 

då uppgå till 5,5 procent (342 000 euro) av 2019 års stöd. 

Antalet stödmottagare skulle minska märkbart vid höjda arealkrav. Av dagens 393 stödmottagare skulle 

23 mottagare inte vara stödberättigade om man höjde till fem hektar. Vid en höjning till tio hektar skulle 

63 mottagare falla bort. Vid det högsta kravet skulle nästan var fjärde mottagare, 92 stycken, inte längre 

uppfylla kraven. De regionala skillnaderna är tydliga. Skärgården skulle drabbas betydligt hårdare än 

Fasta Åland ifall arealkraven höjs. Samtliga av de undersökta höjningarna skulle procentuellt slå dubbelt 

så hårt mot stödbetalningarna i skärgården jämfört med Fasta Åland. 

Effekterna på mängden utbetalt stöd vid höjning av arealkraven är betydligt mindre idag jämfört med 

2010. Den pågående strukturomvandling mot färre och större gårdar har minskat den potentiella effekten 

av höjda arealkrav, eftersom en allt mindre andel av jordbruken finns i de minsta kategorierna. De gårdar 

som inte skulle vara stödberättigande under de testade justeringarna av reglerna skiljer sig tydligt från 

övriga. Den mest iögonfallande skillnaden är mängden vallodling. 

Andelen stödmottagare som fyllt 65 år är klart högre på de gårdar som skulle falla bort vid högre krav än 

de som skulle uppfylla kraven. 

Slutsatser och rekommendationer: förändrade arealkrav  

Utvärderarna konstaterade i sina slutsatser att en höjning av arealkravet sannolikt skulle leda till att en 

stor del av den mark som inte längre skulle vara stödberättigad lösgörs för större gårdar och att ett ökat 

utbud av mark skulle vara positivt för de gårdar som klarar av de nya kraven och som kan ta del av detta 

utbud. De konstaterade också att arronderingsproblematiken på Åland, där en gårds marker många gånger 

är opraktiskt utspridd geografiskt, inte nödvändigtvis skulle avhjälpas, även om möjligheterna att hitta 

tillgänglig arrendemark närmare sin gård bör öka ju mer utbudet ökar. Antalet stödmottagare skulle 

minska vid ökade arealkrav och det skulle sannolikt leda till en föryngring. De strukturella förändringar 
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som skett de senaste nio åren innebär att de procentuella effekterna på stödbelopp av strängare arealkrav 

minskat. Då motsvarande analys gjordes för nio år sedan konstaterades att de allvarligaste effekterna av 

höjda arealkrav skulle drabba skärgården. Den nya analysen visar att de ojämna regionala effekterna av 

höjda arealkrav ytterligare har förstärkts. 

Om programorganisationen väljer att gå vidare med planeringen av höjda arealkrav rekommenderade 

utvärderarna att målsättningarna för förändringarna specificeras, och att möjligheten att uppnå målen 

bedöms. Inför en förändring i arealkravet bör även följdverkningarna i form av en omstrukturering av 

jordbruksmarken, de regionala verkningarna och möjliga miljökonsekvenser inkluderas i beslutet. 

Slutligen bör även effekterna på kvarvarande stödmottagare i form av delvis förlorade stöd tas i beaktande 

vid regelförändringar. 

Tema 2: effekter av jordbruksinvesteringar samt motiv bakom investeringar 

När det gäller jordbruksinvesteringarna konstaterade utvärderarna att Åland har en hög ambitionsnivå 

jämfört med andra nordiska EU länder. Men precis som i Norden och resten av EU släpar 

implementeringen (d v s utbetalningarna) av stödet efter. 

Det är mot den bakgrunden som temat med effekter av jordbruksinvesteringar samt motivet bakom dessa 

har undersökts. Utvärderarna har genomfört 12 intervjuer med lantbrukare som har sökt och beviljats 

investeringsstöd inom landsbygdsutvecklingsprogrammet. För att få mer information om 

investeringsviljan hos lantbrukare på Åland genomförde de även 4 intervjuer med lantbrukare som har 

tagit emot arealstöd men som inte har sökt något investeringsstöd. Därtill var intervjuerna ett sätt att lyfta 

lantbrukarnas röster i diskussionen om landsbygdsutvecklingsprogrammet. 

Investeringsstöd till primärproduktion under programperioden 2014–2020 motiveras primärt av att 

produktiviteten och konkurrenskraften måste öka inom det åländska lantbruket. För att detta ska uppnås 

behövs investeringar i produktionshöjande åtgärder och ny teknik. 

Utvärderingen visade att sänkta kostnader och ökad produktivitet generellt är de vanligast nämnda 

motiven till investeringar. De flesta av intervjupersonerna uppgav att de skulle ha genomfört sina 

investeringar även utan stöd från programmet. Flera intervjuade bedömde dock att investeringen 

antagligen hade gjorts senare, eller med billigare eller äldre teknik. Merparten av intervjupersonerna 

nämnde att deras investering fick de effekter som eftersträvades men även att vissa investeringar hade 

medfört oväntade positiva effekter. Ökad produktivitet är den effekt som nämndes absolut flest gånger 

tillsammans med sänkta kostnader och energieffektivisering. En oväntad positiv effekt av några av 

investeringarna var också ett ökat samarbete mellan lantbrukare. 

Lantbrukarna som hade gjort stödberättigande investeringar men inte hade ansökt om stöd från 

landsbygdsprogrammet hade uppgett olika förklaringar till detta. Några ansåg att procentandelen är för 

låg, att det är svårt att göra en snabb investering inom LBU-programmets ansökningsprocess samt att 

processen är för tidskrävande och byråkratisk. 

Flera av intervjupersonerna uppgav att det finns en ökad osäkerhet kring snabba förändringar i lantbrukets 

produktionskedjor samt förändringar i klimatet även om omvärldsfaktorer inte nämnvärt verkar ha haft 

påverkan. De nämnda omvärldsfaktorerna har ökat behovet av flexibilitet för att klara sig under nya 

svårare förutsättningar. Vissa av lantbrukarna kopplade vikten av flexibilitet till behov av nya 

investeringar. Överlag var intervjupersonerna positiva till den kontakt de har haft med 

landskapsregeringen i och med ansökningsprocessen. De flesta kommentarerna handlade om att 



25 

kontakterna har varit tillmötesgående samt givit bra stöd. Många ansåg också att det har skett stora 

förbättringar i datasystemet sedan början av programperioden men att det fortfarande är onödigt krångligt. 

Slutsatser och rekommendationer: motiv bakom och effekter av investeringar 

I sina slutsatser konstaterade utvärderarna att lantbrukarna som har intervjuats i huvudsak är nöjda med 

investeringarna som primärt motiverats av sänkta kostnader och ökad produktivitet. Effekterna av 

investeringarna har enligt utvärderarna bidragit till ökad produktivitet, sänkta kostnader och 

energieffektivisering. Till viss del har investeringarna också lett till ett ökat samarbete mellan de åländska 

lantbrukarna, detta särskilt i samband med investeringar i en tork, ett flislager och uppdrivning av plantor. 

Investeringarna har setts som viktiga för lantbrukets framtida konkurrenskraft. För vissa har investeringen 

resulterat i ökad dygnssysselsättning samt årssysselsättning oberoende av väder och klimat, vilket 

långsiktigt är bra för lantbruket. Omvärldsfaktorer har enligt de intervjuade skapat en ökad osäkerhet i 

och med snabba förändringar i produktionskedjor eller förändringar i klimat. Det gäller att vara flexibel. 

Vissa har kopplat ihop denna flexibilitet till investeringar. Till exempel har investeringar i 

bevattningssystem och avsaltningsanläggning underlättat de svåra perioderna av torka. 

Utvärderarna rekommenderade att genomförandeorganisationen ser över förbättrings-möjligheter i 

ansökningsprocessen i och med framtagande av nytt landsbygds-utvecklingsprogram. Bland annat 

framkommer önskemål från lantbrukare att förenkla och göra ansökningsprocessen mer flexibel för nya 

typer av företag, för mindre investeringar samt när lantbrukare gör gemensamma investeringar. 

Utvärderarna rekommenderade även framtagande av kompletterande jordbruksstöd med fler olika 

instrument, såsom garantier för lån. 

Utvärderarna konstaterade avslutningsvis att det för en lyckad landsbygdsutveckling är centralt att hitta 

rätt balans i avvägningar mellan bevarande och produktion. Under utvärderingens gång har den 

potentiella konflikten mellan - å ena sidan - ett miljömässigt hållbart lantbruk med hänsyn till biologisk 

mångfald och klimat, och – å andra sidan - ett ekonomiskt lönsamt lantbruk uppmärksammats. De 

konstaterade att konflikten är historiskt betingad och inte unik för Åland. För närvarande (februari 2020) 

debatteras den i Bryssel mellan de olika arbetsgrupperna (primärt arbetsgruppen för miljö och 

arbetsgruppen för jordbruk) som sätter upp ramarna för nästkommande programperiod för den 

gemensamma jordbrukspolitiken. 

För att vara proaktiv i detta arbete rekommenderade utvärderarna att arbetet med Ålands 

hållbarhetsstrategi fortsätter och att om programorganisationen önskar kunskap om effekterna på den 

biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet så krävs det en längre mätperiod (långsiktighet) och andra 

resurser än vad som finns tillgängliga inom utvärderingen av landsbygdsprogrammet i nuvarande avtal. 

 

2.f) En beskrivning av den kommunikationsverksamhet som bedrivits i samband med publicering av 

utvärderingsresultat (med hänvisning till avsnitt 6 i utvärderingsplanen) 

Det ska göras en hänvisning till utvärderingsplanen. Eventuella problem i genomförandet ska beskrivas 

tillsammans med de lösningar som har genomförts eller föreslagits. 

Datum/Period 22/05/2020 

Namn på 

kommunikationsverksamhet/evenemang 

Offentliggörande 
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och ämnesområden för 

utvärderingsresultat som 

diskuterats/spridits 

Övergripande organisatör av 

verksamhet/evenemang 

Ålands landskapsregering 

Informationskanaler/format som 

använts 

Web 

Typ av målgrupp Allmänheten 

Ungefärligt antal intressenter som nås 13000 

URL www.regeringen.ax 

 

Datum/Period 12/05/2020 

Namn på 

kommunikationsverksamhet/evenemang 

och ämnesområden för 

utvärderingsresultat som 

diskuterats/spridits 

Övervakningskommittéens möte 

Övergripande organisatör av 

verksamhet/evenemang 

Ålands landskapsregering 

Informationskanaler/format som 

använts 

Möte 

Typ av målgrupp Partnerskapet Allmänhet 

Ungefärligt antal intressenter som nås 20 

URL http://www.regeringen.ax/andra-verksamheter-hor-

forvaltningen/overvakningskommitten-eu-program-2014-

2020 
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2.g) En beskrivning av uppföljningen av utvärderingsresultatet (med hänvisning till avsnitt 6 i 

utvärderingsplanen) 

Det ska göras en hänvisning till utvärderingsplanen. Eventuella problem i genomförandet ska beskrivas 

tillsammans med de lösningar som har genomförts eller föreslagits. 

Utvärderingsresultat 

med relevans för 

uppföljning (beskriv 

resultat och ange källa 

inom parentes) 

Utvärderarna rekommenderade att i utformningen av nytt program beakta 

pågående strukturrationalisering och ett behov av mer diversifierade 

finanseringsbehov genom att komplettera jordbruksstöden med fler olika 

instrument, såsom garantier (Ahlo m.fl. 2019). (Utvärderarnas årsrapport med 

tematiska fördjupningar, Nordregio/ÅSUB 2020:X)  

Uppföljning 

genomförd 

Förvaltningsmyndigheten har noterat indikationer om behov av exempelvis 

garantier då behovet av externa säkerheter har stigit i takt med att storleken på 

investeringsprojekten växt. Förvaltningsmyndigheten kommer inte att föreslå 

förändringar under denna programperiod utan ta med sig detta till arbetet med 

åtgärderna för kommande period. 

Myndighet som 

ansvarar för 

uppföljning 

Förvaltande myndighet 

 

Utvärderingsresultat 

med relevans för 

uppföljning (beskriv 

resultat och ange källa 

inom parentes) 

Inför en förändring i arealkravet rekommenderade utvärderarna att även 

följdverkningarna i form av omstrukturering av jordbruksmarken, de regionala 

vekningarna och möjliga miljökonsekvenser bör bedömas noggrannare. 

(Utvärderarnas årsrapport med tematiska fördjupningar, Nordregio/ÅSUB 

2020:X)  

Uppföljning 

genomförd 

Det är inte aktuellt att ändra arealkraven under denna programperiod längre. 

Analysen används som underlag för kommande programperiod. Behovet av att 

ändra arealkraven kommer att bedömas noggrant och alla följder av ändrade 

villkor kommer att analyseras.  

Myndighet som 

ansvarar för 

uppföljning 

Förvaltande myndighet 

 

Utvärderingsresultat 

med relevans för 

uppföljning (beskriv 

resultat och ange källa 

inom parentes) 

Utvärderarnas rekommendation: Om programorganisationen önskar kunskap 

om effekterna på den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet så krävs en 

längre mätperiod (långsiktighet) och andra resurser än vad som finns tillgängliga 

inom utvärderingen av landsbygdsprogrammet i nuvarande avtal. Att sätta upp 

och genomföra en korrekt långsiktig övervakning med indikatorarter för olika 

landskap, med jämna mellanrum, innan och efter insatser skulle dock hjälpa 

slututvärderingen 2023, samt mäta effekter 
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Uppföljning 

genomförd 

En datainsamling för utredning av förändringar i naturens mångfald i den 

åländska jordbruksmiljön påbörjades redan år 2002 i samband med 

halvtidsutvärderingen av lantbrukets miljöstöd på Åland under den andra 

stödperioden (Puurunen 2003, Schulman m.fl. 2005a). Inventeringen 

upprepades under sommaren 2011(Laura Sandholm, Janna Heliölä. m.fl 2102) 

och under 2017/2018 (Faunatica 67/2019). Inventeringarna har gjorts med 

samma metoder inom samma objekt och de undersökta organismgrupperna var 

kärlväxter, dagfjärilar inklusive andra dagaktiva storfjärilar samt fåglar i 

jordbruksmiljöer. Det finns således redan ett omfattande material med uppgifter 

om ett stort antal organismer under en relativt lång tidsperiod som kunde 

fungerar som indikatorer. Att kunna dra slutsatser om insatsernas effekter och 

dess inverkan på utvecklingen i jordbruksmiljön har dock visat sig vara 

komplicerat.  

Myndighet som 

ansvarar för 

uppföljning 

Förvaltande myndighet 

 

Utvärderingsresultat 

med relevans för 

uppföljning (beskriv 

resultat och ange källa 

inom parentes) 

Rekommenderades att se över - höjd stödandel och enklare ansökningsprocess i 

kommande programperiod men med hänsyn taget till tidigare genomförda 

bedömningar och studier - ökad möjlighet för halvtidslantbrukare med låg 

omsättning och små arealer att ansöka om stöd för investeringar - lättare 

ansökningsprocess för gemensamma investeringar utan krav på 

sammanslutningar - ökad flexibilitet och inkluderandet av nya former av 

lantbruksföretag. (Utvärderarnas årsrapport, Nordregio/ÅSUB 2020:X)  

Uppföljning 

genomförd 

Stödandelen kommer att ses över med nya former av stödinstrument. Även för 

vissa åtgärder kan stödandelen ses över. Idag finns det redan goda möjligheter 

för halvtidslantbrukare att söka stöd (omsättningen i lantbruket måste vara 15 

00 euro från miljöstöd och försålda produkter). Ansökningsprocessen avseende 

mindre gemensamma projekt skall underlättas. Det är då främst frågan om 

anskaffning av gemensamma maskiner utan skild näringssammanslutning. 

Möjligheten till andra former av stöd instrument, såsom garantier för lån 

kommer att granskas och eventuellt implementeras under nästa programperiod. 

Alla typer och former av lantbruksföretag kan få stöd.  

Myndighet som 

ansvarar för 

uppföljning 

Förvaltande myndighet 

 

Utvärderingsresultat 

med relevans för 

uppföljning (beskriv 

resultat och ange källa 

inom parentes) 

Utvärderarna rekommenderade att arbeta mer med kommunikation om det 

nuvarande och kommande LBU-programmet så att kunskapen om regelverket 

kring investeringsstödet ökar inom lantbruket. (Utvärderarnas årsrapport med 

tematiska fördjupningar, Nordregio/ÅSUB 2020:X)  
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Uppföljning 

genomförd 

Förvaltningsmyndigheten följer upp genomförandet av den uppdaterade 

kommunikationsplanen. Förvaltningsmyndigheten har också planerat 

genomföra tematiska seminarier inom områden för att stimulera investeringar 

(t.ex. seminarium om investeringar i solceller på gårdsnivå) samt med mer 

åtgärdsinriktad information. 

Myndighet som 

ansvarar för 

uppföljning 

Förvaltande myndighet 

 

Utvärderingsresultat 

med relevans för 

uppföljning (beskriv 

resultat och ange källa 

inom parentes) 

Utvärderarna rekommenderade att insatser riktas för att få branschen att inse 

naturbetesmarkers betydelse som mervärden som den åländska maten kan 

skapa, till exempel genom att bidra med den här typen av icke-produktiva 

investeringar och få ta del av mervärdet som det ger genom marknadsföring. Ett 

annan möjlighet är att göra det mer lönsamt att upprätthålla naturbetesmarker 

genom ökade stödnivåer. (Utvärderarnas årsrapport med tematiska 

fördjupningar, Nordregio/ÅSUB 2020:X)  

Uppföljning 

genomförd 

Inom den hållbara livsmedelsstrategin genomförs för närvarande ett 

utvecklingsprojekt gällande naturbeteskött från Åland. Projektet drivs av Ålands 

hushållningssällskap med syfte att öka medvetenheten om hur produktionen 

påverkar köttet hos kockar, livsmedelskedjan och lantbrukare. Avsikten är att 

projektet skall finansieras med resurser från landsbygdsutvecklingsprogrammet; 

dels från Leader och dels inom åtgärderna för kunskapsutveckling och 

rådgivning.  

Myndighet som 

ansvarar för 

uppföljning 

Förvaltande myndighet 

 

Utvärderingsresultat 

med relevans för 

uppföljning (beskriv 

resultat och ange källa 

inom parentes) 

Inför en regelförändring rekommenderade utvärderarna att även effekterna på 

kvarvarande stödmottagare i form av delvis förlorade stöd bör tas i beaktande 

vid regelförändringar. Särskilt odlingar inriktade på grönsaker, bär och frukt 

skulle tappa delar av sina stöd. Även gårdar med naturbete skulle förlora delar 

av sina stöd. (Utvärderarnas årsrapport med tematiska fördjupningar, 

Nordregio/ÅSUB 2020:X)  

Uppföljning 

genomförd 

Det är inte aktuellt att ändra arealkraven under denna programperiod längre. 

Analysen används som underlag för kommande programperiod. Behovet av att 

ändra arealkraven kommer att bedömas noggrant och alla följder av ändrade 

villkor kommer att analyseras. Det är möjligt att under nästa programperiod 

bygga upp en annan struktur i programmet.  
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Myndighet som 

ansvarar för 

uppföljning 

Förvaltande myndighet 

 

Utvärderingsresultat 

med relevans för 

uppföljning (beskriv 

resultat och ange källa 

inom parentes) 

Om programorganisationen väljer att gå vidare med planeringen av höjda 

arealkrav för de arealbaserade stöden rekommenderade utvärderarna att 

målsättningarna för förändringarna specificeras, och att möjligheten att uppnå 

målen bedöms. Exempel på målsättningar kan vara ”ökad tillgång till mark”, 

”motverka arronderingsproblemet”, ”påskynda strukturomvandlingen mot 

större jordbruksenheter”, ”minska vallodlingens andel av åkrarna”, ”föryngra 

jordbrukarkåren” (årsrapport Nordregio/ÅSUB 2020:X) 

Uppföljning 

genomförd 

Det är inte aktuellt att ändra arealkraven under denna programperiod längre. 

Analysen används som underlag för kommande programperiod och arealkraven 

ställs utgående från CAP-strategiplanens behovsanalys och mål. 

Myndighet som 

ansvarar för 

uppföljning 

Förvaltande myndighet 
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3. PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS 

3.a) Beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att garantera programgenomförandets kvalitet och 

effektivitet 

Under år 2019 kunde odlingssäsongen på Åland betraktas som relativt bra och som en bra återhämtning 

från föregående säsong då skördarna drabbades av extrem torka. Den del av primärnäringarna som är 

momsbelagd, främst äppelodlingen prognosticerades få en fortsatt god omsättningstillväxt. 

För den delen av livsmedelsindustrin som är mer intimt kopplat till det åländska lantbruket skedde en viss 

återhämtning från föregående sommars torka då den redan pressade lönsamheten ytterligare utmanades. 

Även med ett vädermässigt bättre 2019 återstod dock strukturella problem som den lokala kostnadsbilden 

och den internationella prisbilden. Omsättningsutvecklingen såg fortsättningsvis ut att bli svag. 

Av den totala finansieringsramen på 58,5 miljoner euro (inklusive nationellt finansierade tilläggsdelar) 

uppgår programmets budget för de arealbaserade stöden till 76 procent och för projektstöden till 34 

procent. För projektstöden är 75 procent av budgeten uppbunden och motsvarande betalningsgrad uppgår 

till 55 procent. För de arealbaserade stödens del uppgår betalningarna till 84 procent av budgeten. 

Sammantaget har programmet kunnat genomföras på ett bra sätt men med en sämre efterfrågan på 

lantbruksinvesteringar, rådgivningsinsatser och eftersläpningar när det gäller utbetalningar till Leader-

projekt. Ambitionsnivån för lantbruksinvesteringarna har konstaterats vara hög vilket bidrar till att det blir 

svårt att uppnå målen gällande utbetalningarna. 

Utvärderarna anser att budgeterat anslag för investeringar inom lantbruket inte kommer att uppnås. 

Anslaget för investeringsstödet till lantbruket har dragits ned med en miljon och justerats till 6 miljoner 

p.g.a. under år 2019. Större behov inom andra åtgärder och lägre efterfrågan inom investeringar 

motiverade justeringen. Investeringsviljan inom lantbruket tenderar nu att öka. Det är svårt att 

prognosticera behovet av anslag i och med att ett par större investeringar kan stort genomslag på beviljat 

stöd och budgetbehovet. 

Efterfrågan på rådgivningsinsatser för miljöåtgärder är låg och efterfrågan motsvarar inte budgeterade 

anslag. Beträffande rådgivningsinsatser för ekonomi och konkurrenskraft har efterfrågan ökat och det ser 

ut som om anslaget om 50 000 euro kommer att utnyttjas, 

Under år 2019 har programbudgeten för investeringsstöd till livsmedelsförädling utökats med 700.000 

euro. Nya finansieringsbeslut har beviljats till projekt med en stark koppling till den lokala 

livsmedelsproduktionen, såsom det lokala slakteriet, ett mobilt musteri och pasta-tillverkning, vilket 

efterfrågades och lyftes upp av utvärderarna. 

Startstöd beviljas i enlighet med budget och intresset för att bli lantbrukare finns fortfarande. Det har 

beviljats 21 startstöd av budgeterat 25 st. under programperioden. Det hittills goda genomförandet samt 

indikationer om planerade generationsväxlingar tyder på att åtgärden förmodligen kommer att nå målet 

om 25 st. startstöd. 

Genomförandet av de arealbaserade ersättningarna har under året löpt enligt förväntningarna. Redan i ett 

tidigt skede av programperioden kunde förvaltningsmyndigheten konstatera att intresset för de 

arealbaserade insatserna inte till alla delar motsvarade landskapsregeringens prognostisering och 
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landskapsregeringen har genom programändringar omfördelat finansiering till miljöinsatser och till 

ekologisk produktion.     

Programbudgeten för ekologisk produktion har ökat med 2 750 000 euro dels för att garantera 

finansieringen av de ingångna åtagandena men dels också får att kunna teckna nya åtaganden om ca 200 

hektar år 2018. Landskapsregeringen utlyste under våren 2018 en ansökningsperiod för nya åtaganden 

och erhöll 32 ansökningar med en sammanlagd areal om ca 365 hektar.  På grund av att ansökningarna 

omfattade en större areal än vad som kunde godkännas valdes de ansökningar som på det mest effektiva 

sättet bidrar till programmets övergripande målsättningar ut med hjälp av fastställda urvalskriterier. 18 

nya åtaganden ingicks med en sammanlagd areal om 213,61 hektar. Under år 2019 kunde nya åtaganden 

inte ingås men år 2020 kommer de stödmottagare som har ett åtagande om ekologisk produktion från år 

2015 och som har haft ekologiskt odlad mark utanför sitt åtagande att kunna ingå ett nytt ettårigt åtagande 

och samtidigt ta med den mark som varit utanför åtagandet. Därmed kommer den till åtaganden anslutna 

arealen att öka något och hela programbudgeten är i och med det uppbunden i gällande åtaganden. 

Ersättning för ekologisk produktion beviljades år 2019 till 90 jordbruksföretag och den sammanlagda 

arealen var 3 137,38 hektar.    Av den totala arealen var 3 104,48 hektar i produktionsskede och 32,90 

hektar i övergångsskede.   

Omfördelningen av programfinansiering har inneburit att de planerade offentliga utgifterna för miljö- och 

klimatvänligt jordbruk under programperioden har minskat med 1 600 000 euro och de tillgängliga 

medlen motsvarar nu den estimerade anslutningen. År 2019 fanns totalt 481 gällande åtaganden och den 

fysiska arealen som beviljades ersättning varav 11 176,10 hektar.  Den arealmässiga anslutningen till de 

enskilda åtagandena och insatserna uppfyller den uppställda målsättningen i varierande grad. 

Anslutningen till vissa enskilda åtgärder och insatser har blivit mindre än förväntat medan anslutningen 

till vissa andra åtgärder och insatser har blivit större. Den låga anslutningen till vissa frivilliga 

komplement kan delvis förklaras med att dessa inte kan genomföras på areal som omfattas av ett åtagande 

om ekologisk produktion och den potentiella stödberättigade arealen har därmed blivit mindre då arealen 

som erhåller ersättning för ekologisk produktion har ökat. Trots den varierande anslutningen till de 

enskilda åtgärderna och insatserna är hela programbudgeten uppbunden i de gällande åtagandena. 

Det har under programperioden inte förekommit någon större årlig variation i den areal som beviljats 

kompensationsersättning och arealen förväntas även framöver ligga på samma nivå. Programbudgeten 

ligger väl i förhållande till den anslutna arealen. År 2019 beviljades kompensationsersättning till 393 

jordbruksföretag för en sammanlagd areal om 14 360,38 hektar vilket innebär att målsättningen uppfylls 

till 100%. 

Genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin ligger nu på en tillfredsställande nivå avseende 

beviljandegraden med 87 procent av budgeten uppbunden. Under 2019 anlitade den lokala 

aktionsgruppen en projektlots för att hitta och vägleda potentiella stödmottagare till miljöförbättrande 

projekt. Uppdraget har varit att föra dialog med markägare och informera om stödmöjligheterna från 

Leader, men även att samarbeta med andra pågående miljöprojekt för synergieffekter. Under 2019 har 

antalet finansieringsbeslut till miljöförbättrande projekt ökat avsevärt. 

Förvaltningsmyndigheten konstaterar att utbetalningarna till Leaderprojekten fortfarande släpar efter och 

att det till stor del kan härledas till förfarandet med utbetalningar av nationellt finansierade förskott vilka 

delvis tar bort incitamenten för att lämna in delredovisningar. Förfarandet med förskott är enligt 

förvaltningsmyndigheten motiverat med hänvisning till att många stödmottagare är små föreningar med 

svårigheter att förskottera sina projektkostnader. 
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Utökade administrativa insatser för att korta ner handläggningstiden från ett LAG-förord till ett slutligt 

finansieringsbeslut har skett genom fortlöpande dialog mellan förvaltningsmyndigheten och LAG i syfte 

att undvika flaskhalsar och onödiga fördröjningar. 

Under 2019 beviljades LAG finansiering för ett interregionalt samarbetsprojekt mellan Lokalkraft Leader 

Åland och Finlandssvenska 4H, Yrkesakademin i Österbotten (Aktion Österbotten), Skördefestens 

Vänner, nätverket Bärkraft.ax, Företagsam skärgård m.fl. Projektet kommer att lyfta upp och 

marknadsföra temat hållbarhet genom att sprida information och goda exempel på hållbart agerande i 

vardagen, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.  Genom att erbjuda möjlighet till nätverkande mellan 

hållbarhetsaktörer på Åland och i Finland kan goda exempel spridas och inspirera till handling och 

utveckling. 

E-administration 

Ärendehanteringssystemet för administration och kontroll av företags- och projektstöden i Hyrrä har 

under året kontinuerligt utvecklats. Det har förekommit vissa störningar i produktionsmiljön för 

övervakningsdelen vilken driftsattes under slutet av år 2019. Rapporteringsverktyget har under året 

utvecklats och förbättrats. 

Ansökan om utbetalning av miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och 

kompensationsersättning ingår i den samlade stödansökan som stödmottagarna kan lämna in elektroniskt 

via Viputjänsten. År 2019 lämnades 94,5 % av ansökningarna in elektroniskt. 

De arealbaserade stöden administreras i Stödtillämpningen som är ett integrerat administrations- och 

kontrollsystem (IACS). Ärendehanteringen förbättras kontinuerligt med nya funktioner och systemet 

fungerar nu till alla delar på en tillfredsställande nivå. Betalningarna till stödmottagarna har kunnat ske i 

tid vid de utlovade tidpunkterna. Systemet kräver dock vissa årliga uppdateringar och underhåll. 

Via Vipurådgivaren kan stödmottagarna se alla grunduppgifter gällande gården och följa 

ärendehanteringen hos myndigheten. Också Vipurådgivaren har utvecklats under året med nya funktioner 

som ger detaljerad information till stödmottagarna om de beräknade och verkställda stödbeloppen. Via 

Vipurådgivaren kan stödmottagarna även erhålla allmän information från myndigheterna. 

Alla betalningar från Hyrrä och nya Stödtillämpningen har skett genom Landsbygdsverkets 

Samposystem. 

 

3.b) Kvalitet och effektiva genomförandemekanismer 

Förenklade kostnadsalternativ 
1
, proxyindikatorn beräknas automatiskt 

             

Totalt finansiellt 

anslag till 

landsbygdsprogrammet 

[Ejflu] 

[%] planerad andel av 

det sammanlagda 

anslaget till 

landsbygdsprogrammet 

som täcks av 

förenklade 

kostnadsalternativ2 

[%] utgifter som 

realiserats genom ett 

förenklat 

kostnadsalternativ av 

det totala anslaget till 

landsbygdsprogrammet 

(kumulativt)3 

Fondspecifika metoder enligt artikel 67.5 e i förordning (EU) nr 1303/2013 20 709 000,00 75,71 63,08 
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1 Med förenklade kostnadsmetoder avses enhetskostnader, klumpsummor och schablonsatser enligt artikel 67.5 i förordning (EU) nr 1303/2013, inklusive 

de särskilda metoder som avses i led e i den artikeln, som klumpsummor vid start av företag, schablonutbetalningar till producentorganisationer samt areal- 

och djurbaserade enhetskostnader. 

2 Beräknas automatiskt från programversionens åtgärder 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 

3 Beräknas automatiskt från utgiftsdeklarationen för åtgärderna 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 

Förenklade kostnadsalternativ, baserat på specifika detaljerade uppgifter från medlemsstaterna [frivillig 

uppgift] 

             
Totalt finansiellt anslag till 

landsbygdsprogrammet [Ejflu] 

[%] planerad andel av det 

sammanlagda anslaget till 

landsbygdsprogrammet som täcks 

av förenklade kostnadsalternativ 

[%] utgifter som realiserats genom 

ett förenklat kostnadsalternativ av 

det totala anslaget till 

landsbygdsprogrammet 

(kumulativt) 

Totalt artikel 67.1 b, c och d + 67.5 e i 

förordning (EU) nr 1303/2013 
20 709 000,00   

Fondspecifika metoder enligt artikel 

67.5 e i förordning (EU) nr 1303/2013 
20 709 000,00   

E-förvaltning för stödmottagarna [frivillig uppgift] 

             [%] Ejflu-finansiering [%] berörda åtgärder 

Ansökan om stöd   

Ansökan om utbetalning   

Kontroller och överensstämmelse   

Övervakning och rapportering till förvaltande 

myndighet/utbetalande organ 
  

Genomsnittliga tidsgränser för utbetalning till stödmottagarna [frivillig uppgift] 

[Dagar] 

I förekommande fall, 

medlemsstaternas tidsfrister 

för utbetalning till 

stödmottagarna 

[Dagar] 

Genomsnittlig tid för 

utbetalning till 

stödmottagarna 

Kommentarer 
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4. ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA KRAV PÅ TEKNISKT STÖD OCH PUBLICITET 

FÖR PROGRAMMET 

4.a) Vidtagna åtgärder och nuläget när det gäller fastställandet av nationella landsbygdsnätverket och 

genomförandet av programmets handlingsplan 

4.a1) Vidtagna åtgärder och nuläget när det gäller fastställandet av det nationella 

landsbygdsnätverksprogrammet (förvaltningsstruktur och enhet för nätverksstöd) 

Landskapsregeringen ingår i det nationella landsbygdsnätverket. 

 

4.a2) Vidtagna åtgärder och nuläge när det gäller genomförandet av handlingsplanen 

Landskapsregeringen ingår i det nationella landsbygdsnätverket som sprider information om programmet 

på landsnivå och som administreras via Finlands landsbygdsprogram. Under året genomfördes i samarbete 

med landsbygdsnätverket och programmets utvärderare ett gemensamt lärandeseminarium den 22 oktober 

2019. 

 

4.b) Åtgärder som vidtagits för att skapa publicitet för programmet (artikel 13 i kommissionens 

genomförandeförordning (EU) nr 808/2014) 

Ålands landskapsregering utgör förvaltningsmyndighet för landsbygdsprogrammet och är därmed 

huvudansvarig för genomförandet av programmets kommunikationsplan. Gällande de åtgärder som 

genomförs genom Leader-metoden ansvarar den lokala aktionsgruppen för informationsinsatserna. Inom 

ramen för det landsomfattande landsbygdsnätverket möjliggörs även informationsinsatser i samarbete med 

Ålands landskapsregering. 

Programmets målgrupper utgörs huvudsakligen av stödmottagare och potentiella stödmottagare, övriga 

aktörer (intressebevakare, näringslivsorganisationer, massmedia kommuner etc) samt den breda 

allmänheten. 

Programdokumentet har gjorts tillgängligt för alla målgrupper på landskapsregeringens hemsida 

(https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/landsbygdsutvecklings-programmet). Årligen 

publiceras även på hemsidan en sammanfattning av programmets genomförande samt de 

utvärderingsrapporter som gjorts av externa utvärderare. Övervakningskommitténs arbete har kunnat följas 

genom att ta del av publicerade mötesprotokoll (https://www.regeringen.ax/andra-verksamheter-hor-

forvaltningen/overvakningskommitten-eu-program-2014-2020). 

För gruppen stödmottagare och potentiella stödmottagare har de elektroniska stödadministrationsverktygen 

Vipu och Hyrrä varit viktiga kanaler tillsammans med information om stödvillkor och administrativa 

processer. Information om de arealbaserade stöden och det årliga ansökningsförfarandet finns i 

landskapsregeringens Ansökningsanvisningar som publiceras på landskapsregeringens 

webbplats  https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/ansokningsguide-
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2019.pdf På webbplatsen finns även information om stöden och stödvillkor samt underlagsmaterial som 

stödmottagaren behöver för dokumentering av de genomförda insatserna. 

Offentlighetsprincipen har dessutom möjliggjort en god massmedial bevakning av 

den  programfinansiering som lantbrukare, företag och organisationer erhållit. 

Under året har det interna arbetet utvecklats med hjälp av en intern kommunikationsstrategi som skall 

fungera som stöd i det praktiska arbetet med informationsåtgärderna och med speciellt fokus på sociala 

media. Under året har information kontinuerligt lagts ut löpande på jordbruksbyråns Facebook-sida 

(https://d.facebook.com/JordbruksbyranAland/?__tn__=CH-R). 

Inför ansökningsomgången för programmets arealstöd har det genomförts två informationstillfällen, den 7 

och 23 april, riktade till stödtagare där information om stödvillkor och möjligheter inom programmet 

kommunicerades. Det första informationstillfället har varit webbsänt för att möjliggöra deltagande på 

distans till förmån för stödtagare exempelvis i skärgården. Webbsändningen har också varit möjliga att ta 

del av i efterhand. Inför ansökningsomgången har landskapsregeringen även arrangerat mindre 

informationsträffar för rådgivare och de åländska lantbrukssekreterarna för att informera om förändringar 

och förutsättningarna inom de åländska arealstödsåtgärderna. 

Information sker kontinuerligt via bankerna och kontakter med lantbrukare. De som erhåller startstöd 

informeras vid speciella möten om de stöd som finns att söka. Vidare har  programadministrationen 

deltagit vid olika seminarier och informerar om investeringsstöd. Under året har det hållits seminarier om 

bevattning och förnyelsebar energi där det informerats om investeringsstöd och stödnivåer för lantbrukare. 

Det har skrivits i tidningarna om olika investeringsprojekt. Vidare förevisas projekten i olika sammanhang 

bl.a. vid den årliga skördefesten på Åland. Vidare innehåller annonser avseende utbildningar uppgifter om 

programmets medfinansiering. 

Jordbruksbyråns nyhetsbrev Jordbruksbyrån informerar 1-4/2019 har distribueras till alla jordbrukshushåll 

på Åland.  I nyhetsbreven har funnits information om bl.a. lättnader i villkoren för gårdens åtaganden och 

stödbetalningar till följd av minskat djurantal orsakat av torkan 2018 och lättnader i villkoren för 

naturbeten orsakat av stormen Alfrida 2019. Likaså har tidtabeller för årets utbetalning av de arealbaserade 

stöden samt tvärvillkor för desamma publicerats.  Information om möjligheten att ingå avtal för 

anläggande av skyddszon, förlängning och ändringar gällande åtaganden för de arealbaserade stöden samt 

information, möjligheter till jordbruksrådgivning och tillgång till rådgivarregistret på Åland har publicerats 

i breven.    

I samband med informationsåtgärderna har landskapsregeringen iakttagit de tekniska kännetecken som 

föreskrivs i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014. Upplysningstavlor med 

information om jordbruksfondens delfinansiering av projekt har distribuerats till stödmottagare vilka 

erhållit investeringsstöd. 

Den lokala aktionsgruppen har ansvarat för informationsinsatserna gällande de åtgärder som genomförs 

genom Leader-metoden. Hemsidan https://leader.ax/ har uppdaterats och är idag anpassad för personer 

med synsvårigheter.  På hemsidan finns information om datasystemet Hyrrä som guidar sökanden genom 

ansökningsprocessen på ett enkelt och tydligt sätt med kortfattade filmer och informativa faktarutor. 

Projekt som beviljats finansiering synliggörs på hemsidan med bilder, film och faktainformation. 

Jordbruksfondens delfinansiering har synliggjorts med affisch eller upplysningstavla med aktuella 

logotyper (jordbruksfonden, Leader och landskapsregeringen). 

Den åländska LAG gruppen har under året stått som värd för ett besök från Finlands byar rf (Suomen 

kylät), en riksorganisation för landsbygdsutveckling som samlar bl.a. byföreningar, Leadergrupper och 
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andra lokala utvecklingsorganisationer på landsbygden. Under besöket   diskuterades bl.a. kommande 

programperiod och tillfälle gavs även för att utbyta erfarenheter mellan organisationerna. 
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5. ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA FÖRHANDSVILLKOREN 

Det här avsnittet gäller bara årlig genomföranderapport 2015, 2016 
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6. BESKRIVNING AV GENOMFÖRANDET AV DELPROGRAM 

Det här avsnittet gäller bara årlig genomföranderapport 2016, 2018 
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7. BEDÖMNING AV UPPGIFTER OCH FRAMSTEG NÄR DET GÄLLER ATT UPPNÅ PROGRAMMETS 

MÅL 

Det här avsnittet gäller bara årlig genomföranderapport 2016, 2018 



41 

8. GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER FÖR ATT TA HÄNSYN TILL PRINCIPERNA I ARTIKLARNA 5, 

7 OCH 8 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013 

Det här avsnittet gäller bara årlig genomföranderapport 2016, 2018 
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9. FRAMSTEG NÄR DET GÄLLER ATT INFÖRA ETT INTEGRERAT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR 

ATT ANVÄNDA EJFLU OCH ANDRA EU-FINANSIERINGSINSTRUMENT 

Det här avsnittet gäller bara årlig genomföranderapport 2018 
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10. RAPPORT OM GENOMFÖRANDE AV FINANSIERINGSINSTRUMENT (ARTIKEL 46 I 

FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013) 

30A. Har förhandsbedömningen påbörjats? Nej 

30B. Har förhandsbedömningen slutförts? Nej 

30. Datum för slutförande av förhandsbedömningen  -  

31.1. Har urval- eller utnämningsprocessen redan inletts? Nej 

13A. Har finansieringsavtalet signerats? Nej 

13. Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet med det organ 

som genomför finansieringsinstrumentet 
 -  
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11. INMATNINGSTABELLER FÖR ALLMÄNNA OCH PROGRAMSPECIFIKA INDIKATORER OCH 

KVANTIFIERADE MÅLVÄRDEN 

Se Bilaga övervakning 
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Bilaga II 

Detaljtabell som visar genomförandenivån för fokusområdena, inklusive utfallsindikatorer 

Fokusområde 1A 

FA/M Namn på målindikator Period 
Baserat på godkända 

(i relevanta fall) 
Upptag (%) Genomförda Upptag (%) Mål 2023 

1A 

T1: Procentandel utgifter inom 

ramen för artiklarna 14, 15 och 
35 i förordning (EU) 

nr 1305/2013 i förhållande till 

de sammanlagda utgifterna för 
landsbygdsprogrammet 

(fokusområde 1A) 

2014-2019   0,08 12,68 

0,63 

2014-2018   0,02 3,17 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

 

Fokusområde 1C 

FA/M Namn på målindikator Period 
Baserat på godkända 

(i relevanta fall) 
Upptag (%) Genomförda Upptag (%) Mål 2023 

1C 

T3: Totalt antal deltagare som 

utbildats enligt artikel 14 i 

förordning (EU) nr 1305/2013 

(fokusområde 1C) 

2014-2019   534,00 356,00 

150,00 

2014-2018   279,00 186,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     
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Fokusområde 2A 

FA/M Namn på målindikator Period 
Baserat på godkända 

(i relevanta fall) 
Upptag (%) Genomförda Upptag (%) Mål 2023 

2A 

T4: Procentandel 

jordbruksföretag med stöd från 

ett landsbygdsprogram för 
investeringar i omstrukturering 

eller modernisering 

(fokusområde 2A) 

2014-2019 10,34 74,97 10,34 74,97 

13,79 

2014-2018 7,24 52,49 7,24 52,49 

2014-2017 6,03 43,72 6,03 43,72 

2014-2016 6,55 47,49 2,76 20,01 

2014-2015 2,07 15,01   

FA/M Utfallsindikator Period Anslagna Upptag (%) Genomförda Upptag (%) Planerade 2023 

2A O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 3 664 443,78 59,46 2 578 035,99 41,83 6 162 920,00 

M01 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 60 184,40 54,71 38 612,17 35,10 110 000,00 

M01.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019   38 612,17 35,10 110 000,00 

M01.1 
O12 - Antal deltagare i 

utbildningar 
2014-2019   534,00 356,00 150,00 

M02 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 4 885,96 9,77 4 885,96 9,77 50 000,00 

M02.1 
O13 - Antal stödmottagare som 

fått rådgivning 
2014-2019   14,00 4,12 340,00 

M04 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 3 599 373,42 59,96 2 534 537,86 42,22 6 002 920,00 

M04 O2 - Totalt investeringar 2014-2019   6 936 646,25 40,80 17 000 000,00 

M04.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019   2 534 537,86 42,22 6 002 920,00 

M04.1 

O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 
2014-2019   60,00 75,00 80,00 

 

Fokusområde 2B 

FA/M Namn på målindikator Period 
Baserat på godkända 

(i relevanta fall) 
Upptag (%) Genomförda Upptag (%) Mål 2023 

2B 

T5: Procentandel jordbruksföretag 
med stöd från ett landsbygdsprogram 

för 

affärsutvecklingsplaner/investeringar 
för unga jordbrukare (fokusområde 

2B) 

2014-2019 3,62 95,44 3,62 95,44 

3,79 

2014-2018 2,41 63,54 2,41 63,54 

2014-2017 2,07 54,57 2,07 54,57 

2014-2016 1,55 40,86   

2014-2015     

FA/M Utfallsindikator Period Anslagna Upptag (%) Genomförda Upptag (%) Planerade 2023 

2B O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 756 000,00 84,00 564 000,00 62,67 900 000,00 

M06 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 756 000,00 84,00 564 000,00 62,67 900 000,00 

M06 O2 - Totalt investeringar 2014-2019   0,00 0,00 5 000 000,00 

M06.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019   564 000,00 62,67 900 000,00 

M06.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare som 

fått stöd 

2014-2019   21,00 95,45 22,00 
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Fokusområde 3A 

FA/M Namn på målindikator Period 
Baserat på godkända 

(i relevanta fall) 
Upptag (%) Genomförda Upptag (%) Mål 2023 

3A 
T-AX01 Total investering 

(euro) 

2014-2019   10 980 033,87 83,18 

13 200 000,00 

2014-2018   8 881 824,52 67,29 

2014-2017   6 441 387,85 48,80 

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Utfallsindikator Period Anslagna Upptag (%) Genomförda Upptag (%) Planerade 2023 

3A O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 3 018 680,90 81,59 2 582 745,88 69,80 3 700 000,00 

M04 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 3 018 680,90 81,59 2 582 745,88 69,80 3 700 000,00 

M04 O2 - Totalt investeringar 2014-2019   10 980 033,87 83,18 13 200 000,00 

M04.1 

M04.2 

O3 - Antal åtgärder/insatser 

som får stöd 
2014-2019   21,00 84,00 25,00 
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Prioritering P4 

FA/M Namn på målindikator Period 
Baserat på godkända 

(i relevanta fall) 
Upptag (%) Genomförda Upptag (%) Mål 2023 

P4 

T12: Procentandel 

jordbruksmark som omfattas av 

åtagande för att förbättra 
markskötsel och/eller 

förebygga jorderosion 

(fokusområde 4C) 

2014-2019   17,13 91,73 

18,67 

2014-2018   18,33 98,15 

2014-2017   17,92 95,96 

2014-2016   20,96 112,24 

2014-2015     

T10: Procentandel 

jordbruksmark som omfattas av 
åtagande för att förbättra 

vattenförvaltning (fokusområde 

4B) 

2014-2019   64,51 97,13 

66,42 

2014-2018   65,21 98,18 

2014-2017   66,72 100,46 

2014-2016   52,71 79,36 

2014-2015     

T9: Procentandel 
jordbruksmark som omfattas av 

åtagande som stöder biologisk 

mångfald och/eller landskap 

(fokusområde 4A) 

2014-2019   21,88 90,87 

24,08 

2014-2018   22,32 92,70 

2014-2017   23,26 96,60 

2014-2016   24,67 102,46 

2014-2015     

FA/M Utfallsindikator Period Anslagna Upptag (%) Genomförda Upptag (%) Planerade 2023 

P4 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 34 314 346,86 76,57 37 267 791,19 83,16 44 812 282,00 

M02 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 

M02.1 
O13 - Antal stödmottagare som 

fått rådgivning 
2014-2019   0,00 0,00 180,00 

M10 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 9 652 221,58 74,96 11 075 040,92 86,00 12 877 282,00 

M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) 2014-2019   14 910,47 131,07 11 376,00 

M11 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 5 016 935,48 68,88 5 680 637,16 77,99 7 284 000,00 

M11.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) 2014-2019   32,90 4,15 793,00 

M11.2 O5 - Sammanlagd areal (ha) 2014-2019   3 104,48 123,29 2 518,00 

M13 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 19 645 189,80 80,31 20 512 113,11 83,86 24 461 000,00 

M13.3 O5 - Sammanlagd areal (ha) 2014-2019   14 360,38 100,07 14 350,00 
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Fokusområde 6B 

FA/M Namn på målindikator Period 
Baserat på godkända 

(i relevanta fall) 
Upptag (%) Genomförda Upptag (%) Mål 2023 

6B 

T23: Arbetstillfällen som 

skapats i projekt som får stöd 

(Leader) (fokusområde 6B) 

2014-2019     

5,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T22: Procentandel av 

landsbygdsbefolkningen som 
får ta del av förbättrade 

tjänster/infrastrukturer 

(fokusområde 6B) 

2014-2019   18,61 75,38 

24,69 

2014-2018   11,32 45,85 

2014-2017   0,26 1,05 

2014-2016     

2014-2015     

T21: Procentandel av 
landsbygdsbefolkningen som 

omfattas av lokala 

utvecklingsstrategier 

(fokusområde 6B) 

2014-2019   105,06 103,92 

101,10 

2014-2018   104,00 102,87 

2014-2017   103,03 101,91 

2014-2016   102,22 101,11 

2014-2015     

FA/M Utfallsindikator Period Anslagna Upptag (%) Genomförda Upptag (%) Planerade 2023 

6B O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 1 316 488,90 80,08 552 653,00 33,62 1 644 000,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019 1 316 488,90 80,08 552 653,00 33,62 1 644 000,00 

M19 
O18 - Befolkning som omfattas 

av lokala aktionsgrupper 
2014-2019   29 789,00 103,92 28 666,00 

M19 
O19 - Antal valda lokala 

aktionsgrupper 
2014-2019   1,00 100,00 1,00 

M19.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019   10 000,00 100,00 10 000,00 

M19.2 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019   375 130,85 27,91 1 344 000,00 

M19.4 O1 - Totalt offentliga utgifter 2014-2019   167 522,15 57,77 290 000,00 
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AVSNITT 11 

1. INMATNINGSTABELLER FÖR ALLMÄNNA OCH PROGRAMSPECIFIKA INDIKATORER OCH 

KVANTIFIERADE MÅLVÄRDEN 

1.a) Tabell A: Anslagna utgifter per åtgärd och fokusområde – ÅRLIGT 

Åtgärd Delåtgärd Indikator Dimension 1 Prioritering Fokusområde Totalt 

offentliga 

utgifter 

M01  O1 - Totalt offentliga utgifter  P2 2A 9 340,00 

M01  O1 - Totalt offentliga utgifter    9 340,00 

M02  O1 - Totalt offentliga utgifter  P2 2A 3 717,27 

M02  O1 - Totalt offentliga utgifter  P4  0,00 

M02  O1 - Totalt offentliga utgifter    3 717,27 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter  P2 2A 668 730,64 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter 

Belopp som anslagit för 

finansieringsinstrumentet i 

finansieringsavtalet 

P2 2A 0,00 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter 
Belopp som anslagits för 

bidrag 
P2 2A 668 730,64 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter  P3 3A 761 441,20 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter 
Belopp som anslagit för 
finansieringsinstrumentet i 

finansieringsavtalet 

P3 3A 0,00 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter 
Belopp som anslagits för 

bidrag 
P3 3A 761 441,20 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter    1 430 171,84 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter 

Belopp som anslagit för 

finansieringsinstrumentet 

i finansieringsavtalet 

  0,00 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter 
Belopp som anslagits för 

bidrag 
  1 430 171,84 

M06  O1 - Totalt offentliga utgifter  P2 2B 180 000,00 

M06  O1 - Totalt offentliga utgifter 
Belopp som anslagit för 
finansieringsinstrumentet i 

finansieringsavtalet 

P2 2B 0,00 

M06  O1 - Totalt offentliga utgifter 
Belopp som anslagits för 

bidrag 
P2 2B 180 000,00 

M06  O1 - Totalt offentliga utgifter    180 000,00 

M06  O1 - Totalt offentliga utgifter 

Belopp som anslagit för 

finansieringsinstrumentet 

i finansieringsavtalet 

  0,00 

M06  O1 - Totalt offentliga utgifter 
Belopp som anslagits för 

bidrag 
  180 000,00 

M10  O1 - Totalt offentliga utgifter  P4  1 596 502,98 

M10  O1 - Totalt offentliga utgifter    1 596 502,98 

M11  O1 - Totalt offentliga utgifter  P4  1 059 574,32 

M11  O1 - Totalt offentliga utgifter    1 059 574,32 

M13  O1 - Totalt offentliga utgifter  P4  3 559 194,23 

M13  O1 - Totalt offentliga utgifter    3 559 194,23 

M19  O1 - Totalt offentliga utgifter  P6 6B 485 832,75 

M19  O1 - Totalt offentliga utgifter 

Belopp som anslagit för 

finansieringsinstrumentet i 

finansieringsavtalet 

P6 6B 0,00 
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M19  O1 - Totalt offentliga utgifter 
Belopp som anslagits för 

bidrag 
P6 6B 485 832,75 

M19  O1 - Totalt offentliga utgifter    485 832,75 

M19  O1 - Totalt offentliga utgifter 

Belopp som anslagit för 

finansieringsinstrumentet 

i finansieringsavtalet 

  0,00 

M19  O1 - Totalt offentliga utgifter 
Belopp som anslagits för 

bidrag 
  485 832,75 

M19  
O20 - Antal Leader-projekt 

som får stöd 

genom 

finansieringsinstrument 
   

M19 M19.1 O1 - Totalt offentliga utgifter  P6 6B 0,00 

M19 M19.2 O1 - Totalt offentliga utgifter  P6 6B 485 832,75 

M19 M19.3 O1 - Totalt offentliga utgifter  P6 6B 0,00 

M19 M19.4 O1 - Totalt offentliga utgifter  P6 6B 0,00 

M20  O1 - Totalt offentliga utgifter    0,00 
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1.b) Tabell B: Realiserade utfallsindikatorer per åtgärd och fokusområde 

Tabell B1: Realiserat utfall (årliga genomföranderapporten) – kumulativtM01 – Kunskapsöverförings- och 

informationsåtgärder (artikel 14) 

Åtgärd Delåtgärd Indikator Prioritering Fokusområde 

B1: realiserat utfall 

(2014–2019 

kumulativt) 

M01  O1 - Totalt offentliga utgifter P2 2A 38 612,17 

M01  O1 - Totalt offentliga utgifter   38 612,17 

M01 M01.1 O1 - Totalt offentliga utgifter P2 2A 38 612,17 

M01 M01.1 O1 - Totalt offentliga utgifter   38 612,17 

M01 M01.1 
O3 - Antal åtgärder/insatser som får 

stöd 
P2 2A 13,00 

M01 M01.1 
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
  13,00 

M01 M01.1 
O11 - Antal anordnade 

utbildningsdagar 
P2 2A 18,00 

M01 M01.1 
O11 - Antal anordnade 

utbildningsdagar 
  18,00 

M01 M01.1 O12 - Antal deltagare i utbildningar P2 2A 534,00 

M01 M01.1 
O12 - Antal deltagare i 

utbildningar 
  534,00 

M01 M01.2 
O3 - Antal åtgärder/insatser som får 

stöd 
P2 2A 0,00 

M01 M01.2 
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
  0,00 

M01 M01.3 
O3 - Antal åtgärder/insatser som får 

stöd 
P2 2A 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
  0,00 
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M02 – Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15) 

Åtgärd Delåtgärd Indikator Prioritering Fokusområde 

B1: realiserat utfall 

(2014–2019 

kumulativt) 

M02  O1 - Totalt offentliga utgifter P2 2A 4 885,96 

M02  O1 - Totalt offentliga utgifter P4  0,00 

M02  O1 - Totalt offentliga utgifter   4 885,96 

M02 M02.1 
O3 - Antal åtgärder/insatser som får 

stöd 
P2 2A 14,00 

M02 M02.1 
O3 - Antal åtgärder/insatser som får 

stöd 
P4  0,00 

M02 M02.1 
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
  14,00 

M02 M02.1 
O13 - Antal stödmottagare som fått 

rådgivning 
P2 2A 14,00 

M02 M02.1 
O13 - Antal stödmottagare som fått 

rådgivning 
P4  0,00 

M02 M02.1 
O13 - Antal stödmottagare som 

fått rådgivning 
  14,00 

M02 M02.2 
O3 - Antal åtgärder/insatser som får 

stöd 
P2 2A 0,00 

M02 M02.2 
O3 - Antal åtgärder/insatser som får 

stöd 
P4  0,00 

M02 M02.2 
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
  0,00 

M02 M02.3 
O3 - Antal åtgärder/insatser som får 

stöd 
P2 2A 0,00 

M02 M02.3 
O3 - Antal åtgärder/insatser som får 

stöd 
P4  0,00 

M02 M02.3 
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
  0,00 

M02 M02.3 O14 - Antal utbildade rådgivare P2 2A 0,00 

M02 M02.3 O14 - Antal utbildade rådgivare P4  0,00 

M02 M02.3 O14 - Antal utbildade rådgivare   0,00 
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M04 – Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 17) 

Åtgärd Delåtgärd Indikator Dimension 1 Prioritering Fokusområde 

B1: realiserat 

utfall (2014–
2019 

kumulativt) 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter  P2 2A 2 534 537,86 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

P2 2A 0,00 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter 
Totala offentliga utgifter 
för insatser som får stöd 

genom bidrag 

P2 2A 2 534 537,86 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter  P3 3A 2 582 745,88 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

P3 3A 0,00 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter 
Totala offentliga utgifter 
för insatser som får stöd 

genom bidrag 

P3 3A 2 582 745,88 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter    5 117 283,74 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter 

Totala offentliga 

utgifter för stöd genom 

finansieringsinstrument 

  0,00 

M04  O1 - Totalt offentliga utgifter 

Totala offentliga 

utgifter för insatser 

som får stöd genom 

bidrag 

  5 117 283,74 

M04  O2 - Totalt investeringar  P2 2A 6 936 646,25 

M04  O2 - Totalt investeringar 
Åtgärder/insatser som får 

stöd genom bidrag 
P2 2A 6 936 646,25 

M04  O2 - Totalt investeringar 

Åtgärder/insatser som får 

stöd genom 
finansieringsinstrument 

(inklusive eventuellt 

arbetskapital och bidrag) 

P2 2A 0,00 

M04  O2 - Totalt investeringar  P3 3A 10 980 033,87 

M04  O2 - Totalt investeringar 
Åtgärder/insatser som får 

stöd genom bidrag 
P3 3A 10 980 033,87 

M04  O2 - Totalt investeringar 

Åtgärder/insatser som får 
stöd genom 

finansieringsinstrument 

(inklusive eventuellt 

arbetskapital och bidrag) 

P3 3A 0,00 

M04  O2 - Totalt investeringar    17 916 680,12 

M04  O2 - Totalt investeringar 
Åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
  17 916 680,12 

M04  O2 - Totalt investeringar 

Åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

(inklusive eventuellt 

arbetskapital och 

bidrag) 

  0,00 

M04  
O3 - Antal åtgärder/insatser 

som får stöd 
 P2 2A 100,00 

M04  
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
genom bidrag P2 2A 100,00 

M04  
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 

genom 
finansieringsinstrument 

(antal kontrakt som 

undertecknats med 
slutmottagare (eller till 

P2 2A 0,00 
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förmån för slutmottagare 

genom garanti)) 

M04  
O3 - Antal åtgärder/insatser 

som får stöd 
 P3 3A 21,00 

M04  
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
genom bidrag P3 3A 21,00 

M04  
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 

genom 
finansieringsinstrument 

(antal kontrakt som 

undertecknats med 
slutmottagare (eller till 

förmån för slutmottagare 

genom garanti)) 

P3 3A 0,00 

M04  
O3 - Antal åtgärder/insatser 

som får stöd 
   121,00 

M04  
O3 - Antal åtgärder/insatser 

som får stöd 
genom bidrag   121,00 

M04  
O3 - Antal åtgärder/insatser 

som får stöd 

genom 

finansieringsinstrument 

(antal kontrakt som 

undertecknats med 

slutmottagare (eller till 

förmån för 

slutmottagare genom 

garanti)) 

  0,00 

M04  

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

 P2 2A 60,00 

M04  

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Antalet slutmottagare 
som får stöd genom 

finansieringsinstrument 

(som ingått avtal) 

P2 2A 0,00 

M04  
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

genom bidrag P2 2A 60,00 

M04  

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

 P3 3A 0,00 

M04  

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Antalet slutmottagare 
som får stöd genom 

finansieringsinstrument 

(som ingått avtal) 

P3 3A 0,00 

M04  

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

genom bidrag P3 3A 0,00 

M04  

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

   60,00 

M04  

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Antalet slutmottagare 

som får stöd genom 

finansieringsinstrument 

(som ingått avtal) 

  0,00 

M04  

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

genom bidrag   60,00 

M04 M04.1 O1 - Totalt offentliga utgifter  P2 2A 2 534 537,86 

M04 M04.1 O1 - Totalt offentliga utgifter  P3 3A 0,00 

M04 M04.1 O1 - Totalt offentliga utgifter    2 534 537,86 

M04 M04.1 
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
 P2 2A 100,00 

M04 M04.1 
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
 P3 3A 0,00 

M04 M04.1 
O3 - Antal åtgärder/insatser 

som får stöd 
   100,00 
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M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

 P2 2A 60,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

 P3 3A 0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

   60,00 

M04 M04.2 O1 - Totalt offentliga utgifter  P2 2A 0,00 

M04 M04.2 O1 - Totalt offentliga utgifter  P3 3A 2 582 745,88 

M04 M04.2 O1 - Totalt offentliga utgifter    2 582 745,88 

M04 M04.2 
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
 P2 2A 0,00 

M04 M04.2 
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
 P3 3A 21,00 

M04 M04.2 
O3 - Antal åtgärder/insatser 

som får stöd 
   21,00 

M04 M04.3 O1 - Totalt offentliga utgifter  P2 2A 0,00 

M04 M04.3 O1 - Totalt offentliga utgifter  P3 3A 0,00 

M04 M04.3 O1 - Totalt offentliga utgifter    0,00 

M04 M04.3 
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
 P2 2A 0,00 

M04 M04.3 
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
 P3 3A 0,00 

M04 M04.3 
O3 - Antal åtgärder/insatser 

som får stöd 
   0,00 

M04 M04.4 O1 - Totalt offentliga utgifter  P2 2A 0,00 

M04 M04.4 O1 - Totalt offentliga utgifter  P3 3A 0,00 

M04 M04.4 O1 - Totalt offentliga utgifter    0,00 

M04 M04.4 
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
 P2 2A 0,00 

M04 M04.4 
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
 P3 3A 0,00 

M04 M04.4 
O3 - Antal åtgärder/insatser 

som får stöd 
   0,00 
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M06 – Jordbruks- och affärsutveckling (artikel 19) 

Åtgärd Delåtgärd Indikator Dimension 1 Prioritering Fokusområde 

B1: 

realiserat 
utfall 

(2014–

2019 

kumulativt) 

M06  O1 - Totalt offentliga utgifter  P2 2B 564 000,00 

M06  O1 - Totalt offentliga utgifter 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

P2 2B 0,00 

M06  O1 - Totalt offentliga utgifter 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

P2 2B 564 000,00 

M06  O1 - Totalt offentliga utgifter    564 000,00 

M06  O1 - Totalt offentliga utgifter 

Totala offentliga 

utgifter för stöd genom 

finansieringsinstrument 

  0,00 

M06  O1 - Totalt offentliga utgifter 

Totala offentliga 

utgifter för insatser 

som får stöd genom 

bidrag 

  564 000,00 

M06  O2 - Totalt investeringar  P2 2B 0,00 

M06  O2 - Totalt investeringar 
Åtgärder/insatser som får 

stöd genom bidrag 
P2 2B 0,00 

M06  O2 - Totalt investeringar 

Åtgärder/insatser som får 

stöd genom 
finansieringsinstrument 

(inklusive eventuellt 

arbetskapital och bidrag) 

P2 2B 0,00 

M06  O2 - Totalt investeringar    0,00 

M06  O2 - Totalt investeringar 
Åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
  0,00 

M06  O2 - Totalt investeringar 

Åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

(inklusive eventuellt 

arbetskapital och 

bidrag) 

  0,00 

M06  
O3 - Antal åtgärder/insatser 

som får stöd 
 P2 2B 21,00 

M06  
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 

Åtgärder/insatser som får 

stöd genom bidrag 
P2 2B 21,00 

M06  
O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 

Åtgärder/insatser som får 

stöd genom 
finansieringsinstrument 

(inklusive eventuellt 

arbetskapital och bidrag) 

P2 2B 0,00 

M06  
O3 - Antal åtgärder/insatser 

som får stöd 
   21,00 

M06  
O3 - Antal åtgärder/insatser 

som får stöd 

Åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
  21,00 

M06  
O3 - Antal åtgärder/insatser 

som får stöd 

Åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

(inklusive eventuellt 

arbetskapital och 

bidrag) 

  0,00 

M06  

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

 P2 2B 21,00 
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M06  
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Antalet slutmottagare 

som får stöd genom 

finansieringsinstrument 

(som ingått avtal) 

P2 2B 0,00 

M06  
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

genom bidrag P2 2B 21,00 

M06  

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

   21,00 

M06  

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Antalet slutmottagare 

som får stöd genom 

finansieringsinstrument 

(som ingått avtal) 

  0,00 

M06  

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

genom bidrag   21,00 

M06 M06.1 O1 - Totalt offentliga utgifter  P2 2B 564 000,00 

M06 M06.1 O1 - Totalt offentliga utgifter    564 000,00 

M06 M06.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

 P2 2B 21,00 

M06 M06.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

   21,00 

M06 M06.2 O1 - Totalt offentliga utgifter  P2 2B 0,00 

M06 M06.2 O1 - Totalt offentliga utgifter    0,00 

M06 M06.2 
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

 P2 2B 0,00 

M06 M06.2 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

   0,00 

M06 M06.3 O1 - Totalt offentliga utgifter  P2 2B 0,00 

M06 M06.3 O1 - Totalt offentliga utgifter    0,00 

M06 M06.3 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

 P2 2B 0,00 

M06 M06.3 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

   0,00 

M06 M06.4 O1 - Totalt offentliga utgifter  P2 2B 0,00 

M06 M06.4 O1 - Totalt offentliga utgifter    0,00 

M06 M06.4 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

 P2 2B 0,00 

M06 M06.4 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

   0,00 

M06 M06.5 O1 - Totalt offentliga utgifter  P2 2B 0,00 

M06 M06.5 O1 - Totalt offentliga utgifter    0,00 

M06 M06.5 
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

 P2 2B 0,00 

M06 M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

   0,00 
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Tabell B2.1: Realiserat Leader-utfall (årliga genomföranderapporter) – KUMULATIVT 

Åtgärd Indikator Delåtgärd Dimension 1 Prioritering Fokusområde 

Realiserat 

utfall 
(2014–

2019 

kumulativt) 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter  
Totala offentliga utgifter 
för stöd genom 

finansieringsinstrument 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.1 

Stöd till utarbetande av 

lokala 

utvecklingsstrategier 

P6 6B 10 000,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.1 Leader-startpaket P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 
fokusområde (6A) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (1B) som 
projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (3A) som 
projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (6C) som 
projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (1A) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (4B) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 
fokusområde (4C) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 
fokusområde (5C) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (5E) som 
projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (ytterligare 
fokusområde) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 
fokusområde (1C) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (3B) som 
projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 
(baserat på det 

fokusområde (4A) som 
P6 6B 0,00 
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projektet i huvudsak 

bidrar till) 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (2A) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (2B) som 
projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (5A) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (5B) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 
fokusområde (6B) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 375 130,85 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.2 

(baserat på det 
fokusområde (5D) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.3 
förberedande tekniskt 

stöd för samarbete 
P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.3 
Stöd till transnationellt 

samarbete (projekt) 
P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.3 
Stöd till interregionalt 

samarbete (projekt) 
P6 6B 0,00 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.4 

stöd till 

informationskostnader för 

lokala 

utvecklingsstrategier 

P6 6B 32 069,69 

M19 O1 - Totalt offentliga utgifter M19.4 

Stöd till driftskostnader 

för lokala 

utvecklingsstrategier 

P6 6B 135 452,46 

M19 
O18 - Befolkning som omfattas 

av lokala aktionsgrupper 
  P6 6B 29 789,00 

M19 
O19 - Antal valda lokala 

aktionsgrupper 
  P6 6B 1,00 

M19 
O19 - Antal valda lokala 

aktionsgrupper 
 flera fonder P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
 

genom 

finansieringsinstrument 
P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (6A) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (1B) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (3A) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 
fokusområde (6C) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (1A) som 
P6 6B 0,00 
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projektet i huvudsak 

bidrar till) 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (4B) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (4C) som 
projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (5C) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (5E) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 
fokusområde (ytterligare 

fokusområde) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (1C) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (3B) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 
fokusområde (4A) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 
fokusområde (2A) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (2B) som 
projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (5A) som 
projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (5B) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (6B) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 21,00 

M19 
O20 - Antal Leader-projekt som 

får stöd 
M19.2 

(baserat på det 

fokusområde (5D) som 

projektet i huvudsak 

bidrar till) 

P6 6B 0,00 

M19 
O21 - Antal samarbetsprojekt 

som får stöd 
 samarbete interregionalt P6 6B 0,00 

M19 
O21 - Antal samarbetsprojekt 

som får stöd 
 samarbete transnationellt P6 6B 0,00 

M19 
O21 - Antal samarbetsprojekt 

som får stöd 
 

genom 

finansieringsinstrument 
P6 6B 0,00 
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M19 
O22 - Antal och typ av 

projektansvariga 
 LAG-grupper P6 6B 1,00 

M19 
O22 - Antal och typ av 

projektansvariga 
 Offentliga organ P6 6B 0,00 

M19 
O22 - Antal och typ av 

projektansvariga 
 

Små och medelstora 

företag 
P6 6B 1,00 

M19 
O22 - Antal och typ av 

projektansvariga 
 

Icke-statliga 

organisationer 
P6 6B 0,00 

M19 
O22 - Antal och typ av 

projektansvariga 
 övrigt P6 6B 20,00 

M19 
O23 - Unikt antal lokala 
aktionsgrupper som deltar i 

samarbetsprojekt 

 samarbete interregionalt P6 6B 0,00 

M19 

O23 - Unikt antal lokala 

aktionsgrupper som deltar i 

samarbetsprojekt 

 samarbete transnationellt P6 6B 0,00 
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Tabell B2.2: Leader-uppgifter för att övervaka bidrag till det huvudsakliga fokusområdet – KUMULATIVT 

Åtgärd Prioritering Fokusområde Indikator Dimension 1 

Värde 

(2014–2019 

kumulativt) 

M19 P1 1A O1 - Totalt offentliga utgifter  0,00 

M19 P1 1B 

T2: Sammanlagt antal 

samarbetsprojekt som fått stöd inom 

ramen för samarbetsåtgärden 
(artikel 35 i förordning (EU) 

nr 1305/2013) (grupper, 

nätverk/kluster, pilotprojekt…) 

(fokusområde 1B) 

 0,00 

M19 P1 1C O12 - Antal deltagare i utbildningar  0,00 

M19 P2 2A 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

 0,00 

M19 P2 2A 
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare som 

fått stöd 

Antalet slutmottagare som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

(som ingått avtal) 

0,00 

M19 P2 2A 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare som 

fått stöd 

Antalet slutmottagare som 

får stöd genom bidrag 
0,00 

M19 P2 2B 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

 0,00 

M19 P2 2B 
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare som 

fått stöd 

Antalet slutmottagare som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

(som ingått avtal) 

0,00 

M19 P2 2B 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare som 

fått stöd 

Antalet slutmottagare som 

får stöd genom bidrag 
0,00 

M19 P3 3A 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

 0,00 

M19 P3 3A 
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare som 

fått stöd 

Antalet slutmottagare som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

(som ingått avtal) 

0,00 

M19 P3 3A 
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare som 

fått stöd 

Antalet slutmottagare som 

får stöd genom bidrag 
0,00 

M19 P3 3B 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

 0,00 

M19 P3 3B 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare som 

fått stöd 

Antalet slutmottagare som 
får stöd genom 

finansieringsinstrument 

(som ingått avtal) 

0,00 

M19 P3 3B 
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare som 

fått stöd 

Antalet slutmottagare som 

får stöd genom bidrag 
0,00 

M19 P4 4A O5 - Sammanlagd areal (ha) Skogsbruk 0,00 

M19 P4 4A O5 - Sammanlagd areal (ha) Jordbruk 0,00 

M19 P4 4B O5 - Sammanlagd areal (ha) Skogsbruk 0,00 

M19 P4 4B O5 - Sammanlagd areal (ha) Jordbruk 0,00 

M19 P4 4C O5 - Sammanlagd areal (ha) Skogsbruk 0,00 

M19 P4 4C O5 - Sammanlagd areal (ha) Jordbruk 0,00 

M19 P5 5A O5 - Sammanlagd areal (ha)  0,00 

M19 P5 5B O2 - Totalt investeringar  0,00 
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M19 P5 5B O2 - Totalt investeringar 
Åtgärder/insatser som får 

stöd genom bidrag 
0,00 

M19 P5 5B O2 - Totalt investeringar 

Åtgärder/insatser som får 

stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M19 P5 5C O2 - Totalt investeringar  0,00 

M19 P5 5C O2 - Totalt investeringar 
Åtgärder/insatser som får 

stöd genom bidrag 
0,00 

M19 P5 5C O2 - Totalt investeringar 
Åtgärder/insatser som får 
stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M19 P5 5D O5 - Sammanlagd areal (ha)  0,00 

M19 P5 5D O8 - Antal djurenheter som får stöd  0,00 

M19 P5 5E O5 - Sammanlagd areal (ha)  0,00 

M19 P6 6A 
R21 / T20: Arbetstillfällen som 
skapats i projekt som får stöd 

(fokusområde 6A) 

 0,00 

M19 P6 6B 

O15 - Befolkning som drar nytta av 

förbättrade tjänster/infrastrukturer 

(it-infrastrukturer eller andra) 

övrigt 5 276,00 

M19 P6 6C 
O15 - Befolkning som drar nytta av 
förbättrade tjänster/infrastrukturer 

(it-infrastrukturer eller andra) 

IT 0,00 
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Tabell B2.3: Övervakning av tekniskt bistånd – KUMULATIVT 

Åtgärd Delåtgärd Indikator Dimension 1 Dimension 2 
Tabell B2.3 

Värde 

M20 M20.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 
administrativa kostnader 

(personal, material …) 
Totalt 1 044 377,23 

M20 M20.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 

övriga kostnader 

(utredningar, 

utbildning …) 

Totalt 0,00 

M20 M20.2 O1 - Totalt offentliga utgifter 
totalt stöd till tekniskt 

bistånd 
 0,00 

M20 M20.2 O1 - Totalt offentliga utgifter 
totalt stöd till tekniskt 

bistånd 

varav stöd till inrättande 
och drift av nationella 

nätverk för 

landsbygdsutveckling 

0,00 

M20 M20.2 

O24 - Antal tematiska och 

analytiska utbyten som inrättats 
med stöd av nätverk för 

landsbygdsutveckling 

övrigt (utbildning, 

webbforum …) 
 0,00 

M20 M20.2 

O24 - Antal tematiska och 

analytiska utbyten som inrättats 
med stöd av nätverk för 

landsbygdsutveckling 

övrigt (utbildning, 

webbforum …) 

varav anslaget till 

rådgivare och/eller 
innovationsstödjande 

tjänster 

0,00 

M20 M20.2 

O24 - Antal tematiska och 

analytiska utbyten som inrättats 

med stöd av nätverk för 

landsbygdsutveckling 

övrigt (utbildning, 

webbforum …) 

varav anslaget till lokala 
aktionsgrupper (LAG) 

inklusive samarbetsstöd 

0,00 

M20 M20.2 

O24 - Antal tematiska och 

analytiska utbyten som inrättats 

med stöd av nätverk för 

landsbygdsutveckling 

övrigt (utbildning, 

webbforum …) 

varav inriktat på att dela 
och sprida övervaknings- 

och utvärderingsresultat 

0,00 

M20 M20.2 

O24 - Antal tematiska och 

analytiska utbyten som inrättats 

med stöd av nätverk för 

landsbygdsutveckling 

Tematiska arbetsgrupper  0,00 

M20 M20.2 

O24 - Antal tematiska och 

analytiska utbyten som inrättats 

med stöd av nätverk för 

landsbygdsutveckling 

Tematiska arbetsgrupper 

varav anslaget till 

rådgivare och/eller 

innovationsstödjande 

tjänster 

0,00 

M20 M20.2 

O24 - Antal tematiska och 
analytiska utbyten som inrättats 

med stöd av nätverk för 

landsbygdsutveckling 

Tematiska arbetsgrupper 

varav anslaget till lokala 

aktionsgrupper (LAG) 

inklusive samarbetsstöd 

0,00 

M20 M20.2 

O24 - Antal tematiska och 

analytiska utbyten som inrättats 
med stöd av nätverk för 

landsbygdsutveckling 

Tematiska arbetsgrupper 

varav inriktat på att dela 

och sprida övervaknings- 

och utvärderingsresultat 

0,00 

M20 M20.2 

O24 - Antal tematiska och 

analytiska utbyten som inrättats 
med stöd av nätverk för 

landsbygdsutveckling 

Samråd med berörda parter  0,00 

M20 M20.2 

O24 - Antal tematiska och 

analytiska utbyten som inrättats 

med stöd av nätverk för 

landsbygdsutveckling 

Samråd med berörda parter 

varav anslaget till 

rådgivare och/eller 

innovationsstödjande 

tjänster 

0,00 

M20 M20.2 

O24 - Antal tematiska och 

analytiska utbyten som inrättats 

med stöd av nätverk för 

landsbygdsutveckling 

Samråd med berörda parter 
varav anslaget till lokala 
aktionsgrupper (LAG) 

inklusive samarbetsstöd 

0,00 

M20 M20.2 

O24 - Antal tematiska och 

analytiska utbyten som inrättats 

med stöd av nätverk för 

landsbygdsutveckling 

Samråd med berörda parter 
varav inriktat på att dela 
och sprida övervaknings- 

och utvärderingsresultat 

0,00 
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M20 M20.2 
O25 - Antal 
kommunikationsverktyg för 

nätverk för landsbygdsutveckling 

Antal publikationer: 

foldrar och nyhetsbrev, 

magasin … även e-

publikationer 

 0,00 

M20 M20.2 

O25 - Antal 

kommunikationsverktyg för 

nätverk för landsbygdsutveckling 

Antal publikationer: 
foldrar och nyhetsbrev, 

magasin … även e-

publikationer 

varav anslaget till 
rådgivare och/eller 

innovationsstödjande 

tjänster 

0,00 

M20 M20.2 

O25 - Antal 

kommunikationsverktyg för 

nätverk för landsbygdsutveckling 

Antal publikationer: 
foldrar och nyhetsbrev, 

magasin … även e-

publikationer 

varav anslaget till lokala 

aktionsgrupper (LAG) 

inklusive samarbetsstöd 

0,00 

M20 M20.2 

O25 - Antal 

kommunikationsverktyg för 

nätverk för landsbygdsutveckling 

Antal publikationer: 

foldrar och nyhetsbrev, 
magasin … även e-

publikationer 

varav inriktat på att dela 

och sprida övervaknings- 

och utvärderingsresultat 

0,00 

M20 M20.2 

O25 - Antal 

kommunikationsverktyg för 

nätverk för landsbygdsutveckling 

Antal projektexempel som 

samlats in och spridits av 
det nationella 

landsbygdsnätverket 

 0,00 

M20 M20.2 

O25 - Antal 

kommunikationsverktyg för 

nätverk för landsbygdsutveckling 

Antal övriga verktyg 

(webbplats, sociala 

medier …) 

 0,00 

M20 M20.2 

O25 - Antal 

kommunikationsverktyg för 

nätverk för landsbygdsutveckling 

Antal övriga verktyg 

(webbplats, sociala 

medier …) 

varav anslaget till 
rådgivare och/eller 

innovationsstödjande 

tjänster 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Antal 
kommunikationsverktyg för 

nätverk för landsbygdsutveckling 

Antal övriga verktyg 
(webbplats, sociala 

medier …) 

varav anslaget till lokala 
aktionsgrupper (LAG) 

inklusive samarbetsstöd 

0,00 

M20 M20.2 

O25 - Antal 

kommunikationsverktyg för 

nätverk för landsbygdsutveckling 

Antal övriga verktyg 

(webbplats, sociala 

medier …) 

varav inriktat på att dela 

och sprida övervaknings- 

och utvärderingsresultat 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Antal 
kommunikationsverktyg för 

nätverk för landsbygdsutveckling 

Antal evenemang som 
anordnats av det nationella 

landsbygdsnätverket 

 0,00 

M20 M20.2 

O25 - Antal 

kommunikationsverktyg för 

nätverk för landsbygdsutveckling 

Antal evenemang som 

anordnats av det nationella 

landsbygdsnätverket 

varav anslaget till 

rådgivare och/eller 

innovationsstödjande 

tjänster 

0,00 

M20 M20.2 

O25 - Antal 

kommunikationsverktyg för 

nätverk för landsbygdsutveckling 

Antal evenemang som 

anordnats av det nationella 

landsbygdsnätverket 

varav anslaget till lokala 

aktionsgrupper (LAG) 

inklusive samarbetsstöd 

0,00 

M20 M20.2 

O25 - Antal 

kommunikationsverktyg för 

nätverk för landsbygdsutveckling 

Antal evenemang som 

anordnats av det nationella 

landsbygdsnätverket 

varav inriktat på att dela 

och sprida övervaknings- 

och utvärderingsresultat 

0,00 

M20 M20.2 

O26 - Antal verksamheter inom 

europeiska nätverk för 

landsbygdsutveckling som 
nätverket för landsbygdsutveckling 

har deltagit i 

  0,00 

M20 M20.2 

O26 - Antal verksamheter inom 

europeiska nätverk för 
landsbygdsutveckling som 

nätverket för landsbygdsutveckling 

har deltagit i 

varav projekt där det 

nationella 

landsbygdsnätverket deltog 

aktivt 

 0,00 
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Tabell B3: Årlig övervakning av arealbaserade, fleråriga och djurenhetsbaserade åtgärder (årliga 

genomföranderapporter) – ÅRLIGT 

Åtgär

d 

Delåtgär

d 
Indikator Dimension 1 Dimension 2 

Prioriterin

g 

Fokusområd

e 

Realiserat 

utfall 

(ÅRLIGT) 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 

Hantering av 

insatsvaror, bl.a. 

integrerad produktion 
(minskning av 

mineralgödsel, 

minskning av 

bekämpningsmedel) 

 P4  657 601,57 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 

Hantering av 

insatsvaror, bl.a. 

integrerad produktion 

(minskning av 

mineralgödsel, 

minskning av 

bekämpningsmedel) 

   657 601,57 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 
Jordbruksskötsel, 
integrerade 

tillvägagångssätt 

Utfodring av djur, 

hantering av gödsel 
P4  147 892,04 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 

Jordbruksskötsel, 

integrerade 

tillvägagångssätt 

Utfodring av djur, 

hantering av gödsel 
  147 892,04 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 

Jordbruksskötsel, 

integrerade 

tillvägagångssätt 

Diversifiering av 

grödor, växelbruk 
P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 

Jordbruksskötsel, 

integrerade 

tillvägagångssätt 

Diversifiering av 

grödor, växelbruk 
  0,00 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 

Landskapsförvaltning, 

livsmiljöer, gräsmarker, 

jordbruk med högt 

naturvärde 

Skapande och 

upprätthållande av 

naturvärden (t.ex. 
åkerkanter, 

buffertområden, 

blomsterängar, 

häckar, träd) 

P4  68 824,77 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 

Landskapsförvaltning

, livsmiljöer, 

gräsmarker, jordbruk 

med högt naturvärde 

Skapande och 

upprätthållande av 

naturvärden (t.ex. 

åkerkanter, 

buffertområden, 

blomsterängar, 

häckar, träd) 

  68 824,77 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 

Landskapsförvaltning, 
livsmiljöer, gräsmarker, 

jordbruk med högt 

naturvärde 

Underhåll av åker- 
och gräsmarkssystem 

med höga naturvärden 

(t.ex. slåttermetoder, 
manuellt arbete, 

kvarlämning av 

växttäcke vintertid på 
åkermark), införande 

av extensiva 

betesmetoder, 
omvandling av 

åkermark till 

gräsmark. 

P4  464 229,41 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 

Landskapsförvaltning

, livsmiljöer, 

gräsmarker, jordbruk 

med högt naturvärde 

Underhåll av åker- 

och 

gräsmarkssystem 

med höga 

naturvärden (t.ex. 

slåttermetoder, 

manuellt arbete, 

kvarlämning av 

växttäcke vintertid 

  464 229,41 
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på åkermark), 

införande av 

extensiva 

betesmetoder, 

omvandling av 

åkermark till 

gräsmark. 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter Odlingsmetoder 

Jordlager, 

plöjningsmetoder, 

reducerad 
jordbearbetning, 

bevarande jordbruk 

P4  256 650,65 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter Odlingsmetoder 

Jordlager, 

plöjningsmetoder, 

reducerad 

jordbearbetning, 

bevarande jordbruk 

  256 650,65 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 
Bevattning, 

vattenavledning 

Minskad 

vattenavledning, 
förvaltning av 

våtmarker 

P4  4 990,60 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 
Bevattning, 

vattenavledning 

Minskad 

vattenavledning, 

förvaltning av 

våtmarker 

  4 990,60 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 
Bevattning, 

vattenavledning 

Minskning av 

bevattnade arealer 
och/eller 

bevattningshastighet, 

bevattningsmetoder 

P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter 
Bevattning, 

vattenavledning 

Minskning av 

bevattnade arealer 

och/eller 

bevattningshastighet

, bevattningsmetoder 

  0,00 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter övrigt  P4  20 913,20 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter övrigt    20 913,20 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) 

Hantering av 

insatsvaror, bl.a. 
integrerad produktion 

(minskning av 

mineralgödsel, 
minskning av 

bekämpningsmedel) 

 P4  9 001,07 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) 

Hantering av 

insatsvaror, bl.a. 

integrerad produktion 

(minskning av 

mineralgödsel, 

minskning av 

bekämpningsmedel) 

   9 001,07 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) 

Jordbruksskötsel, 

integrerade 

tillvägagångssätt 

Utfodring av djur, 

hantering av gödsel 
P4  1 569,58 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) 

Jordbruksskötsel, 

integrerade 

tillvägagångssätt 

Utfodring av djur, 

hantering av gödsel 
  1 569,58 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) 

Jordbruksskötsel, 

integrerade 

tillvägagångssätt 

Diversifiering av 

grödor, växelbruk 
P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) 

Jordbruksskötsel, 

integrerade 

tillvägagångssätt 

Diversifiering av 

grödor, växelbruk 
  0,00 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) 

Landskapsförvaltning, 

livsmiljöer, gräsmarker, 

jordbruk med högt 

naturvärde 

Skapande och 

upprätthållande av 

naturvärden (t.ex. 
åkerkanter, 

P4  138,22 
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buffertområden, 

blomsterängar, 

häckar, träd) 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) 

Landskapsförvaltning

, livsmiljöer, 

gräsmarker, jordbruk 

med högt naturvärde 

Skapande och 

upprätthållande av 

naturvärden (t.ex. 

åkerkanter, 

buffertområden, 

blomsterängar, 

häckar, träd) 

  138,22 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) 

Landskapsförvaltning, 
livsmiljöer, gräsmarker, 

jordbruk med högt 

naturvärde 

Underhåll av åker- 
och gräsmarkssystem 

med höga naturvärden 

(t.ex. slåttermetoder, 
manuellt arbete, 

kvarlämning av 

växttäcke vintertid på 
åkermark), införande 

av extensiva 

betesmetoder, 
omvandling av 

åkermark till 

gräsmark. 

P4  2 252,02 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) 

Landskapsförvaltning

, livsmiljöer, 

gräsmarker, jordbruk 

med högt naturvärde 

Underhåll av åker- 

och 

gräsmarkssystem 

med höga 

naturvärden (t.ex. 

slåttermetoder, 

manuellt arbete, 

kvarlämning av 

växttäcke vintertid 

på åkermark), 

införande av 

extensiva 

betesmetoder, 

omvandling av 

åkermark till 

gräsmark. 

  2 252,02 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) Odlingsmetoder 

Jordlager, 

plöjningsmetoder, 
reducerad 

jordbearbetning, 

bevarande jordbruk 

P4  1 937,89 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) Odlingsmetoder 

Jordlager, 

plöjningsmetoder, 

reducerad 

jordbearbetning, 

bevarande jordbruk 

  1 937,89 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) 
Bevattning, 

vattenavledning 

Minskad 
vattenavledning, 

förvaltning av 

våtmarker 

P4  11,69 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) 
Bevattning, 

vattenavledning 

Minskad 

vattenavledning, 

förvaltning av 

våtmarker 

  11,69 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) 
Bevattning, 

vattenavledning 

Minskning av 
bevattnade arealer 

och/eller 

bevattningshastighet, 

bevattningsmetoder 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) 
Bevattning, 

vattenavledning 

Minskning av 

bevattnade arealer 

och/eller 

bevattningshastighet

, bevattningsmetoder 

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) övrigt  P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Sammanlagd areal (ha) övrigt    0,00 
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M10 M10.1 
O6 - Fysisk areal som får stöd 

(ha) 
    11 176,10 

M10 M10.1 O7 - Antal kontrakt som får stöd   P4  481,00 

M10 M10.1 
O7 - Antal kontrakt som får 

stöd 
    481,00 

M10 M10.2 O1 - Totalt offentliga utgifter Växtgenetiska resurser  P4  0,00 

M10 M10.2 O1 - Totalt offentliga utgifter 
Växtgenetiska 

resurser 
   0,00 

M10 M10.2 O1 - Totalt offentliga utgifter 
Animaliska genetiska 

resurser 
 P4  0,00 

M10 M10.2 O1 - Totalt offentliga utgifter 
Animaliska genetiska 

resurser 
   0,00 

M10 M10.2 O7 - Antal kontrakt som får stöd   P4  0,00 

M10 M10.2 
O7 - Antal kontrakt som får 

stöd 
    0,00 

M11  O1 - Totalt offentliga utgifter   P4  
1 095 514,2

9 

M11  O1 - Totalt offentliga utgifter     
1 095 514,2

9 

M11  
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

  P4  90,00 

M11  

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagar

e som fått stöd 

    90,00 

M11 M11.1 O5 - Sammanlagd areal (ha)   P4  32,90 

M11 M11.1 O5 - Sammanlagd areal (ha)     32,90 

M11 M11.2 O5 - Sammanlagd areal (ha)   P4  3 104,48 

M11 M11.2 O5 - Sammanlagd areal (ha)     3 104,48 

M13  

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

  P4  393,00 

M13  

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagar

e som fått stöd 

    393,00 

M13 M13.1 O1 - Totalt offentliga utgifter   P4  0,00 

M13 M13.1 O1 - Totalt offentliga utgifter     0,00 

M13 M13.1 O5 - Sammanlagd areal (ha)   P4  0,00 

M13 M13.1 O5 - Sammanlagd areal (ha)     0,00 

M13 M13.2 O1 - Totalt offentliga utgifter   P4  0,00 

M13 M13.2 O1 - Totalt offentliga utgifter     0,00 

M13 M13.2 O5 - Sammanlagd areal (ha)   P4  0,00 

M13 M13.2 O5 - Sammanlagd areal (ha)     0,00 

M13 M13.3 O1 - Totalt offentliga utgifter   P4  
3 578 492,1

2 

M13 M13.3 O1 - Totalt offentliga utgifter     
3 578 492,1

2 

M13 M13.3 O5 - Sammanlagd areal (ha)   P4  14 360,38 

M13 M13.3 O5 - Sammanlagd areal (ha)     14 360,38 
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Tabell B4: Totalt offentliga utgifter för de insatser som bidrar ytterligare till andra fokusområden (årliga 

genomföranderapporter) – KUMULATIVT 

Indikator Prioritering Fokusområde 

Totalt offentliga utgifter – ÅR 

2019 kumulativt (totalt 

programplanerat fokusområde) 

O1 - Totalt offentliga utgifter P1  43 498,13 

O1 - Totalt offentliga utgifter P2 2A 2 578 035,99 

O1 - Totalt offentliga utgifter P2 2B 564 000,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P3 3A 2 582 745,88 

O1 - Totalt offentliga utgifter P3 3B  

O1 - Totalt offentliga utgifter P4  37 267 791,19 

O1 - Totalt offentliga utgifter P5 5A  

O1 - Totalt offentliga utgifter P5 5B  

O1 - Totalt offentliga utgifter P5 5C  

O1 - Totalt offentliga utgifter P5 5D  

O1 - Totalt offentliga utgifter P5 5E  

O1 - Totalt offentliga utgifter P6 6A  

O1 - Totalt offentliga utgifter P6 6B 552 653,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P6 6C  

O1 - Totalt offentliga utgifter   43 545 226,06 
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Indikator Prioritering Fokusområde 

P4 fördelning: Totalt offentliga 

utgifter – ÅR 2019 kumulativt 
(totalt offentliga utgifter för 

alla P4-insatser som bidrar till 

varje enskilt P4-fokusområde – 

dubbelräkning) 

O1 - Totalt offentliga utgifter P4 4A 23 997 421,23 

O1 - Totalt offentliga utgifter P4 4B 12 827 648,26 

O1 - Totalt offentliga utgifter P4 4C 446 146,15 
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Indikator Prioritering Fokusområde 

Totalt offentliga utgifter – ÅR 

2019 kumulativt (totalt 
offentliga utgifter för alla 

insatser som bidrar ytterligare 

till andra fokusområden – 

dubbelräkning) 

O1 - Totalt offentliga utgifter P1  76 943,48 

O1 - Totalt offentliga utgifter P2 2A 3 094 722,56 

O1 - Totalt offentliga utgifter P2 2B 592,94 

O1 - Totalt offentliga utgifter P3 3A 1 665 046,89 

O1 - Totalt offentliga utgifter P3 3B 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P4 4A 6 107 926,05 

O1 - Totalt offentliga utgifter P4 4B 1 443 183,47 

O1 - Totalt offentliga utgifter P4 4C 1 686 591,90 

O1 - Totalt offentliga utgifter P5 5A 10 198,14 

O1 - Totalt offentliga utgifter P5 5B 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P5 5C 1 815,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P5 5D 5 176 077,79 

O1 - Totalt offentliga utgifter P5 5E 3 092 966,70 

O1 - Totalt offentliga utgifter P6 6A 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P6 6B 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P6 6C 0,00 
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1.c) Tabell C: Fördelning på relevanta utfall och åtgärder efter typ av område, kön och/eller ålder – 

KUMULATIVT 

Tabell C1.1: Övervakning av utfall fördelade på typ av område – KUMULATIVT 

Åtgärd Delåtgärd Indikator Dimension 1 Dimension 2 
Kumulativt 

2014–2019 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.3; M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter inte ANC  0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.3; M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Totalt  5 117 283,74 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.3; M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter ANC Övriga 0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.3; M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter ANC Särskilda begränsningar 5 117 283,74 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.3; M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter ANC Bergsområden 0,00 

M06 

M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4; 

M06.5 

O1 - Totalt offentliga utgifter inte ANC  0,00 

M06 

M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4; 

M06.5 

O1 - Totalt offentliga utgifter Totalt  564 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 

M06.5 

O1 - Totalt offentliga utgifter ANC Övriga 0,00 

M06 

M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4; 

M06.5 

O1 - Totalt offentliga utgifter ANC Särskilda begränsningar 564 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 

M06.5 

O1 - Totalt offentliga utgifter ANC Bergsområden 0,00 
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Tabell C1.2 – KUMULATIVT 

Åtgärd Delåtgärd Indikator Dimension 1 Kumulativt 2014–2019 

M10  O1 - Totalt offentliga utgifter  11 075 040,92 

M10 M10.1 O1 - Totalt offentliga utgifter varav Natura 2000  

M15  O1 - Totalt offentliga utgifter   

M15 M15.1 O1 - Totalt offentliga utgifter varav Natura 2000  
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Tabell C1.3 – KUMULATIVT 

Åtgärd Delåtgärd Indikator Dimension 1 Kumulativt 2014–2019 

  O1 - Totalt offentliga utgifter  34 685 691,89 

 

M04.1; M06.1; M06.3; 

M10.1; M10.2; M12.1; 
M12.2; M12.3; M13.1; 

M13.2; M13.3; M14.1 

O1 - Totalt offentliga utgifter varav ekologiska företag 6 945 016,90 
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Tabell C2.1: Övervakning av utfall fördelade på ålder och kön – KUMULATIVT 

Åtgärd Delåtgärd Indikator Dimension 1 Dimension 2 Prioritering Fokusområde 
Kumulativt 

2014–2019 

M04 M04.1 
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Övriga inte 

enskilda 
 P2 2A 7,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Totalt  P2 2A 60,00 

M04 M04.1 
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) kvinnor P2 2A 1,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) män P2 2A 14,00 

M04 M04.1 
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) kvinnor P2 2A 1,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) män P2 2A 37,00 

M04 M04.1 
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Övriga inte 

enskilda 
 P2 2B 0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Totalt  P2 2B 0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) kvinnor P2 2B 0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) män P2 2B 0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) kvinnor P2 2B 0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) män P2 2B 0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Övriga inte 

enskilda 
 P3  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Totalt  P3  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) kvinnor P3  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) män P3  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) kvinnor P3  0,00 

M04 M04.1 
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) män P3  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Övriga inte 

enskilda 
 P4  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Totalt  P4  0,00 
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M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) kvinnor P4  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) män P4  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) kvinnor P4  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) män P4  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Övriga inte 

enskilda 
 P5  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Totalt  P5  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) kvinnor P5  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) män P5  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) kvinnor P5  0,00 

M04 M04.1 
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) män P5  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 
M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Övriga inte 

enskilda 
 P2 2A 0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Totalt  P2 2A 0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 
M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) kvinnor P2 2A 0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) män P2 2A 0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 
M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) kvinnor P2 2A 0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 
M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) män P2 2A 0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 
M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Övriga inte 

enskilda 
 P2 2B 0,00 
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M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Totalt  P2 2B 21,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 
M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) kvinnor P2 2B 0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 
M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) män P2 2B 21,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 
M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) kvinnor P2 2B 0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) män P2 2B 0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 
M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Övriga inte 

enskilda 
 P3  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Totalt  P3  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 
M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) kvinnor P3  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 
M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) män P3  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) kvinnor P3  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 
M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) män P3  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 
M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Övriga inte 

enskilda 
 P4  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Totalt  P4  0,00 

M06 
M06.1; 

M06.2; 
M06.3; 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) kvinnor P4  0,00 
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M06.4; 

M06.5 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) män P4  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) kvinnor P4  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) män P4  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 
M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Övriga inte 

enskilda 
 P5  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Totalt  P5  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 
M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) kvinnor P5  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) män P5  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) kvinnor P5  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 
M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) män P5  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 
M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Övriga inte 

enskilda 
 P6  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Totalt  P6  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) kvinnor P6  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (≤ 40) män P6  0,00 
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M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 
M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) kvinnor P6  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 
M06.4; 

M06.5 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare 

som fått stöd 

Ålder (> 40) män P6  0,00 
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Tabell C2.2: Övervakning av utfall fördelade på typ av jordbruksverksamhet – KUMULATIVT 

Åtgärd Delåtgärd Indikator Dimension 1 Dimension 2 
Kumulativt 

2014–2019 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Övrig betande boskap  1 074 999,73 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Övrig betande boskap 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Övrig betande boskap 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

1 074 999,73 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Mjölk  305 571,55 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Mjölk 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Mjölk 

Totala offentliga utgifter 
för insatser som får stöd 

genom bidrag 

305 571,55 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Vin  0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Vin 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Vin 

Totala offentliga utgifter 
för insatser som får stöd 

genom bidrag 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Övriga fleråriga grödor  145 607,89 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Övriga fleråriga grödor 

Totala offentliga utgifter 
för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Övriga fleråriga grödor 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

145 607,89 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter 

Kombinerad vegetabilie- 

och animalieproduktion 
 78 846,33 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter 

Kombinerad vegetabilie- 

och animalieproduktion 

Totala offentliga utgifter 
för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter 

Kombinerad vegetabilie- 

och animalieproduktion 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

78 846,33 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter 

Inte jordbrukssektor 

(livsmedelsindustri …) 
 0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter 

Inte jordbrukssektor 

(livsmedelsindustri …) 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter 

Inte jordbrukssektor 

(livsmedelsindustri …) 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Trädgårdsodling  552 568,53 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Trädgårdsodling 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Trädgårdsodling 

Totala offentliga utgifter 
för insatser som får stöd 

genom bidrag 

552 568,53 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Fröätare  51 377,76 
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M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Fröätare 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Fröätare 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

51 377,76 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Totalt  2 622 546,26 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Totalt 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Totalt 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

2 622 546,26 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Jordbruksgrödor  413 574,47 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Jordbruksgrödor 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Jordbruksgrödor 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

413 574,47 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Övrig betande boskap  17,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Övrig betande boskap 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
17,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Övrig betande boskap 

Antal åtgärder/insatser som 
får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Mjölk  12,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Mjölk 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
12,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Mjölk 

Antal åtgärder/insatser som 
får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Vin  0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Vin 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Vin 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Övriga fleråriga grödor  11,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Övriga fleråriga grödor 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
11,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Övriga fleråriga grödor 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 

Kombinerad vegetabilie- 

och animalieproduktion 
 6,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 

Kombinerad vegetabilie- 

och animalieproduktion 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
6,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 

Kombinerad vegetabilie- 

och animalieproduktion 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 

Inte jordbrukssektor 

(livsmedelsindustri …) 
 0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 

Inte jordbrukssektor 

(livsmedelsindustri …) 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
0,00 
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M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 

Inte jordbrukssektor 

(livsmedelsindustri …) 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Trädgårdsodling  32,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Trädgårdsodling 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
32,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Trädgårdsodling 

Antal åtgärder/insatser som 
får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Fröätare  3,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Fröätare 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
3,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Fröätare 

Antal åtgärder/insatser som 
får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Totalt  102,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Totalt 

Antal åtgärder/insatser 

som får stöd genom 

bidrag 

102,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Totalt 

Antal åtgärder/insatser 

som får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Jordbruksgrödor  21,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Jordbruksgrödor 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
21,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Jordbruksgrödor 

Antal åtgärder/insatser som 
får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Övrig betande boskap  60 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Övrig betande boskap 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Övrig betande boskap 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

60 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Mjölk  24 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Mjölk 

Totala offentliga utgifter 
för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Mjölk 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

24 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Vin  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Vin 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Vin 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Övriga fleråriga grödor  36 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Övriga fleråriga grödor 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 
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M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Övriga fleråriga grödor 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

36 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter 

Kombinerad vegetabilie- 

och animalieproduktion 
 36 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter 

Kombinerad vegetabilie- 

och animalieproduktion 

Belopp som anslagit för 
finansieringsinstrumentet i 

finansieringsavtalet 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter 

Kombinerad vegetabilie- 

och animalieproduktion 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

36 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter 

Inte jordbrukssektor 

(livsmedelsindustri …) 
 0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter 

Inte jordbrukssektor 

(livsmedelsindustri …) 

Totala offentliga utgifter 
för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter 

Inte jordbrukssektor 

(livsmedelsindustri …) 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Trädgårdsodling  108 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Trädgårdsodling 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Trädgårdsodling 

Belopp som anslagits för 

bidrag 
108 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Fröätare  36 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Fröätare 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Fröätare 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

36 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Totalt  564 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Totalt 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Totalt 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

564 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Jordbruksgrödor  264 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Jordbruksgrödor 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Jordbruksgrödor 

Totala offentliga utgifter 
för insatser som får stöd 

genom bidrag 

264 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Övrig betande boskap  3,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Övrig betande boskap 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
3,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Övrig betande boskap 

Antal åtgärder/insatser som 
får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Mjölk  2,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Mjölk 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
2,00 
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M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Mjölk 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Vin  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Vin 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Vin 

Antal åtgärder/insatser som 
får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Övriga fleråriga grödor  1,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Övriga fleråriga grödor 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
1,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Övriga fleråriga grödor 

Antal åtgärder/insatser som 
får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 

Kombinerad vegetabilie- 

och animalieproduktion 
 1,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 

Kombinerad vegetabilie- 

och animalieproduktion 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
1,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 

Kombinerad vegetabilie- 

och animalieproduktion 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 

Inte jordbrukssektor 

(livsmedelsindustri …) 
 0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 

Inte jordbrukssektor 

(livsmedelsindustri …) 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 

Inte jordbrukssektor 

(livsmedelsindustri …) 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Trädgårdsodling  4,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Trädgårdsodling 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
4,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Trädgårdsodling 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Fröätare  1,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Fröätare 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
1,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Fröätare 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Totalt  21,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Totalt  21,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Totalt 

Antal åtgärder/insatser 

som får stöd genom 

bidrag 

21,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Totalt 

Antal åtgärder/insatser 

som får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Jordbruksgrödor  9,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Jordbruksgrödor 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
9,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Jordbruksgrödor 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 
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Tabell C2.3: Övervakning av utfall fördelade på storlek – KUMULATIVT 

Åtgärd Delåtgärd Indikator Dimension 1 Dimension 2 
Kumulativt 

2014–2019 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 10 ha till < 20 ha  166 516,98 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 10 ha till < 20 ha 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 10 ha till < 20 ha 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

166 516,98 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 5 ha till < 10 ha  159 133,28 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 5 ha till < 10 ha 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 5 ha till < 10 ha 

Totala offentliga utgifter 
för insatser som får stöd 

genom bidrag 

159 133,28 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 50 ha  1 407 111,33 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 50 ha 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 50 ha 

Totala offentliga utgifter 
för insatser som får stöd 

genom bidrag 

1 407 111,33 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Totalt  2 622 546,26 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Totalt 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Totalt 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

2 622 546,26 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 20 ha till < 50 ha  869 932,82 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 20 ha till < 50 ha 

Totala offentliga utgifter 
för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 20 ha till < 50 ha 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

869 932,82 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter < 5 ha  19 851,85 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter < 5 ha 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter < 5 ha 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

19 851,85 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 10 ha till < 20 ha  16,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 10 ha till < 20 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
16,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 10 ha till < 20 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 5 ha till < 10 ha  3,00 
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M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 5 ha till < 10 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
3,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 5 ha till < 10 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 50 ha  56,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 50 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
56,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 50 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Totalt  102,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Totalt 

Antal åtgärder/insatser 

som får stöd genom 

bidrag 

102,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Totalt 

Antal åtgärder/insatser 

som får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 20 ha till < 50 ha  25,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 20 ha till < 50 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
25,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 20 ha till < 50 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
< 5 ha  2,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
< 5 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
2,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
< 5 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 10 ha till < 20 ha  60 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 10 ha till < 20 ha 

Totala offentliga utgifter 
för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 10 ha till < 20 ha 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

60 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 5 ha till < 10 ha  12 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 5 ha till < 10 ha 

Totala offentliga utgifter 
för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 5 ha till < 10 ha 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

12 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 50 ha  96 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 50 ha 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 50 ha 

Totala offentliga utgifter 
för insatser som får stöd 

genom bidrag 

96 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Totalt  564 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Totalt 

Totala offentliga utgifter 

för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 
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M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter Totalt 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

564 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 20 ha till < 50 ha  360 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 20 ha till < 50 ha 

Totala offentliga utgifter 
för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter >= 20 ha till < 50 ha 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

360 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter < 5 ha  36 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter < 5 ha 

Totala offentliga utgifter 
för stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Totalt offentliga utgifter < 5 ha 

Totala offentliga utgifter 

för insatser som får stöd 

genom bidrag 

36 000,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 10 ha till < 20 ha  2,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 10 ha till < 20 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
2,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 10 ha till < 20 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 5 ha till < 10 ha  1,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 5 ha till < 10 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
1,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 5 ha till < 10 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 50 ha  4,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 50 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
4,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 50 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Totalt  21,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Totalt 

Antal åtgärder/insatser 

som får stöd genom 

bidrag 

21,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
Totalt 

Antal åtgärder/insatser 

som får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 20 ha till < 50 ha  13,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 20 ha till < 50 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
13,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
>= 20 ha till < 50 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
< 5 ha  1,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
< 5 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom bidrag 
1,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Antal åtgärder/insatser som 

får stöd 
< 5 ha 

Antal åtgärder/insatser som 

får stöd genom 

finansieringsinstrument 

0,00 
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Tabell C2.4: Övervakning av insatser som får stöd rörande integration av tredjelandsmedborgare (ändrad 

artikel 14 i förordning 808/2014) – KUMULATIVT 

Indikator Prioritering Fokusområde Kumulativt 2014–2019 

O1 - Totalt offentliga utgifter P2 2A 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P2 2B 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P3 3A 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P3 3B 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P4 4A 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P4 4B 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P4 4C 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P5 5A 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P5 5B 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P5 5C 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P5 5D 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P5 5E 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P6 6A 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P6 6B 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter P6 6C 0,00 

O1 - Totalt offentliga utgifter   0,00 

O3 - Antal åtgärder/insatser som får stöd P2 2A 0,00 

O3 - Antal åtgärder/insatser som får stöd P2 2B 0,00 

O3 - Antal åtgärder/insatser som får stöd P3 3A 0,00 

O3 - Antal åtgärder/insatser som får stöd P3 3B 0,00 

O3 - Antal åtgärder/insatser som får stöd P4 4A 0,00 

O3 - Antal åtgärder/insatser som får stöd P4 4B 0,00 

O3 - Antal åtgärder/insatser som får stöd P4 4C 0,00 

O3 - Antal åtgärder/insatser som får stöd P5 5A 0,00 

O3 - Antal åtgärder/insatser som får stöd P5 5B 0,00 

O3 - Antal åtgärder/insatser som får stöd P5 5C 0,00 

O3 - Antal åtgärder/insatser som får stöd P5 5D 0,00 

O3 - Antal åtgärder/insatser som får stöd P5 5E 0,00 

O3 - Antal åtgärder/insatser som får stöd P6 6A 0,00 

O3 - Antal åtgärder/insatser som får stöd P6 6B 0,00 

O3 - Antal åtgärder/insatser som får stöd P6 6C 0,00 

O3 - Antal åtgärder/insatser som får stöd   0,00 

O12 - Antal deltagare i utbildningar P2 2A 0,00 

O12 - Antal deltagare i utbildningar P2 2B 0,00 

O12 - Antal deltagare i utbildningar P3 3A 0,00 

O12 - Antal deltagare i utbildningar P3 3B 0,00 

O12 - Antal deltagare i utbildningar P4 4A 0,00 

O12 - Antal deltagare i utbildningar P4 4B 0,00 

O12 - Antal deltagare i utbildningar P4 4C 0,00 

O12 - Antal deltagare i utbildningar P5 5A 0,00 

O12 - Antal deltagare i utbildningar P5 5B 0,00 

O12 - Antal deltagare i utbildningar P5 5C 0,00 

O12 - Antal deltagare i utbildningar P5 5D 0,00 

O12 - Antal deltagare i utbildningar P5 5E 0,00 

O12 - Antal deltagare i utbildningar P6 6A 0,00 

O12 - Antal deltagare i utbildningar P6 6B 0,00 
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O12 - Antal deltagare i utbildningar P6 6C 0,00 

O12 - Antal deltagare i utbildningar   0,00 
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1.d) Tabell D: Framsteg mot målen  

Godkända insatser 

Prioritering Fokusområde Indikator Åtgärd Delåtgärd 

Baserat på godkända 

insatser (kumulativt 

2014–2019) 

P2 2A 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare som 

fått stöd 

M04 M04.1 60,00 

P2 2B 
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare som 

fått stöd 

M04 M04.1 0,00 

P2 2B 

O4 - Antal 

jordbruksföretag/stödmottagare som 

fått stöd 

M06 M06.1 21,00 

P3 3A 
O4 - Antal 
jordbruksföretag/stödmottagare som 

fått stöd 

M03  0,00 

P3 3A 
O9 - Antal företag som har deltagit i 

de system som fått stöd 
M09  0,00 

P3 3A 
O9 - Antal företag som har deltagit i 

de system som fått stöd 
M16 M16.4 0,00 

P5 5B O2 - Totalt investeringar M04  0,00 

P5 5B O2 - Totalt investeringar M07  0,00 

P5 5C O2 - Totalt investeringar M04  0,00 

P5 5C O2 - Totalt investeringar M06  0,00 

P5 5C O2 - Totalt investeringar M07  0,00 

P5 5C O2 - Totalt investeringar M08 M08.6 0,00 
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Realiserade mål 

Prioritering Fokusområde Indikator Dimension 1 
Baserat på realiserade 

mål* 

P1 1A 

T1: Procentandel utgifter inom ramen för 
artiklarna 14, 15 och 35 i förordning (EU) 

nr 1305/2013 i förhållande till de 

sammanlagda utgifterna för 

landsbygdsprogrammet (fokusområde 1A) 

 0,08 

P1 1B 

T2: Sammanlagt antal samarbetsprojekt 

som fått stöd inom ramen för 

samarbetsåtgärden (artikel 35 i förordning 
(EU) nr 1305/2013) (grupper, 

nätverk/kluster, pilotprojekt…) 

(fokusområde 1B) 

 0,00 

P1 1C 

T3: Totalt antal deltagare som utbildats 

enligt artikel 14 förordning (EU) 

nr 1305/2013 (fokusområde 1C) 

 534,00 

P2 2A 

Antal jordbruksföretag med stöd från ett 

landsbygdsprogram för investeringar i 

omstrukturering eller modernisering 

(fokusområde 2A) 

 60,00 

P2 2A 

R1 / T4: Procentandel jordbruksföretag 
med stöd från ett landsbygdsprogram för 

investeringar i omstrukturering eller 

modernisering (fokusområde 2A) 

 10,34 

P2 2B 

R3 / T5: Procentandel jordbruksföretag 
med stöd från ett landsbygdsprogram för 

affärsutvecklingsplaner/investeringar för 

unga jordbrukare (fokusområde 2B) 

 3,62 

P3 3A 

R4 / T6: Procentandel jordbruksföretag 
som får stöd för deltagande i 

kvalitetssystem, lokala marknader och 

korta leveranskedjor, samt 
producentgrupper/producentorganisationer 

(fokusområde 3A) 

 0,00 

P3 3B 

R5 / T7: Procentandel jordbruksföretag 

som deltar i system för riskhantering 

(fokusområde 3B) 

 0,00 

P4 4A 
Skog eller annan trädbevuxen areal som 
omfattas av åtagande som stöder biologisk 

mångfald (ha) (fokusområde 4A) 

 0,00 

P4 4A 

R6 / T8: Procentandel skog eller annan 

trädbevuxen areal som omfattas av 

åtagande som stöder biologisk mångfald 

(fokusområde 4A) 

 0,00 

P4 4A 

Jordbruksmark som omfattas av åtagande 

som stöder biologisk mångfald och/eller 

landskap (ha) (fokusområde 4A) 

 4 292,00 

P4 4A 

R7 / T9: Procentandel jordbruksmark som 

omfattas av åtagande som stöder biologisk 
mångfald och/eller landskap 

(fokusområde 4A) 

 21,88 

P4 4B 

Jordbruksmark som omfattas av åtagande 

för att förbättra vattenförvaltning (ha) 

(fokusområde 4B) 

 12 656,00 

P4 4B 

R8 / T10: Procentandel jordbruksmark 

som omfattas av åtagande för att förbättra 

vattenförvaltning (fokusområde 4B) 

 64,51 

P4 4B 

Skogsbruksmark som omfattas av 

åtagande för att förbättra vattenförvaltning 

(ha) (fokusområde 4B) 

 0,00 

P4 4B 

R9 / T11: Procentandel skogsbruksmark 

som omfattas av åtagande för att förbättra 

vattenförvaltning (fokusområde 4B) 

 0,00 
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P4 4C 

Jordbruksmark som omfattas av åtagande 

för att förbättra markskötsel och/eller 

förebygga jorderosion (ha) (fokusområde 

4C) 

 3 360,00 

P4 4C 

R10 / T12: Procentandel jordbruksmark 
som omfattas av åtagande för att förbättra 

markskötsel och/eller förebygga 

jorderosion (fokusområde 4C) 

 17,13 

P4 4C 

Skogsbruksmark som omfattas av 
åtagande för att förbättra markskötsel 

och/eller förebygga jorderosion (ha) 

(fokusområde 4C) 

 0,00 

P4 4C 

R11 / T13: Procentandel skogsbruksmark 

som omfattas av åtagande för att förbättra 
markskötsel och/eller förebygga 

jorderosion (fokusområde 4C) 

 0,00 

P5 5A 

R12 / T14: Procentandel bevattnad mark 

som ställs om till effektivare 

bevattningssystem (fokusområde 5A) 

  

P5 5B 
T15: Sammanlagda investeringar i 

energieffektivitet (fokusområde 5B) 
  

P5 5C 

T16: Sammanlagda investeringar i 

produktion av förnybar energi 

(fokusområde 5C) 

  

P5 5D 

R16 / T17: Procentandel djurenheter som 
berörs av investeringar i djurförvaltning 

som syftar till att minska utsläppen av 

växthusgaser och/eller ammoniak 

(fokusområde 5D) 

  

P5 5D 

Jordbruksmark som omfattas av åtagande 
för att minska utsläppen av växthusgaser 

och/eller ammoniak (ha) (fokusområde 

5D) 

 0,00 

P5 5D 

R17 / T18: Procentandel jordbruksmark 
som omfattas av åtagande för att minska 

utsläppen av växthusgaser och/eller 

ammoniak (fokusområde 5D) 

 0,00 

P5 5E 

Jordbruks- och skogsbruksmark som 

omfattas av åtagande för att främja 
koldioxidbindning eller bevarande av 

kolsänkor (ha) (fokusområde 5E) 

 0,00 

P5 5E 

R20 / T19: Procentandel jordbruks- och 

skogsbruksmark som omfattas av 
åtagande som bidrar till 

koldioxidbindning och bevarande av 

kolsänkor (fokusområde 5E) 

 0,00 

P6 6A 
R21 / T20: Arbetstillfällen som skapats i 

projekt som får stöd (fokusområde 6A) 
kvinnor 0,00 

P6 6A 
R21 / T20: Arbetstillfällen som skapats i 

projekt som får stöd (fokusområde 6A) 
män 0,00 

P6 6B 

R22 / T21: Procentandel av 
landsbygdsbefolkningen som omfattas av 

lokala utvecklingsstrategier (fokusområde 

6B) 

 105,06 

P6 6B 
Nettobefolkning som drar nytta av 

förbättrade tjänster 
 5 276,00 

P6 6B 

R23 / T22: Procentandel av 

landsbygdsbefolkningen som får ta del av 

förbättrade tjänster/infrastrukturer 

(fokusområde 6B) 

 18,61 

P6 6B 
R24 / T23: Arbetstillfällen som skapats i 
projekt som får stöd (Leader) 

(fokusområde 6B) 

kvinnor 0,00 

P6 6B 

R24 / T23: Arbetstillfällen som skapats i 

projekt som får stöd (Leader) 

(fokusområde 6B) 

män 0,00 
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P6 6C 
Nettobefolkning som drar nytta av 

förbättrade tjänster 
 0,00 

P6 6C 

R25 / T24: Procentandel av 

landsbygdsbefolkningen som får ta del av 

nya eller förbättrade 
tjänster/infrastrukturer (IKT) 

(fokusområde 6C) 

 0,00 
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1.e) Tabell E: Övervakning av övergångsbestämmelser – ÅRLIGT 

Åtgärd 
Åtgärd (kod) enligt förordning (EG) nr 1698/2005 

(DM = avbruten åtgärd) 
Totalt offentliga utgifter  (euro) 

M01 331, 111 0,00 

M02 114, 115 0,00 

M03 132, 133 0,00 

M04 216, 121, 125, 123 0,00 

M05 126 0,00 

M06 112, 141, 311,312,313 0,00 

M07 321, 322, 323 0,00 

M08 221, 222, 223, 226, 227, 122, 123 0,00 

M09 142 0,00 

M10 214 -264,73 

M11 214 0,00 

M12 213, 224 0,00 

M13 211, 212 0,00 

M14 215 0,00 

M15 225 0,00 

M16 124 0,00 

M19 411, 412, 413, 421, 431 0,00 

 DM 113 0,00 

 DM 131 0,00 

 DM 341 0,00 
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1.f) Tabell F: Uppfyllande av indikatorer för resultatramen 

Tabell F1: Indikatorer för resultatramen 

Applicable Prioritering Indikator 

Realiserade 

indikatorer för 

resultatramen 

(år {0})* (A) 

Justering för 

tilläggsbetalningar 

(B) 

Beräknad 

genomförandegrad 

(ÅR 2019)** 

(C)=(A-B)/E 

Mål 2023 (från 

landsbygdsprogrammet) 

(E) 

 X  P2 Summa offentliga utgifter P2 (euro) 3 142 035,99  44.49% 7 062 920,00 

 X  P2 Antal jordbruksföretag med stöd 

från ett landsbygdsprogram för 

investeringar i omstrukturering eller 

modernisering (fokusområde 2A) + 

jordbruksföretag med stöd från ett 

landsbygdsprogram för 

affärsutvecklingsplaner/investeringar 

för unga jordbrukare (fokusområde 

2B) 

81,00  79.41% 102,00 

 X  P3 Summa offentliga utgifter P3 (euro) 2 582 745,88  80.71% 3 200 000,00 

 P3 Antal jordbruksföretag som får stöd 

för deltagande i kvalitetssystem, 

lokala marknader och korta 

leveranskedjor, samt 

producentgrupper (fokusområde 3A)  

0,00  0% 0,00 

 P3 Antal jordbruksföretag som deltar i 

system för riskhantering 

(fokusområde 3B) 

0,00  0% 0,00 

 X  P4 Summa offentliga utgifter P4 (euro) 37 267 791,19  88.22% 42 246 394,00 

 X  P4 Jordbruksmark som omfattas av 

åtagande som bidrar till biologisk 

mångfald (ha) (fokusområde 4A) + 

20 563,67  140.01% 14 687,00 
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förbättrar vattenförvaltning (ha) 

(fokusområde 4B) + förbättrar 

markskötsel och/eller förebygger 

jorderosion (ha) (fokusområde 4C) 

 P6 Antal insatser som får stöd för att 

förbättra grundläggande tjänster och 

infrastrukturer i landsbygdsområden 

(fokusområdena 6B och 6C) 

0,00  0% 0,00 

 X  P6 Summa offentliga utgifter P6 (euro) 552 653,00  33.62% 1 644 000,00 

 X  P6 Befolkning som omfattas av LAG-

gruppen (fokusområde 6B) 

29 789,00  103.92% 28 666,00 
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Tabell F2: Alternativa indikatorer för resultatramen 

Applicable Prioritering Indikator Realiserade 

indikatorer för 

resultatramen (år 

{0})* (A) 

Justering för 

tilläggsbetalningar 

(B) 

Beräknad 

genomförandegrad 

(ÅR 2019)** 

(C)=(A-B)/E 

Mål 2023 (från 

landsbygdsprogrammet) 

(E) 

 X  P3 Number of 

operations in 

measure M04.2 

21,00 0,00 84% 25,00 

 X  P4 Total areal M13 14 360,38 0,00 100.07% 14 350,00 
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1.g) Tabell G: Programspecifika indikatorer 

Tabell G1: Tabell över specifika mål 

RDP 

Kod Namn på 

målindikator 

Fokusområde Enhet Målvärde 2023 Genomförda 

2019 

Kommentarer 

T-AX01 T-AX01 

Total 

investering 

3A euro 13 200 000,00 10 980 033,87  

AIR 

Inga specifika målindikatorer fastställs 
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Tabell G2: Tabell över specifika utfall 

RDP 

Kod Namn, utfallsindikator Åtgärd Fokusområde Enhet Planerat 

utfall 

Genomförda 

2019 

Kommentarer 

1 Antal insatser som 

främjar och utvecklar 

lokalt entreprenörskap 

M19 6B Antal 0,00 0,00  

2 Antal insatser som får 

stöd för icke-produktiva 

investeringar på 

jordbruksmark 

M19 6B Antal 0,00 0,00  

3 Antal insatser som får 

stöd för investeringar i 

lokala grundläggande 

tjänster för 

landsbygdsbefolkningen 

M19 6B Antal 0,00 0,00  

4 Antal insatser som får 

stöd för investeringar i 

infrastruktur för 

rekreations-

/turiständamål 

M19 6B Antal 0,00 0,00  

AIR 

Inga specifika utfallsindikatorer fastställs 
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2. FÖRKLARING 

Prioritering/Fokusområde 

P1: Främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk och på landsbygden 

 1A) Främja innovation, samarbete och utveckling av kunskap på landsbygden 

 1B) Stärka banden mellan jordbruk, livsmedelsproduktion och skogsbruk samt forskning och innovation, även för att få 

till stånd förbättrad miljöförvaltning och miljöprestanda 

 1C) Främja livslångt lärande och yrkesutbildning inom jord- och skogsbruk 

P2: Förbättra jordbruksföretagens möjligheter att överleva och konkurrenskraft inom alla typer av jordbruk i alla 

regioner och främja innovativ jordbruksteknik och hållbar skogsförvaltning 

 2A) Förbättra jordbruksföretagens ekonomiska resultat och underlätta omstrukturering och modernisering av 

jordbruksföretagen särskilt i syfte att öka marknadsdeltagande och marknadsinriktning samt diversifiering av 

jordbruksverksamhet 

 2B) Underlätta inträdet i jordbrukssektorn för jordbrukare med tillräcklig kompetens och i synnerhet generationsskiften. 

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

riskhantering inom jordbruket 

 3A) Förbättra primärproducenternas konkurrenskraft genom att på ett bättre sätt integrera dem i livsmedelskedjan med 

hjälp av kvalitetssystem, skapa mervärde för jordbruksprodukter, säljfrämjande åtgärder på lokala marknader och inom 

korta leveranskedjor, producentgrupper och producentorganisationer samt branschorganisationer 

 3B) Stödja riskförebyggande insatser och riskhantering inom jordbruket 

P4: Återställa, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket 

 4A) Återställa, bevara och förstärka den biologiska mångfalden, bland annat i Natura 2000-områden och i områden med 

naturliga eller andra särskilda begränsningar och jordbruk med höga naturvärden, liksom de europeiska landskapens 

karaktär 

 4B) Förbättra vattenförvaltningen, inbegripet hanteringen av gödselmedel och växtskyddsmedel 

 4C) Förebygga markerosion och förbättra markskötseln 

P5: Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, 

livsmedels- och skogsbrukssektorn 

 5A) Effektivisera vattenanvändningen inom jordbruket 

 5B) Effektivisera energianvändningen inom jordbruket och vid livsmedelsbearbetning 

 5C) Främja en hållbar samhällsekonomi genom att underlätta tillgången till och användningen av energi från förnybara 

källor och öka användningen av biprodukter, avfall, restprodukter och andra råvaror som inte är avsedda till livsmedel 

 5D) Minska jordbrukens utsläpp av växthusgaser och ammoniak 

 5E) Främja bevarande av kolsänkor och kolinbindning inom jord- och skogsbruk 

P6: Främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden 

 6A) Främja diversifiering, skapande och utveckling av småföretag och arbetstillfällen. 

 6B) Främja lokal utveckling på landsbygden 

 6C) Öka tillgängligheten till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik på 

landsbygden. 
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Åtgärd/Delåtgärd 

M01 – Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14) 

 M1.1 – stöd till yrkesutbildnings- och kompetensutvecklingsåtgärder 

 M1.2 – stöd till demonstrations- och informationsåtgärder 

 M1.3 – stöd till kortvariga utbytesprogram avseende företagsledning inom jord- och skogsbruk samt gårdsbesök och 

fältvandringar 

M02 – Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15) 

 M2.1 – stöd till hjälp med att anlita rådgivningstjänster 

 M2.2 – stöd till inrättande av företagslednings- och avbytartjänster samt rådgivningstjänster inom jordbruket samt 

rådgivningstjänster inom skogsbruket 

 M2.3 – stöd till utbildning av rådgivare 

M03 – Kvalitetssystem för jordbruksprodukter och livsmedel (artikel 16) 

 M3.1 – stöd till första deltagande i kvalitetssystem 

 M3.2 – stöd till informationsåtgärder och främjande åtgärder som genomförs av producentgrupper på den inre marknaden 

M04 – Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 17) 

 M4.1 – stöd till investeringar i jordbruksföretag 

 M4.2 – stöd till investeringar i bearbetning/marknadsföring och/eller utveckling av jordbruksprodukter 

 M4.3 – stöd till investeringar i infrastruktur för utveckling, modernisering eller anpassning av jordbruk och skogsbruk 

 M4.4 – stöd till icke-produktiva investeringar kopplade till uppnåendet av miljö- och klimatmål inom jordbruket 

M05 – Återställande av produktionspotential inom jordbruket som skadats av naturkatastrofer och ekokatastrofer samt 

införande av lämpliga förebyggande åtgärder (artikel 18)  

 M5.1 – stöd till investeringar i förebyggande åtgärder som syftar till att minska konsekvenserna av sannolika 

naturkatastrofer, allvarliga klimathändelser och andra katastrofer 

 M5.2 – stöd till investeringar för återställande av jordbruksmark och produktionspotential inom jordbruket som skadats i 

samband med naturkatastrofer, allvarliga klimathändelser och andra katastrofer 

M06 – Jordbruks- och affärsutveckling (artikel 19) 

 M6.1 – nyetableringsstöd för unga jordbrukare 

 M6.2 – nyetableringsstöd för annan verksamhet än jordbruksverksamhet på landsbygden 

 M6.3 – nyetableringsstöd för utveckling av småbruk 

 M6.4 – stöd till investeringar för att skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk 

 M6.5 – stöd till jordbrukare som får delta i ordningen för småbrukare och som permanent överlåter sitt jordbruksföretag 

till en annan jordbrukare 

M07 – Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (artikel 20) 

 M7.1 – stöd till utarbetande och uppdatering av planer för utveckling av kommuner och samhällen på landsbygden och 

deras grundläggande tjänster samt till skydd av och förvaltningsplaner för Natura 2000-områden och andra områden med 

högt naturvärde 

 M7.2 – stöd till investeringar som syftar till upprättande, förbättring eller utvidgning av alla typer av småskalig 

infrastruktur, inklusive investeringar i förnybar energi och energibesparing 

 M7.3 – stöd till bredbandsinfrastruktur, inklusive uppbyggnad, förbättringar och utökningar, passiv bredbandsinfrastruktur 

och tillhandahållande av åtkomst till bredband och e-förvaltning 

 M7.4 – stöd till investeringar för etablering, förbättring och utvidgning av grundläggande tjänster för 

landsbygdsbefolkningen, inklusive rekreation och kultur och relaterad infrastruktur 
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 M7.5 – stöd till investeringar för offentligt bruk i infrastruktur för rekreationsändamål, turistinformation och småskalig 

turisminfrastruktur 

 M7.6 – Stöd till utredningar och investeringar i samband med underhåll, restaurering och uppgradering av natur- och 

kulturarvet i landsbygdssamhällen, på landsbygden och i områden med högt naturvärde, inklusive socioekonomiska 

aspekter samt åtgärder för att öka miljömedvetenheten 

 M7.7 – stöd till investeringar som är inriktade på omlokalisering av verksamheter och ombyggnader av byggnader eller 

andra inrättningar som ligger i eller i närheten av landsbygdssamhällen och som syftar till att förbättra livskvaliteten eller 

att förbättra det berörda landsbygdssamhällets miljöprestanda 

 M7.8 – Övriga 

M08 – Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av skogars livskraft (artiklarna 21–26) 

 M8.1 – Stöd till beskogning och skapande av skogsmark 

 M8.2 – stöd till etablering och underhåll av trädjordbrukssystem 

 M8.3 – stöd till förebyggande av skogsskador till följd av skogsbränder, naturkatastrofer och andra katastrofer 

 M8.4 – stöd till återställande av skog som skadats till följd av skogsbränder, naturkatastrofer och andra katastrofer 

 M8.5 – stöd för investeringar som förbättrar skogsekosystems återhämtningsförmåga och miljövärde 

 M8.6 – stöd till investeringar i skogsbruksmetoder och i bearbetning, mobilisering och marknadsföring av 

skogsbruksprodukter 

M09 – Inrättande av producentgrupper och producentorganisationer (artikel 27) 

 M9.1 – inrättande av producentgrupper och producentorganisationer inom jordbruks- och skogsbrukssektorn 

M10 – Miljö- och klimatvänligt jordbruk (artikel 28) 

 M10.1 – stöd till miljö- och klimatvänligt jordbruk 

 M10.2 – stöd till bevarande och hållbar användning och utveckling av genetiska resurser i jordbruket 

M11 – Ekologiskt jordbruk (artikel 29) 

 M11.1 – stöd till övergång till ekologiska odlingsmetoder 

 M11.2 – stöd till bibehållande av ekologiska odlingsmetoder 

M12 – Stöd inom ramen för Natura 2000 och ramdirektivet om vatten (artikel 30) 

 M12.1 – betalning av ersättning till jordbruksområden inom Natura 2000 

 M12.2 – betalning av ersättning till skogsbruksområden inom Natura 2000 

 M12.3 – betalning av ersättning till jordbruksområden som ingår i förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 

M13 – Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar (artikel 31) 

 M13.1 – betalning av ersättning till jordbruk i bergsområden 

 M13.2 – betalning av ersättning till andra områden med väsentliga naturliga begränsningar 

 M13.3 – betalning av ersättning till andra områden med särskilda begränsningar 

M14 – Djurens välbefinnande (artikel 33) 

 M14.1 – stöd till djurens välbefinnande  

M15 – Tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk samt skogsskydd (artikel 34) 

 M15.1 – Betalning för åtaganden om miljö- och klimatvänligt skogsbruk 

 M15.2 – stöd till skydd och främjande av skogsgenetiska resurser 

M16 – Samarbete (artikel 35) 

 M16.0 – Övriga 



58 

 M16.1 – stöd till inrättande och drift av operativa grupper, inom det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet 

och hållbarhet inom jordbruket 

 M16.2 – stöd till pilotprojekt och stöd till utveckling av nya produkter, metoder, processer och tekniker 

 M16.3 – (övrigt) samarbete som bedrivs mellan små aktörer för att utveckla gemensamma arbetsprocesser och dela 

anläggningar och resurser samt för utveckling och/eller marknadsföring av turismtjänster 

 M16.4 – stöd till horisontellt och vertikalt samarbete mellan aktörer i försörjningskedjan för att inrätta och utveckla korta 

leveranskedjor och lokala marknader, samt stöd till verksamheter i ett lokalt sammanhang som främjar utvecklingen av 

korta leveranskedjor och lokala marknader 

 M16.5 – stöd till gemensamma åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringar, samt stöd till 

gemensamma angreppssätt när det gäller miljöprojekt och pågående miljöarbete 

 M16.6 – stöd till samarbete mellan aktörer i försörjningskedjan inom hållbart tillhandahållande av biomassa för 

användning i livsmedel och energiproduktion och industriprocesser 

 M16.7 – stöd till lokala utvecklingsstrategier som verkar utanför den lokala utvecklingen inom Leader 

 M16.8 – stöd till upprättande av skogsbruksplaner eller likvärdiga instrument 

 M16.9 – stöd till diversifiering av verksamheterna inom jordbruket till verksamhet med anknytning till hälso- och sjukvård, 

social integration, jordbruk med stöd från lokalsamhället samt utbildning i fråga om miljö och livsmedel 

M17 – Riskhantering (artikel 36) 

 M17.1 – Premier för skörde-, djur- och växtförsäkringar 

 M17.2 – Gemensamma fonder för ogynnsamma väderförhållanden, djur- och växtsjukdomar, skadedjursangrepp och 

miljöolyckor 

 M17.3 – Inkomststabiliseringsverktyg 

M18 – Finansiering av kompletterande nationellt direktstöd för Kroatien (artikel 40) 

 M18 – Finansiering av kompletterande nationellt direktstöd för Kroatien 

M19 – Stöd till Leader-program för lokalt ledd utveckling (CLLD) (artikel 35 i förordning 1303/2013) 

 M19.1 – Förberedande stöd 

 M19.2 – Stöd till genomförande av insatser inom den lokalt ledda utvecklingsstrategin 

 M19.3 – Förberedelser inför och genomförande av samarbetsverksamhet i den lokala aktionsgruppen 

 M19.4 – Stöd till löpande kostnader och ledningsfunktioner 

M20 – Tekniskt stöd till medlemsstaterna (artiklarna 51–54) 

 M20.1 – Stöd till tekniskt stöd (annat än inom ramen för det nationella landsbygdsnätverket) 

 M20.2 – stöd till inrättande och drift av det nationella nätverket för landsbygdsutveckling 

M113 – Förtidspension 

M131 – Normer som ska uppfyllas enligt gemenskapslagstiftningen 

M341 – Kompetensutveckling, ledningsfunktioner och genomförande 

 



    

Bilaga 2c Årlig genomföranderapport 2019 Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014-

2020 

 

 

SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN. 

 

Landsbygdsprogrammet för Åland 2014-2020 godkändes i februari 2015. Vid utgången av år 

2019 ser genomförandet sammantaget bra ut. I den totala budgeten på 58,5 miljoner euro 

(inklusive nationellt finansierade tilläggsdelar) är 76 procent fördelat till arealbaserade stöd och 

34 procent till projektstöd. För de arealbaserade stödens del uppgår betalningarna vid utgången 

av år 2019 till 84 procent av budgeten. För projektstöden är 75 procent av budgeten uppbunden 

och motsvarande betalningsgrad uppgår till 55 procent. Landskapsregeringen kan 

fortsättningsvis betala ut projektstöd efter 2020 och allra senast fram till utgången av år 2023.  

Implementeringen av åtgärderna kunskapsöverförings- och informationsåtgärder och 

rådgivningstjänster är de åtgärder med en förhållandevis liten budget som kommit igång sist av 

åtgärderna i programmet och har rönt en sämre efterfrågan generellt än vad som 

prognostiserades då programmet utarbetades. Antalet beviljade finansieringsbeslut gällande 

kunskapsöverföring (kurser) har dock avsevärt förbättrats under år 2019. Efterfrågan på 

rådgivning och i synnerhet miljörådgivning är fortfarande mycket låg. 

I jämförelse med tidigare programperiod har efterfrågan på lantbruksinvesteringar varit lägre 

och framförallt är storleken på investeringarna mindre vilket delvis kan förklaras med stora 

investeringar inom mjölkproduktionen under föregående programperiod samt den inverkan 

jordbrukskonjunkturen haft med handelsrestriktioner inkluderande påfrestningar med stormar 

och torka under programperioden. 

Under år 2019 har nya investeringsstöd inom livsmedelsförädling beviljats med en stark 

koppling till den lokala livsmedelsproduktionen.  

 

Genomförandet av de arealbaserade ersättningarna har under året löpt enligt förväntningarna. 

Redan i ett tidigt skede av programperioden kunde förvaltningsmyndigheten konstatera att 

intresset för de arealbaserade insatserna inte till alla delar motsvarade landskapsregeringens 

prognostisering och landskapsregeringen har genom programändringar omfördelat finansiering 

till miljöinsatser och till ekologisk produktion.  

 

Programbudgeten för ekologisk produktion har ökat med 2 750 000 euro dels för att garantera 

finansieringen av de ingångna åtagandena men dels också får att kunna teckna nya åtaganden 

om ca 200 hektar år 2018. Landskapsregeringen utlyste under våren 2018 en ansökningsperiod 

för nya åtaganden och erhöll 32 ansökningar med en sammanlagd areal om ca 365 hektar.  På 

grund av att ansökningarna omfattade en större areal än vad som kunde godkännas valdes de 

ansökningar som på det mest effektiva sättet bidrar till programmets övergripande 

målsättningar ut med hjälp av fastställda urvalskriterier. 18 nya åtaganden ingicks med en 

sammanlagd areal om 213,61 hektar. Under år 2019 kunde nya åtaganden inte ingås men år 

2020 kommer de stödmottagare som har ett åtagande om ekologisk produktion från år 2015 och 

som har haft ekologiskt odlad mark utanför sitt åtagande att kunna ingå ett nytt ettårigt åtagande 

och samtidigt ta med den mark som varit utanför åtagandet. Därmed kommer den till åtaganden 

anslutna arealen att öka något och hela programbudgeten är i och med det uppbunden i gällande 

åtaganden. Ersättning för ekologisk produktion beviljades år 2019 till 90 jordbruksföretag och 

den sammanlagda arealen var 3 137,38 hektar.    Av den totala arealen var 3 104,48 hektar i 

produktionsskede och 32,90 hektar i övergångsskede.   
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Omfördelningen av programfinansiering har inneburit att de planerade offentliga utgifterna för 

miljö- och klimatvänligt jordbruk under programperioden har minskat med 1 600 000 euro och 

de tillgängliga medlen motsvarar nu den estimerade anslutningen. År 2019 fanns totalt 481 

gällande åtaganden och den fysiska arealen som beviljades ersättning varav 11 176,10 hektar.  

Den arealmässiga anslutningen till de enskilda åtagandena och insatserna uppfyller den 

uppställda målsättningen i varierande grad. Anslutningen till vissa enskilda åtgärder och 

insatser har blivit mindre än förväntat medan anslutningen till vissa andra åtgärder och insatser 

har blivit större. Den låga anslutningen till vissa frivilliga komplement kan delvis förklaras med 

att dessa inte kan genomföras på areal som omfattas av ett åtagande om ekologisk produktion 

och den potentiella stödberättigade arealen har därmed blivit mindre då arealen som erhåller 

ersättning för ekologisk produktion har ökat. Trots den varierande anslutningen till de enskilda 

åtgärderna och insatserna är hela programbudgeten uppbunden i de gällande åtagandena.  

 

Det har under programperioden inte förekommit någon större årlig variation i den areal som 

beviljats kompensationsersättning och arealen förväntas även framöver ligga på samma nivå. 

Programbudgeten ligger väl i förhållande till den anslutna arealen. År 2019 beviljades 

kompensationsersättning till 393 jordbruksföretag för en sammanlagd areal om 14 360,38 

hektar vilket innebär att målsättningen uppfylls till 100%. 

 

Genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin ligger nu på en tillfredsställande nivå 

avseende beviljandegraden med 87 procent av budgeten uppbunden. Under 2019 har antalet 

finansieringsbeslut till miljöförbättrande projekt ökat avsevärt.  

 

Utvärdering  

Programmets utvärderare har lämnat sin rapport 2019 med tematiska fördjupningsdelar 

tillsammans med rekommendationer framförallt inför den nya programperioden 2021-2027.  

I rapporten har två teman tagits fram i diskussion med Ålands lanskapsregering, effekter av 

förändrade arealkrav samt effekter av jordbrukets investeringar inom LBU-programmet. 

Utvärderarnas slutsatser och rekommendationer kan läsas i deras slutrapport på 

landskapsregeringens hemsida https://www.regeringen.ax/naringsliv-

foretagande/lantbruk/landsbygdsutvecklings-programmet.  

Programförvaltningens förslag är att följa upp rekommendationerna och använda utvärderarnas 

analys som underlag för kommande programperiod.  

 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/landsbygdsutvecklings-programmet
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/landsbygdsutvecklings-programmet
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2. ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET 

(ARTIKLARNA 50.2 OCH 111.3 A I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013) 

 

2.1. Central information om genomförandet av det operativa programmet för det aktuella året, 

inklusive uppgifter om finansieringsinstrument, med avseende på ekonomiska uppgifter och 

indikatorer. 

Programmet omfattar sammanlagt 10,049 miljoner euro efter en mindre ökning av budgeten 

godkänd av kommissionen i december 2017.  Hälften finansieras från fonderna (Eruf och ESF) och 

den andra hälften från Ålands landskapsregering. Under slutet av år 2019 föreslog 

förvaltningsmyndigheten att de så kallade hushållsindikatorerna för Europeiska socialfondens del 

utgår ur programmet. Ändringsförslaget godkändes av kommissionen i början av år 2020. 

Insatsområde Entreprenörskap och innovation (Eruf) 

Ålands mest angelägna utmaningar i näringslivet är att bredda forsknings- och innovationsbasen 

samt att diversifiera näringslivet och stimulera uppkomsten av tillväxtorienterade och 

konkurrenskraftiga företag. 80 procent av regionalfondens tilldelade resurser är riktade mot det 

särskilda målet Att främja affärsutveckling, tillväxt och innovationer (Eruf). Återstående 20 procent 

är tilldelat det särskilda målet Att främja konkurrenskraft hos små och medelstora företag (Eruf). 

Budgeten på 4,645 miljoner euro är uppbunden i sin helhet med beaktande att hela kapitalbasen för 

finansieringsinstrumentet om 3,019 miljoner euro är överfört (lån) till ett riskkapitalbolag som 

förvaltar instrumentet. Riskkapitalbolaget investerar ägarkapital eller lån som motsvarar ägarkapital 

i små och medelstora företag. Sammanlagt 3,644 miljoner euro (76 procent) är beviljat till fyra 

projekt och 12 slutliga mottagare av riskkapital. Den återstående programfinansieringen finns inom 

FI för investeringar. Under 2019 har nya projektbeslut inte fattats. Styrelsen för riskkapitalbolaget 

har under 2019 beslutat om nya investeringar i fyra företag och två tilläggsinvesteringar. 

Sammanlagt har 1,858 miljoner euro i riskkapital betalats ut till slutliga mottagare (portföljbolag), 

vilket motsvarar knappt två tredjedelar av kapitalbasen. Vid utgången av år 2019 uppgår samtliga 

betalningar med projektstöden inräknat till sammanlagt 2,417 miljoner euro, vilket motsvarar 50 

procent av budgeten. Betalningsgraden för projektstöden (fyra projekt) uppgår till 76 procent och för 

finansieringsinstrumentet (tio investeringar inklusive förvaltningsarvode) till 39 procent. 

För att uppnå målsättningarna inom det särskilda målet Att främja affärsutveckling, tillväxt och 

innovationer (Eruf) förväntas insatser som ger tillgång till mötesplatser, kunskap och nya metoder, 

vilka i sin tur skapar förutsättningar för innovationsutveckling hos deltagande företag. De hittills 

redovisade aktiviteterna och uppföljningen av indikatorerna visar att antalet företag som får nytta av 

programmet genom kunskapsstöd redan har uppnåtts. Projekten har även bidragit till att främja 

företagens förmåga att ta fram nya produkter/processer/tjänster för företaget samt bidragit till nya 

arbetsplatser vilket visar att en del av målen redan är uppfyllda. Måluppfyllelsen för antalet företag 

som avser introducera nya produkter/processer/tjänster för marknaden och antal företag som erhållet 

annat stöd än bidrag (riskkapital) har i dagsläget en lägre grad av måluppfyllelse. Antalet 

nyföretagare i ”företagskuvös” har överträffat målsättningen. 
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Två projekt har beviljats finansiering inom det särskilda målet Att främja konkurrenskraft hos små 

och medelstora företag (Eruf). Ett stort antal företag erbjuds olika former av stödtjänster. Det sker 

genom att sammanföra resurser i form av nätverk, seminarier och rådgivningskompetenser. I 

uppföljningen har aktiviteterna redan påvisat att samtliga målsättningar har uppnåtts med ett 

undantag för antal företag som infört miljöledningssystem och energieffektiviseringsprogram. Ett 

grundarbete med syfte att utveckla energirådgivnings-tjänster inom ramen för energikontor på Åland 

och förberedelser med att lyfta fram Åland som ett möjligt testområde för smarta energisystem i ett 

stort landsomfattande projekt för en smart energiplattform har genomförts. Projektet har finansierats 

med begränsade och tillgängliga medel inom programmets finansieringsram. Idag drivs arbetet 

vidare inom FLEXe demo-projektet https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-

energi/flexe-demo-projektet som syftar till att göra Åland till en testplattform för smarta elnät med 

100 % förnyelsebar elproduktion. 

Insatsområde Delaktighet och kompetens (ESF) 

Genomförandet av insatsområdet påbörjades under 2015 och den andra utlysningen av medel 

gjordes i april 2016. Den tredje utlysningen gjordes året därpå i april 2017 och sex stycken 

ansökningar inkom. I maj 2018 hölls en ny utlysning och fyra ansökningar inkom inom samtliga 

särskilda mål utom det fjärde. År 2019 ordnades ingen utlysning då medlen var uppbundna. Det 

särskilda målet Minskad arbetslöshet med fokus på ungdomar och ökad rörlighet på 

arbetsmarknaden har ett projekt som påbörjades i mitten av 2018 och pågår till slutet av 2020. Trots 

detta projekt kommer målet antalet deltagare troligtvis inte att uppnås. 

Inom särskilda målet Minskad risk för marginalisering har ett nytt projekt fått finansiering. Projektet 

påbörjas 2019 och målet är att nå 150 deltagare, vilket skulle göra att målet antalet deltagare inom 

det här särskilda målet skulle uppnås. Ett projekt pågår inom detta särskilda mål. 

Inom det tredje särskilda målet, Uppgradering av kunskaper, färdigheter och kompetens hos 

arbetskraften, pågår sex stycken projekt. Målet antalet deltagare kan nås och målet antalet deltagare 

som erhåller en kvalifikation har i dagsläget uppnåtts. 

Inom det fjärde särskilda målet, Flexibla och relevanta utbildningssystem, avslutades ett projekt 

programenligt. Projektet har fått en fortsättning helt nationellt finansierad. 

De första utbetalningarna till slutmottagarna gjordes 2016 och under 2019 betalades totalt 0,722 

miljoner euro ut, vilket betyder att totalt har drygt 2,6 miljoner euro betalats ut under åren 2016-

2019, motsvarande 51 procent av budgeten. 

Slutmålen gällande antalet deltagare har uppnåtts. 
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3. GENOMFÖRANDE AV INSATSOMRÅDET (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013) 

 

3.1. Översikt över genomförandet 

Id-

nummer 

Insatsområde Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet av 

insatsområdet 

1 Entreprenörskap och 

innovation 

Under året har två projekt slutförts och två projekt är fortfarande pågående. Det ena projektet förväntas vara avslutat vid 

årsskiftet 2020 och det andra vid nästföljande årsskifte 2021.  Riskkapitalbolaget har ännu inte gjort en exit i någon av de 

investerade portföljbolagen.  

 

Förvaltningsmyndigheten har kontinuerligt i samband med betalningsansökningar från stödmottagarna följt upp 

programmets indikatorer vilket betyder fortlöpande uppgifter från både pågående och avslutade insatser. 

Förvaltningsmyndigheten konstaterar att en del av övervakningsindikatorerna inte kan mätas isolerat som ett resultat från 

olika projektaktiviteter. En bedömning av programmets mer långsiktiga effekter som kommer att ingå i programmets 

slututvärdering kommer att beakta de inrapporterade indikatorernas validitet i ett större sammanhang.  

 

Under året har förvaltningsmyndigheten haft en fortlöpande dialog med riskkapitalbolaget kring investeringsstrategin men 

även kring den ekonomiska förvaltningen av finansieringsinstrumentet. Förvaltningsmyndigheten har den 16.10.2018 på 

basen av en allvarlig anmärkning gällande riskkapitalbolagets bokslut meddelat bolaget om vilka åtgärder bolaget måste 

vidta inom en tidsfrist fram till den 30.6.2019. Eftersom dessa uteblev beslöt landskapsregeringen den 20.6.2019 om en 

justerad investeringsperiod till och med 20.6.2019. Förvaltningsperioden för instrumentet infaller följaktligen mellan 

21.6.2019 – 31.12.2027. Investeringsbeslut som inte helt eller delvis har genomförts i enlighet med gällande styrelsebeslut 

ska återbetalas till förvaltningsmyndigheten.  

 

2 Delaktighet och 

kompetens 

Ingen utlysning genomfördes under första halvåret 2019 då så gott som alla medel var uppbokade. Under andra halvåret 

2019 har större restbokningar än väntat av medel återförts till programmet och kommer att användas till nya beslut om 

projektfinansiering.  

Redovisningarna som lämnats in har blivit bättre med avseende på ifyllandet av indikatorer. Indikatorerna för tex. 

arbetslöshet är svåra att läsa mot programmet, då det inte alltid kan sägas att det uttryckligen är insatser finansierade 

genom programmet som bidragit till sänkt andel av arbetslösa. 

Inom det särskilda målet att minska risken för marginalisering kan konstateras att ett projekt avlutades under året och ett 

annat påbörjades och per den 31 december har totalt 217 deltagare rapporterats till förvaltningsmyndigheten. Det ger en 

uppfyllelsegrad på 87 % så här långt.    

 

3 Tekniskt stöd Tekniskt stöd finansieras via Europeiska socialfonden för att finansiera administrativa utgifter för programmets 

förvaltning och genomförande vilka inkluderar personella resurser liksom utvärderingar och publicitetsåtgärder.  
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Id-

nummer 

Insatsområde Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet av 

insatsområdet 

Vid årsskiftet 2019 har 71 procent av budgeten betalats ut motsvarande 0,284 miljoner euro. 88 procent av det utbetalda 

stödet täcker administrativa utgifter för genomförande och övervakning i form av personalutgifter och kostnader för 

övervakningskommitténs arbete. 8 procent av utgifterna är kostnader för utvärdering och resterande 4 procent kostnader 

för informations- och kommunikationsåtgärder. 

Under 2019 har personal deltagit i den basutbildning inom hållbarhet som anordnas för anställda inom förvaltningen. 

Basutbildningen tar upp landskapsregeringens roll, utvecklings- och hållbarhetsagendan, hållbarhetsredovisningen, 

hållbarhet inom det ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektivet samt metoder i arbetsprocesserna. I 

basutbildningen ingår även en workshop så att deltagarna får prova på att tillämpa ABCD-metoden. 

 

Personal har också kunnat ta del av föreläsningar om inkludering och normkritik i bild och text, att möta medier samt om 

grundprinciperna i den åländska offentlighetslagen. 

Utgifterna för dessa har inte belastat den begränsade budgeten för tekniskt stöd. 

Två personer är anställda med lön från tekniskt stöd, den ena av dem på deltid. 
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3.2. Gemensamma och programspecifika indikatorer (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)  

 

Andra prioriterade områden än tekniskt stöd 

 
Insatsområde 1 - Entreprenörskap och innovation 

Investeringsprioritering 1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och 

utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, 

miljöinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad 

forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig 

möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål 

 

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, 

investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 1 / 1b 

 
(1) Id-

nummer 

Indikator Mätenhet Regionkategori Målvärde 

(2023) totalt 

Målvärde 

(2023) män 

Målvärde 

(2023) 

kvinnor 

2019 

Summa 

2019 

Män 

2019 

Kvinnor 

Synpunkter 

F CO01 Produktiv investering: Antal 
företag som får stöd 

Företag Mer utvecklade 25,00   45,00   Eftersom det ännu saknas slutliga övervakningsindikatorer från 
Eruf projekt som slutförts har programförvaltningen valt att 

rapportera de preliminära resultat som rapporterats in till 

förvaltningsmyndigheten i samband med de betalningsansökningar 
som lämnats in och de uppgifter som erhållits beträffande 

finansieringsinstrumentet offentligt riskkapital. 

S CO01 Produktiv investering: Antal 

företag som får stöd 

Företag Mer utvecklade 25,00   37,00    

F CO03 Produktiv investering: Antal 

företag som får annat 

ekonomiskt stöd än bidrag 

Företag Mer utvecklade 20,00   10,00   Eftersom det ännu saknas slutliga övervakningsindikatorer från 

Eruf projekt som slutförts har programförvaltningen valt att 

rapportera de preliminära resultat som rapporterats in till 
förvaltningsmyndigheten i samband med de betalningsansökningar 

som lämnats in och de uppgifter som erhållits beträffande 

finansieringsinstrumentet offentligt riskkapital. 

S CO03 Produktiv investering: Antal 

företag som får annat 

ekonomiskt stöd än bidrag 

Företag Mer utvecklade 20,00   12,00    

F CO04 Produktiv investering: Antal 
företag som får annat stöd än 

ekonomiskt 

Företag Mer utvecklade 10,00   35,00   Eftersom det ännu saknas slutliga övervakningsindikatorer från 
Eruf projekt som slutförts har programförvaltningen valt att 

rapportera de preliminära resultat som rapporterats in till 

förvaltningsmyndigheten i samband med de betalningsansökningar 

som lämnats in. 

S CO04 Produktiv investering: Antal 

företag som får annat stöd än 
ekonomiskt 

Företag Mer utvecklade 10,00   25,00    

F CO08 Produktiv investering: 

Sysselsättningsökning i företag 
som får stöd 

heltidsekvivalenter Mer utvecklade 10,00   44,35 16,35 28,00 Eftersom det ännu saknas slutliga övervakningsindikatorer från 

Eruf projekt som slutförts har programförvaltningen valt att 
rapportera de preliminära resultat som rapporterats in till 

förvaltningsmyndigheten i samband med de betalningsansökningar 
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(1) Id-

nummer 

Indikator Mätenhet Regionkategori Målvärde 

(2023) totalt 

Målvärde 

(2023) män 

Målvärde 

(2023) 

kvinnor 

2019 

Summa 

2019 

Män 

2019 

Kvinnor 

Synpunkter 

som lämnats in och de uppgifter som erhållits beträffande 

finansieringsinstrumentet offentligt riskkapital. 

S CO08 Produktiv investering: 
Sysselsättningsökning i företag 

som får stöd 

heltidsekvivalenter Mer utvecklade 10,00   115,00    

F CO27 Forskning, innovation: Privat 

investering som matchar 
offentligt stöd till innovations- 

eller FoU-projekt 

euro Mer utvecklade 3 100 000,00   1 514 432,50   Eftersom det ännu saknas slutliga övervakningsindikatorer från 

Eruf projekt som slutförts har programförvaltningen valt att 
rapportera de preliminära resultat som rapporterats in till 

förvaltningsmyndigheten i samband med de betalningsansökningar 

som lämnats in och de uppgifter som erhållits beträffande 
finansieringsinstrumentet offentligt riskkapital. 

S CO27 Forskning, innovation: Privat 

investering som matchar 

offentligt stöd till innovations- 

eller FoU-projekt 

euro Mer utvecklade 3 100 000,00   2 037 484,28    

F CO28 Forskning, innovation: Antal 

företag som får stöd för att 
introducera för marknaden nya 

produkter 

Företag Mer utvecklade 25,00   16,00   Eftersom det ännu saknas slutliga övervakningsindikatorer från 

Eruf projekt som slutförts har programförvaltningen valt att 
rapportera de preliminära resultat som rapporterats in till 

förvaltningsmyndigheten i samband med de betalningsansökningar 

som lämnats in och de uppgifter som erhållits beträffande 
finansieringsinstrumentet offentligt riskkapital. 

S CO28 Forskning, innovation: Antal 

företag som får stöd för att 
introducera för marknaden nya 

produkter 

Företag Mer utvecklade 25,00   30,00    

F CO29 Forskning, innovation: Antal 

företag som får stöd för att 

introducera för företaget nya 

produkter 

Företag Mer utvecklade 25,00   35,00   Eftersom det ännu saknas slutliga övervakningsindikatorer från 

Eruf projekt som slutförts har programförvaltningen valt att 

rapportera de preliminära resultat som rapporterats in till 

förvaltningsmyndigheten i samband med de betalningsansökningar 
som lämnats in. 

S CO29 Forskning, innovation: Antal 

företag som får stöd för att 

introducera för företaget nya 
produkter 

Företag Mer utvecklade 25,00   32,00    

F 2 Projekt för samverkan mellan 

näringsliv och högskola 

Antal Mer utvecklade 2,00   2,00    

S 2 Projekt för samverkan mellan 
näringsliv och högskola 

Antal Mer utvecklade 2,00   2,00    

F 3 Blivande nyföretagare i en 

företagskuvös 

Antal Mer utvecklade 10,00   25,00   Eftersom det ännu saknas slutliga övervakningsindikatorer från 

Eruf projekt som slutförts har programförvaltningen valt att 

rapportera de preliminära resultat som rapporterats in till 

förvaltningsmyndigheten i samband med de betalningsansökningar 

som lämnats in. 

S 3 Blivande nyföretagare i en 
företagskuvös 

Antal Mer utvecklade 10,00   20,00    

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som 

ska levereras genom insatser [faktiskt resultat] 
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(1) Id-

nummer 

Indikator 2018 

Summa 

2018 

Män 

2018 

Kvinnor 

2017 

Summa 

2017 

Män 

2017 

Kvinnor 

2016 

Summa 

2016 

Män 

2016 

Kvinnor 

F CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 33,00   23,00   17,00   

S CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 35,00   32,00   27,00   

F CO03 Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag 7,00   5,00   2,00   

S CO03 Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag 10,00   7,00   2,00   

F CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 26,00   18,00   15,00   

S CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 25,00   25,00   25,00   

F CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 29,85 9,85 20,00 8,00 2,00 6,00 3,00  3,00 

S CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 63,00   51,00   20,00   

F CO27 Forskning, innovation: Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller 

FoU-projekt 

892 613,00   865 300,00   1 072 100,00   

S CO27 Forskning, innovation: Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller 
FoU-projekt 

1 130 150,00   920 150,00   450 150,00   

F CO28 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya 

produkter 

10,00   8,00   6,00   

S CO28 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya 
produkter 

26,00   25,00   22,00   

F CO29 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya 

produkter 

23,00   13,00   8,00   

S CO29 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya 
produkter 

30,00   27,00   22,00   

F 2 Projekt för samverkan mellan näringsliv och högskola 2,00   2,00   2,00   

S 2 Projekt för samverkan mellan näringsliv och högskola 2,00   2,00   2,00   

F 3 Blivande nyföretagare i en företagskuvös 19,00   12,00   9,00   

S 3 Blivande nyföretagare i en företagskuvös 20,00   20,00   20,00   

 
(1) Id-nummer Indikator 2015 Summa 2015 Män 2015 Kvinnor 2014 Summa 2014 Män 2014 Kvinnor 

F CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd       

S CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 25,00      

F CO03 Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag       

S CO03 Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag       

F CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt       

S CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 25,00      

F CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd       

S CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 22,00      

F CO27 Forskning, innovation: Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller FoU-projekt       

S CO27 Forskning, innovation: Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller FoU-projekt       

F CO28 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter       

S CO28 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter 22,00      

F CO29 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya produkter       

S CO29 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya produkter 22,00      

F 2 Projekt för samverkan mellan näringsliv och högskola       

S 2 Projekt för samverkan mellan näringsliv och högskola 2,00      

F 3 Blivande nyföretagare i en företagskuvös       

S 3 Blivande nyföretagare i en företagskuvös 20,00      
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Insatsområde 1 - Entreprenörskap och innovation 

Investeringsprioritering 1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och 

utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, 

miljöinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad 

forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig 

möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål 

Särskilt mål 1 - Att främja affärsutveckling, tillväxt och innovationer 

 

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd 

 
Id-

nummer 

Indikator Mätenhet Regionkategori Utgångsvärde Utgångsår Målvärde 

2023 

2019 

Summa 

2019 

Kvalitativa 

Synpunkter 

6 Förädlingsvärde per 

arbetstimme för valda 
branscher 

Euro Mer utvecklade 41,90 2010 54,20   Programmets utvärderare noterade i den första delrapporten  att förädlingsvärdet per 

arbetad timme sjunkit till en ordentligt lägre nivå än utgångsvärdet för år 2009. I den andra 
delrapporten noterar utvärderarna, utifrån de senast tillgängliga siffrorna (från 2016) att 

förädlingsvärdet håller sig över referensvärdet för 2009 och har möjlighet att uppnå 

målvärdet. 

 
Id-nummer Indikator 2018 Summa 2018 Kvalitativa 2017 Summa 2017 Kvalitativa 2016 Summa 2016 Kvalitativa 2015 Summa 2015 Kvalitativa 

6 Förädlingsvärde per arbetstimme för valda branscher 43,00    32,20    

 
Id-nummer Indikator 2014 Summa 2014 Kvalitativa 

6 Förädlingsvärde per arbetstimme för valda branscher   
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Insatsområde 1 - Entreprenörskap och innovation 

Investeringsprioritering 3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt 

innovationsprocesser 

 

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, 

investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 1 / 3d 

 
(1) Id-

nummer 

Indikator Mätenhet Regionkategori Målvärde 

(2023) 

totalt 

Målvärde 

(2023) 

män 

Målvärde 

(2023) 

kvinnor 

2019 

Summa 

2019 

Män 

2019 

Kvinnor 

Synpunkter 

F CO01 Produktiv investering: Antal företag 

som får stöd 

Företag Mer utvecklade 50,00   353,00   Eftersom det ännu saknas slutliga övervakningsindikatorer från Eruf 

projekt som slutförts har programförvaltningen valt att rapportera de 

preliminära resultat som rapporterats in till förvaltningsmyndigheten i 
samband med de betalningsansökningar som lämnats in. 

S CO01 Produktiv investering: Antal företag 

som får stöd 

Företag Mer utvecklade 50,00   530,00   En medlemsförening för företag kommer under åren 2016–2020 inom 

ramen för ett Eruf-projekt att skapa en samlande enhet för rådgivning 
och affärsstöd för de åländska företagen. Projektet kommer att erbjuda 

ett brett utbud av tjänster allt ifrån starta eget-rådgivning till 

företagsrådgivning och affärsutveckling. Ett mycket stort antal av de 
åländska företagen och potentiella nyföretagare kommer därmed att 

komma i kontakt med projektet. 

F CO04 Produktiv investering: Antal företag 
som får annat stöd än ekonomiskt 

Företag Mer utvecklade 50,00   353,00   Eftersom det ännu saknas slutliga övervakningsindikatorer från Eruf 
projekt som slutförts har programförvaltningen valt att rapportera de 

preliminära resultat som rapporterats in till förvaltningsmyndigheten i 

samband med de betalningsansökningar som lämnats in. 

S CO04 Produktiv investering: Antal företag 
som får annat stöd än ekonomiskt 

Företag Mer utvecklade 50,00   530,00   En medlemsförening för företag kommer under åren 2016–2020 inom 
ramen för ett Eruf-projekt att skapa en samlande enhet för rådgivning 

och affärsstöd för de åländska företagen. Projektet kommer att erbjuda 

ett brett utbud av tjänster allt ifrån starta eget-rådgivning till 
företagsrådgivning och affärsutveckling. Ett mycket stort antal av de 

åländska företagen och potentiella nyföretagare kommer därmed att 

komma i kontakt med projektet. 

F CO05 Produktiv investering: Antal nya 

företag som får stöd 

Företag Mer utvecklade 8,00   231,00   Eftersom det ännu saknas slutliga övervakningsindikatorer från Eruf 

projekt som slutförts har programförvaltningen valt att rapportera de 

preliminära resultat som rapporterats in till förvaltningsmyndigheten i 
samband med de betalningsansökningar som lämnats in. 

S CO05 Produktiv investering: Antal nya 

företag som får stöd 

Företag Mer utvecklade 8,00   300,00   En medlemsförening för företag kommer under åren 2016–2020 inom 

ramen för ett Eruf-projekt att skapa en samlande enhet för rådgivning 

och affärsstöd för de åländska företagen. Projektet kommer att erbjuda 

ett brett utbud av tjänster allt ifrån starta eget-rådgivning till 

företagsrådgivning och affärsutveckling. Ett mycket stort antal av de 

åländska företagen och potentiella nyföretagare kommer därmed att 
komma i kontakt med projektet. 

F CO08 Produktiv investering: 

Sysselsättningsökning i företag som 
får stöd 

heltidsekvivalenter Mer utvecklade 5,00   55,00    
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(1) Id-

nummer 

Indikator Mätenhet Regionkategori Målvärde 

(2023) 

totalt 

Målvärde 

(2023) 

män 

Målvärde 

(2023) 

kvinnor 

2019 

Summa 

2019 

Män 

2019 

Kvinnor 

Synpunkter 

S CO08 Produktiv investering: 

Sysselsättningsökning i företag som 

får stöd 

heltidsekvivalenter Mer utvecklade 5,00   100,00   En medlemsförening för företag kommer under åren 2016–2020 inom 

ramen för ett Eruf-projekt att skapa en samlande enhet för rådgivning 

och affärsstöd för de åländska företagen. Projektet kommer att erbjuda 
ett brett utbud av tjänster allt ifrån starta eget-rådgivning till 

företagsrådgivning och affärsutveckling. Ett mycket stort antal av de 

åländska företagen och potentiella nyföretagare kommer därmed att 
komma i kontakt med projektet. 

F CO28 Forskning, innovation: Antal företag 

som får stöd för att introducera för 
marknaden nya produkter 

Företag Mer utvecklade 5,00   36,00   Eftersom det ännu saknas slutliga övervakningsindikatorer från Eruf 

projekt som slutförts har programförvaltningen valt att rapportera de 
preliminära resultat som rapporterats in till förvaltningsmyndigheten i 

samband med de betalningsansökningar som lämnats in. 

S CO28 Forskning, innovation: Antal företag 

som får stöd för att introducera för 

marknaden nya produkter 

Företag Mer utvecklade 5,00   20,00   En medlemsförening för företag kommer under åren 2016–2020 inom 

ramen för ett Eruf-projekt att skapa en samlande enhet för rådgivning 

och affärsstöd för de åländska företagen. Projektet kommer att erbjuda 

ett brett utbud av tjänster allt ifrån starta eget-rådgivning till 

företagsrådgivning och affärsutveckling. Ett mycket stort antal av de 
åländska företagen och potentiella nyföretagare kommer därmed att 

komma i kontakt med projektet. 

F CO29 Forskning, innovation: Antal företag 
som får stöd för att introducera för 

företaget nya produkter 

Företag Mer utvecklade 15,00   102,00   Eftersom det ännu saknas slutliga övervakningsindikatorer från Eruf 
projekt som slutförts har programförvaltningen valt att rapportera de 

preliminära resultat som rapporterats in till förvaltningsmyndigheten i 

samband med de betalningsansökningar som lämnats in. 

S CO29 Forskning, innovation: Antal företag 

som får stöd för att introducera för 

företaget nya produkter 

Företag Mer utvecklade 15,00   52,00   En medlemsförening för företag kommer under åren 2016–2020 inom 

ramen för ett Eruf-projekt att skapa en samlande enhet för rådgivning 

och affärsstöd för de åländska företagen. Projektet kommer att erbjuda 
ett brett utbud av tjänster allt ifrån starta eget-rådgivning till 

företagsrådgivning och affärsutveckling. Ett mycket stort antal av de 

åländska företagen och potentiella nyföretagare kommer därmed att 
komma i kontakt med projektet. 

F 7 Företag som infört 

miljöledningssystem 

Antal Mer utvecklade 15,00   0,00    

S 7 Företag som infört 
miljöledningssystem 

Antal Mer utvecklade 15,00   15,00    

F 8 Företag som infört 

energieffektiviseringsprogram 

Antal Mer utvecklade 30,00   0,00    

S 8 Företag som infört 
energieffektiviseringsprogram 

Antal Mer utvecklade 30,00   30,00    

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som 

ska levereras genom insatser [faktiskt resultat] 

 
(1) Id-

nummer 

Indikator 2018 

Summa 

2018 

Män 

2018 

Kvinnor 

2017 

Summa 

2017 

Män 

2017 

Kvinnor 

2016 

Summa 

2016 

Män 

2016 

Kvinnor 

F CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 203,00   140,00  0,00 28,00   

S CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 530,00   530,00   280,00   

F CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 203,00   138,00   28,00   

S CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 530,00   530,00   280,00   

F CO05 Produktiv investering: Antal nya företag som får stöd 119,00   73,00   13,00   

S CO05 Produktiv investering: Antal nya företag som får stöd 300,00   300,00   250,00   
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(1) Id-

nummer 

Indikator 2018 

Summa 

2018 

Män 

2018 

Kvinnor 

2017 

Summa 

2017 

Män 

2017 

Kvinnor 

2016 

Summa 

2016 

Män 

2016 

Kvinnor 

F CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 0,00   0,00   0,00   

S CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 100,00   100,00   100,00   

F CO28 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya 

produkter 

7,00   5,00   1,00   

S CO28 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya 
produkter 

20,00   20,00   50,00   

F CO29 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya 

produkter 

43,00   36,00   1,00   

S CO29 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya 
produkter 

52,00   52,00   52,00   

F 7 Företag som infört miljöledningssystem 0,00   0,00   0,00   

S 7 Företag som infört miljöledningssystem 15,00   15,00   15,00   

F 8 Företag som infört energieffektiviseringsprogram 0,00   0,00   0,00   

S 8 Företag som infört energieffektiviseringsprogram 30,00   30,00   30,00   

 
(1) Id-nummer Indikator 2015 Summa 2015 Män 2015 Kvinnor 2014 Summa 2014 Män 2014 Kvinnor 

F CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 0,00      

S CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 250,00      

F CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 0,00      

S CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 250,00      

F CO05 Produktiv investering: Antal nya företag som får stöd 0,00      

S CO05 Produktiv investering: Antal nya företag som får stöd 250,00      

F CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 0,00      

S CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 100,00      

F CO28 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter 0,00      

S CO28 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter 50,00      

F CO29 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya produkter 0,00      

S CO29 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya produkter 50,00      

F 7 Företag som infört miljöledningssystem 0,00      

S 7 Företag som infört miljöledningssystem 0,00      

F 8 Företag som infört energieffektiviseringsprogram 0,00      

S 8 Företag som infört energieffektiviseringsprogram 0,00      
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Insatsområde 1 - Entreprenörskap och innovation 

Investeringsprioritering 3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt 

innovationsprocesser 

Särskilt mål 1 - Att främja konkurrenskraft hos små och medelstora företag (SMF) 

 

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd 

 
Id-

nummer 

Indikator Mätenhet Regionkategori Utgångsvärde Utgångsår Målvärde 2023 2019 

Summa 

2019 

Kvalitativa 

Synpunkter 

4 Förändrad 
omsättning i SMF 

Euro Mer 
utvecklade 

1 255 434 000,00 2012 1 405 022 000,00   Statistikuppgift 2016, ÅSUB 
Utvärderarna noterar att i de små och medelstora företagen har omsättningen stigit 

avsevärt mellan de två rapporteringsåren 2016 och 2018 och kommer troligtvis att nå 

målvärdet innan programperiodens slut. 

5 Förändrad 

sysselsättning 

(anställda) i SMF 

Antal Mer 

utvecklade 

6 069,00 2012 6 200,00   Statistikuppgift 2016, Statistikcentralen Företags- och arbetsställeregister, ÅSUB. 

 Utvärderarna konstaterar även att trots den allmänt positiva sysselsättningssituationen 

på Åland har sysselsättningen inom SMF inte utvecklats markant. Men de poängterar 
även svårigheten att dra slutsatser om projektens effekt från programmets 

resultatindikatorer. I hög utsträckning följer resultatindikatorerna de allmänna 

ekonomiska trenderna på Åland och programmets påverkan på dess utveckling är 
närmast bidragande. 

 
Id-nummer Indikator 2018 Summa 2018 Kvalitativa 2017 Summa 2017 Kvalitativa 2016 Summa 2016 Kvalitativa 2015 Summa 2015 Kvalitativa 

4 Förändrad omsättning i SMF 1 400 561,00    1 361 845 580,00    

5 Förändrad sysselsättning (anställda) i SMF 5 567,00    5 552,00    

 
Id-nummer Indikator 2014 Summa 2014 Kvalitativa 

4 Förändrad omsättning i SMF   

5 Förändrad sysselsättning (anställda) i SMF   
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Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens 

Investeringsprioritering 8i - tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även genom 

lokala sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet 

 

Tabell 2A : Gemensamma resultatindikatorer för ESF (per insatsområde, investeringsprioritering och regionkategori). Uppgifter om alla 

gemensamma ESF-resultatindikatorer (med och utan mål) ska rapporteras uppdelade efter kön. För ett insatsområde för tekniskt stöd rapporteras 

bara de gemensamma indikatorer som ett mål satts upp för. - 2 / 8i 
 
Id-

nummer 

Indikator Regionkategori Gemensam aktivitetsindikator som använts som grund 

för fastställande av mål 

Måttenhet för 

utgångsvärde och mål 

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2019 

     Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor 

CR01 icke-förvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       2,00 1,00 1,00    1,00 1,00 

CR01 icke-förvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd Mer utvecklade CO03 icke-förvärvsarbetande Antal 30,00 18,00 12,00 2,00 1,00 1,00 0,07 0,06 0,08 1,00 1,00 

CR02 deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd Mer utvecklade   Antal 50,00 25,00 25,00 11,00 5,00 6,00 0,22 0,20 0,24 1,00 2,00 

CR03 deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       26,00 12,00 14,00    0,00 0,00 

CR04 Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       20,00 11,00 9,00    1,00 3,00 

CR05 Missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, erhåller en kvalifikation, deltar i sysselsättning, 

inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd 

Mer utvecklade       22,00 14,00 8,00    0,00 0,00 

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       12,00 6,00 6,00    2,00 1,00 

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Antal 35,00 20,00 15,00 10,00 5,00 5,00 0,29 0,25 0,33 1,00 0,00 

CR07 deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad 

åtgärd 

Mer utvecklade       3,00 1,00 2,00    0,00 0,00 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 2016 2015 2014 

   Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

CR01 icke-förvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 icke-förvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 4,00 9,00 5,00 2,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 6,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 Missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, erhåller en kvalifikation, deltar i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 6,00 3,00 5,00 2,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 1,00 2,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 1,00 2,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens 

Investeringsprioritering 8i - tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även genom 

lokala sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet 

 

Tabell 2C : Programspecifika resultatindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga 

 
Id-

nummer 

Indikator Regionkategori Måttenhet för 

indikatorn 

Aktivitetsindikator som använts som grund för att 

fastställa mål 

Måttenhet för utgångsvärde 

och mål 

Målvärde (2023) Måluppfyllelse 2019 

            Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa 

      Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  

05 Deltagare i utbildning som leder till en examen, en lärlingsutbildning eller en praktikplats 

6 mån efter att de lämnat projektet 

Mer utvecklade Antal (Number) CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Antal 50,00 25,00 25,00 0,04 0,04 0,04 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00  

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 

   Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  

05 Deltagare i utbildning som leder till en examen, en lärlingsutbildning eller en praktikplats 6 mån efter att de lämnat projektet Mer utvecklade 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00  1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00  

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2016 2015 

   Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  

05 Deltagare i utbildning som leder till en examen, en lärlingsutbildning eller en praktikplats 6 mån efter att de lämnat projektet Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2014 

   Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  

05 Deltagare i utbildning som leder till en examen, en lärlingsutbildning eller en praktikplats 6 mån efter att de lämnat projektet Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens 

Investeringsprioritering 8i - tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även genom 

lokala sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet 

 

Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 2 / 8i 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2019 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade 110,00 55,00 55,00 87,00 56,00 31,00 0,79 1,02 0,56 20,00 14,00 6,00 

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade    17,00 11,00 6,00    3,00 3,00 0,00 

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 40,00 20,00 20,00 10,00 7,00 3,00 0,25 0,35 0,15 6,00 4,00 2,00 

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade    4,00 0,00 4,00    3,00 0,00 3,00 

CO06 under 25 år Mer utvecklade 50,00 25,00 25,00 33,00 24,00 9,00 0,66 0,96 0,36 11,00 8,00 3,00 

CO07 över 54 år Mer utvecklade    8,00 6,00 2,00    2,00 1,00 1,00 

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade    4,00 3,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2) Mer utvecklade 100,00 50,00 50,00 30,00 18,00 12,00 0,30 0,36 0,24 7,00 5,00 2,00 

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4) Mer utvecklade 50,00 25,00 25,00 65,00 41,00 24,00 1,30 1,64 0,96 19,00 11,00 8,00 

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade    6,00 4,00 2,00    3,00 2,00 1,00 

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer) Mer utvecklade 50,00 25,00 25,00 13,00 8,00 5,00 0,26 0,32 0,20 0,00 0,00 0,00 

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade    26,00 13,00 13,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade    56,00 36,00 20,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade    101,00 63,00 38,00    29,00 18,00 11,00 

CO20 antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer Mer utvecklade    2,00      0,00   

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet Mer utvecklade    2,00      0,00   

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå Mer utvecklade    0,00      0,00   

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin) Mer utvecklade    0,00      0,00   

 Totalt antal deltagare     101,00      29,00   

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 2016 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade 33,00 22,00 11,00 13,00 8,00 5,00 21,00 12,00 9,00 

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 8,00 6,00 

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 4,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 under 25 år Mer utvecklade 14,00 12,00 2,00 2,00 0,00 2,00 6,00 4,00 2,00 

CO07 över 54 år Mer utvecklade 2,00 2,00 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 0,00 

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 0,00 

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2) Mer utvecklade 12,00 7,00 5,00 4,00 2,00 2,00 7,00 4,00 3,00 

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4) Mer utvecklade 25,00 17,00 8,00 8,00 6,00 2,00 13,00 7,00 6,00 

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer) Mer utvecklade 8,00 5,00 3,00 1,00 0,00 1,00 4,00 3,00 1,00 

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 5,00 3,00 2,00 10,00 6,00 4,00 11,00 4,00 7,00 

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 22,00 16,00 6,00 13,00 8,00 5,00 21,00 12,00 9,00 

CO18 hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 38,00 25,00 13,00 13,00 8,00 5,00 21,00 12,00 9,00 

CO20 antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer Mer utvecklade 0,00   1,00   1,00   

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet Mer utvecklade 0,00   1,00   1,00   

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå Mer utvecklade 0,00   0,00   0,00   

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin) Mer utvecklade 0,00   0,00   0,00   

 Totalt antal deltagare  38,00   13,00   21,00   

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2015 2014 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 under 25 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 över 54 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer Mer utvecklade 0,00   0,00   

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet Mer utvecklade 0,00   0,00   

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå Mer utvecklade 0,00   0,00   

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin) Mer utvecklade 0,00   0,00   

 Totalt antal deltagare  0,00   0,00   
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Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens 

Investeringsprioritering 8i - tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även genom 

lokala sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet 

 

Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 2 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori Mätenhet Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2019 

    Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

08 Totala antalet deltagare Mer utvecklade Antal 150,00 75,00 75,00 101,00 63,00 38,00 0,67 0,84 0,51 29,00 18,00 11,00 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 2016 2015 2014 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

08 Totala antalet deltagare Mer utvecklade 38,00 25,00 13,00 13,00 8,00 5,00 21,00 12,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens 

Investeringsprioritering 9i - aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten 

 

Tabell 2A : Gemensamma resultatindikatorer för ESF (per insatsområde, investeringsprioritering och regionkategori). Uppgifter om alla 

gemensamma ESF-resultatindikatorer (med och utan mål) ska rapporteras uppdelade efter kön. För ett insatsområde för tekniskt stöd rapporteras 

bara de gemensamma indikatorer som ett mål satts upp för. - 2 / 9i 
 
Id-

nummer 

Indikator Regionkategori Gemensam aktivitetsindikator som använts som grund 

för fastställande av mål 

Måttenhet för 

utgångsvärde och mål 

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2019 

     Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor 

CR01 icke-förvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       5,00 3,00 2,00    3,00 2,00 

CR02 deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       47,00 18,00 29,00    12,00 16,00 

CR03 deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       66,00 20,00 46,00    5,00 17,00 

CR05 Missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, erhåller en kvalifikation, deltar i sysselsättning, 

inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd 

Mer utvecklade   Antal 45,00 16,00 29,00 4,00 3,00 1,00 0,09 0,19 0,03 3,00 1,00 

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       45,00 15,00 30,00    3,00 11,00 

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Antal 45,00 16,00 29,00 45,00 15,00 30,00 1,00 0,94 1,03 3,00 11,00 

CR07 deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       10,00 6,00 4,00    0,00 0,00 

CR08 deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       1,00 0,00 1,00    0,00 0,00 

CR09 missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad 

åtgärd 

Mer utvecklade       3,00 1,00 2,00    0,00 0,00 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 2016 2015 2014 

   Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

CR01 icke-förvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 1,00 6,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 7,00 12,00 8,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 Missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, erhåller en kvalifikation, deltar i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 5,00 7,00 7,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 5,00 7,00 7,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 1,00 1,00 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



 

SV 21  SV 

Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens 

Investeringsprioritering 9i - aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten 

 

Tabell 2C : Programspecifika resultatindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori Måttenhet för indikatorn Aktivitetsindikator som använts som grund för att fastställa mål Måttenhet för utgångsvärde och mål Målvärde (2023) Måluppfyllelse 2019 

            Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa 

      Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 

   Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2016 2015 

   Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2014 

   Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  
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Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens 

Investeringsprioritering 9i - aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten 

 

Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 2 / 9i 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2019 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade    98,00 41,00 57,00    33,00 22,00 11,00 

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 60,00   69,00 30,00 39,00 1,15   28,00 19,00 9,00 

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade    70,00 31,00 39,00    70,00 31,00 39,00 

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade    33,00 18,00 15,00    33,00 18,00 15,00 

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade    49,00 17,00 32,00    24,00 6,00 18,00 

CO06 under 25 år Mer utvecklade    41,00 21,00 20,00    32,00 20,00 12,00 

CO07 över 54 år Mer utvecklade    38,00 8,00 30,00    33,00 7,00 26,00 

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade    26,00 5,00 21,00    24,00 5,00 19,00 

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2) Mer utvecklade    67,00 39,00 28,00    50,00 29,00 21,00 

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4) Mer utvecklade    69,00 28,00 41,00    35,00 18,00 17,00 

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade    70,00 16,00 54,00    31,00 6,00 25,00 

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer) Mer utvecklade 250,00 125,00 125,00 108,00 40,00 68,00 0,43 0,32 0,54 26,00 12,00 14,00 

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 150,00 75,00 75,00 38,00 20,00 18,00 0,25 0,27 0,24 35,00 19,00 16,00 

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade    11,00 9,00 2,00    11,00 9,00 2,00 

CO18 hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade    217,00 89,00 128,00    127,00 59,00 68,00 

CO20 antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer Mer utvecklade    1,00      1,00   

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet Mer utvecklade    1,00      0,00   

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå Mer utvecklade    2,00      0,00   

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin) Mer utvecklade    0,00      0,00   

 Totalt antal deltagare     217,00      127,00   

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 2016 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade 37,00 9,00 28,00 28,00 10,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 23,00 5,00 18,00 18,00 6,00 12,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 12,00 7,00 5,00 13,00 4,00 9,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 under 25 år Mer utvecklade 4,00 0,00 4,00 5,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 över 54 år Mer utvecklade 4,00 1,00 3,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2) Mer utvecklade 8,00 5,00 3,00 9,00 5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4) Mer utvecklade 19,00 6,00 13,00 15,00 4,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 22,00 5,00 17,00 17,00 5,00 12,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer) Mer utvecklade 47,00 16,00 31,00 35,00 12,00 23,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 49,00 16,00 33,00 41,00 14,00 27,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer Mer utvecklade 0,00   0,00   0,00   

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet Mer utvecklade 0,00   1,00   0,00   

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå Mer utvecklade 0,00   2,00   0,00   

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin) Mer utvecklade 0,00   0,00   0,00   

 Totalt antal deltagare  49,00   41,00   0,00   

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2015 2014 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 under 25 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 över 54 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer Mer utvecklade 0,00   0,00   

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet Mer utvecklade 0,00   0,00   

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå Mer utvecklade 0,00   0,00   

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin) Mer utvecklade 0,00   0,00   

 Totalt antal deltagare  0,00   0,00   
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Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens 

Investeringsprioritering 9i - aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten 

 

Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 2 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori Mätenhet Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2019 

    Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

08 Totala antalet deltagare Mer utvecklade Antal 250,00 125,00 125,00 217,00 89,00 128,00 0,87 0,71 1,02 127,00 59,00 68,00 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 2016 2015 2014 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

08 Totala antalet deltagare Mer utvecklade 49,00 16,00 33,00 41,00 14,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens 

Investeringsprioritering 10iii - Stärka lika tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper i formella, icke-formella och informella sammanhang, höja arbetskraftens kunskaper, 

färdigheter och kompetens och främja flexibla utbildningsvägar inklusive genom yrkesvägledning och validering av förvärvad kompetens 

 

Tabell 2A : Gemensamma resultatindikatorer för ESF (per insatsområde, investeringsprioritering och regionkategori). Uppgifter om alla 

gemensamma ESF-resultatindikatorer (med och utan mål) ska rapporteras uppdelade efter kön. För ett insatsområde för tekniskt stöd rapporteras 

bara de gemensamma indikatorer som ett mål satts upp för. - 2 / 10iii 
 
Id-

nummer 

Indikator Regionkategori Gemensam aktivitetsindikator som använts som grund 

för fastställande av mål 

Måttenhet för 

utgångsvärde och mål 

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2019 

     Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor 

CR01 icke-förvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       1,00 0,00 1,00    0,00 0,00 

CR02 deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       4,00 1,00 3,00    0,00 0,00 

CR03 deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       708,00 343,00 365,00    168,00 32,00 

CR03 deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd Mer utvecklade CO05 anställda, inklusive egenföretagare Antal 500,00 200,00 300,00 708,00 343,00 365,00 1,42 1,72 1,22 168,00 32,00 

CR04 Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 Missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, erhåller en kvalifikation, deltar i sysselsättning, 

inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd 

Mer utvecklade       9,00 5,00 4,00    0,00 0,00 

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade CO05 anställda, inklusive egenföretagare Antal 100,00 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad 

åtgärd 

Mer utvecklade       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 2016 2015 2014 

   Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

CR01 icke-förvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 15,00 17,00 160,00 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 15,00 17,00 160,00 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 Missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, erhåller en kvalifikation, deltar i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 4,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens 

Investeringsprioritering 10iii - Stärka lika tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper i formella, icke-formella och informella sammanhang, höja arbetskraftens kunskaper, 

färdigheter och kompetens och främja flexibla utbildningsvägar inklusive genom yrkesvägledning och validering av förvärvad kompetens 

 

Tabell 2C : Programspecifika resultatindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori Måttenhet för indikatorn Aktivitetsindikator som använts som grund för att fastställa mål Måttenhet för utgångsvärde och mål Målvärde (2023) Måluppfyllelse 2019 

            Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa 

      Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 

   Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2016 2015 

   Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2014 

   Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  
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Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens 

Investeringsprioritering 10iii - Stärka lika tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper i formella, icke-formella och informella sammanhang, höja arbetskraftens kunskaper, 

färdigheter och kompetens och främja flexibla utbildningsvägar inklusive genom yrkesvägledning och validering av förvärvad kompetens 

 

Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 2 / 10iii 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2019 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade    5,00 3,00 2,00    4,00 2,00 2,00 

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade    4,00 3,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade    4,00 3,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade    1 004,00 505,00 499,00    200,00 168,00 32,00 

CO06 under 25 år Mer utvecklade    86,00 46,00 40,00    11,00 11,00 0,00 

CO07 över 54 år Mer utvecklade 50,00 25,00 25,00 198,00 111,00 87,00 3,96 4,44 3,48 70,00 60,00 10,00 

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2) Mer utvecklade 400,00 200,00 200,00 74,00 47,00 27,00 0,19 0,24 0,14 32,00 18,00 14,00 

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4) Mer utvecklade 340,00 170,00 170,00 533,00 276,00 257,00 1,57 1,62 1,51 114,00 104,00 10,00 

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 110,00 55,00 55,00 395,00 188,00 207,00 3,59 3,42 3,76 58,00 48,00 10,00 

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer) Mer utvecklade    12,00 6,00 6,00    5,00 2,00 3,00 

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade    5,00 2,00 3,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade    1 013,00 511,00 502,00    204,00 170,00 34,00 

CO20 antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer Mer utvecklade    1,00      0,00   

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet Mer utvecklade    2,00      0,00   

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå Mer utvecklade    1,00      0,00   

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin) Mer utvecklade    17,00      0,00   

 Totalt antal deltagare     1 013,00      204,00   

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 2016 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 4,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 4,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 237,00 142,00 95,00 42,00 18,00 24,00 525,00 177,00 348,00 

CO06 under 25 år Mer utvecklade 9,00 8,00 1,00 0,00 0,00 0,00 66,00 27,00 39,00 

CO07 över 54 år Mer utvecklade 52,00 25,00 27,00 13,00 8,00 5,00 63,00 18,00 45,00 

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2) Mer utvecklade 7,00 5,00 2,00 0,00 0,00 0,00 35,00 24,00 11,00 

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4) Mer utvecklade 81,00 57,00 24,00 22,00 14,00 8,00 316,00 101,00 215,00 

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 150,00 81,00 69,00 13,00 7,00 6,00 174,00 52,00 122,00 

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer) Mer utvecklade 7,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,00 3,00 

CO18 hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 238,00 143,00 95,00 46,00 21,00 25,00 525,00 177,00 348,00 

CO20 antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer Mer utvecklade 0,00   0,00   1,00   

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet Mer utvecklade 1,00   0,00   1,00   

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå Mer utvecklade 1,00   0,00   0,00   

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin) Mer utvecklade 0,00   0,00   17,00   

 Totalt antal deltagare  238,00   46,00   525,00   

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2015 2014 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 under 25 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 över 54 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer Mer utvecklade 0,00   0,00   

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet Mer utvecklade 0,00   0,00   

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå Mer utvecklade 0,00   0,00   

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin) Mer utvecklade 0,00   0,00   

 Totalt antal deltagare  0,00   0,00   
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Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens 

Investeringsprioritering 10iii - Stärka lika tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper i formella, icke-formella och informella sammanhang, höja arbetskraftens kunskaper, 

färdigheter och kompetens och främja flexibla utbildningsvägar inklusive genom yrkesvägledning och validering av förvärvad kompetens 

 

Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 2 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori Mätenhet Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2019 

    Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

05 Antal projekt avsedda för kvinnors varaktiga deltagande och framsteg i arbetslivet Mer utvecklade Antal 1,00   2,00 0,00 0,00 2,00   0,00 0,00 0,00 

08 Totala antalet deltagare Mer utvecklade Antal 850,00 425,00 425,00 1 013,00 511,00 502,00 1,19 1,20 1,18 204,00 170,00 34,00 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 2016 2015 2014 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

05 Antal projekt avsedda för kvinnors varaktiga deltagande och framsteg i arbetslivet Mer utvecklade 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 Totala antalet deltagare Mer utvecklade 238,00 143,00 95,00 46,00 21,00 25,00 525,00 177,00 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens 

Investeringsprioritering 10iv - Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen och deras 

kvalitet, inbegripet genom mekanismer för att förutse kompetensbehoven, anpassning av kursplaner och inrättande och utveckling av arbetsbaserade system för 

lärande, inbegripet system med både teori och praktik och lärlingssystem 

 

Tabell 2A : Gemensamma resultatindikatorer för ESF (per insatsområde, investeringsprioritering och regionkategori). Uppgifter om alla 

gemensamma ESF-resultatindikatorer (med och utan mål) ska rapporteras uppdelade efter kön. För ett insatsområde för tekniskt stöd rapporteras 

bara de gemensamma indikatorer som ett mål satts upp för. - 2 / 10iv 
 
Id-

nummer 

Indikator Regionkategori Gemensam aktivitetsindikator som använts som grund 

för fastställande av mål 

Måttenhet för 

utgångsvärde och mål 

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2019 

     Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor 

CR01 icke-förvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 Missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, erhåller en kvalifikation, deltar i sysselsättning, 

inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd 

Mer utvecklade       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 2016 2015 2014 

   Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

CR01 icke-förvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 Missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, erhåller en kvalifikation, deltar i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens 

Investeringsprioritering 10iv - Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen och deras 

kvalitet, inbegripet genom mekanismer för att förutse kompetensbehoven, anpassning av kursplaner och inrättande och utveckling av arbetsbaserade system för 

lärande, inbegripet system med både teori och praktik och lärlingssystem 

 

Tabell 2C : Programspecifika resultatindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga 

 
Id-

nummer 

Indikator Regionkategori Måttenhet för 

indikatorn 

Aktivitetsindikator som använts som grund för att fastställa 

mål 

Måttenhet för utgångsvärde och 

mål 

Målvärde (2023) Måluppfyllelse 2019 

            Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa 

      Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  

01 Antal utbildningsanordnare som tar i bruk en ny metod eller ett nytt 

system 

Mer utvecklade Antal (Antal)   Antal 2,00   1,00   2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

03 System som används ännu 6 månader efter projektavslut Mer utvecklade Antal (Antal)   Antal 2,00   0,50   1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 

   Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  

01 Antal utbildningsanordnare som tar i bruk en ny metod eller ett nytt system Mer utvecklade 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00  

03 System som används ännu 6 månader efter projektavslut Mer utvecklade 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00  

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2016 2015 

   Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  

01 Antal utbildningsanordnare som tar i bruk en ny metod eller ett nytt system Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

03 System som används ännu 6 månader efter projektavslut Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2014 

   Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor  

01 Antal utbildningsanordnare som tar i bruk en ny metod eller ett nytt system Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

03 System som används ännu 6 månader efter projektavslut Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens 

Investeringsprioritering 10iv - Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen och deras 

kvalitet, inbegripet genom mekanismer för att förutse kompetensbehoven, anpassning av kursplaner och inrättande och utveckling av arbetsbaserade system för 

lärande, inbegripet system med både teori och praktik och lärlingssystem 

 

Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 2 / 10iv 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2019 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 under 25 år Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 över 54 år Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2) Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4) Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer) Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer Mer utvecklade    0,00      0,00   

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet Mer utvecklade    0,00      0,00   

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå Mer utvecklade    2,00      0,00   

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin) Mer utvecklade    0,00      0,00   

 Totalt antal deltagare     0,00      0,00   

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 2016 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 under 25 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 över 54 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer Mer utvecklade 0,00   0,00   0,00   

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet Mer utvecklade 0,00   0,00   0,00   

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå Mer utvecklade 0,00   1,00   1,00   

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin) Mer utvecklade 0,00   0,00   0,00   

 Totalt antal deltagare  0,00   0,00   0,00   

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2015 2014 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 under 25 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 över 54 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer Mer utvecklade 0,00   0,00   

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet Mer utvecklade 0,00   0,00   

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå Mer utvecklade 0,00   0,00   

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin) Mer utvecklade 0,00   0,00   

 Totalt antal deltagare  0,00   0,00   
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Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens 

Investeringsprioritering 10iv - Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen och deras 

kvalitet, inbegripet genom mekanismer för att förutse kompetensbehoven, anpassning av kursplaner och inrättande och utveckling av arbetsbaserade system för 

lärande, inbegripet system med både teori och praktik och lärlingssystem 

 

Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 2 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori Mätenhet Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2019 

    Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

01 Antal enheter som deltar Mer utvecklade Antal 2,00   2,00 0,00 0,00 1,00   0,00 0,00 0,00 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 2016 2015 2014 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

01 Antal enheter som deltar Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



 

SV 35  SV 

Prioriterade områden för tekniskt stöd 

 
Insatsområde 3 - Tekniskt stöd 

 

Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 3 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2019 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 2016 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2015 2014 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 
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Insatsområde 3 - Tekniskt stöd 

 

Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 3 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori Mätenhet Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2019 

    Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

10 Deltagare i utbildning  Antal    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

9 Personer med lön som finansieras med tekniskt stöd  Antal    2,00 1,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

 
Id-nummer Indikator Regionkategori 2018 2017 2016 2015 2014 

   Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor 

10 Deltagare i utbildning  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Personer med lön som finansieras med tekniskt stöd  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabell 3B: Antal företag som får stöd från det operativa programmet exklusive multipla bidrag till samma företag 

 

Indikator Antal företag som får stöd från det operativa programmet exklusive 

multipelt stöd 

CO01 - Produktiv investering: Antal företag som får stöd 375 

CO03 - Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än 

bidrag 

10 

CO04 - Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 371 

CO05 - Produktiv investering: Antal nya företag som får stöd 231 
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Tabell 5: Uppgifter om delmål och mål som fastställs i resultatramen 

 
Insatsområde Indikatortyp Id Indikator Mätenhet Fond Regionkategori 2019 Kumulativt värde 

totalt 

2019 Kumulativt värde 

män 

2019 Kumulativt värde 

kvinnor 

2019 Årligen 

totalt 

2019 Årligen totalt 

män 

2019 Årligen totalt 

kvinnor 

1 O CO03 Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag Enterprises Eruf Mer utvecklade 10,00      

1 F 11 Totala stödberättigade utgifter som införts i redovisningssystemet av attesterande 

myndighet 

Euro Eruf Mer utvecklade 1 237 936,20      

2 F 12 Totala stödberättigade utgifter som införts i redovisningssystemet av attesterande 

myndighet 

Euro ESF Mer utvecklade 2 555 376,18      

2 O 08 Totala antalet deltagare Antal ESF Mer utvecklade 1 331,00 663,00 668,00 360,00 247,00 113,00 

 
Insatsområde Indikatortyp Id Indikator Mätenhet Fond Regionkategori 2018 Kumulativt värde totalt 2017 Kumulativt värde totalt 2016 Kumulativt värde totalt Anmärkningar 

1 O CO03 Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag Enterprises Eruf Mer utvecklade 7,00 5,00 2,00  

1 F 11 Totala stödberättigade utgifter som införts i redovisningssystemet av attesterande myndighet Euro Eruf Mer utvecklade 878 400,09 955 060,19 481 858,68  

2 F 12 Totala stödberättigade utgifter som införts i redovisningssystemet av attesterande myndighet Euro ESF Mer utvecklade 1 833 664,13 956 303,08 432 437,91  

2 O 08 Totala antalet deltagare Antal ESF Mer utvecklade 971,00 646,00 546,00  

 
Insatsområde Indikatortyp Id Indikator Mätenhet Fond Regionkategori 2015 Kumulativt värde totalt 2014 Kumulativt värde totalt 

1 O CO03 Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag Enterprises Eruf Mer utvecklade 0,00 0,00 

1 F 11 Totala stödberättigade utgifter som införts i redovisningssystemet av attesterande myndighet Euro Eruf Mer utvecklade 0,00 0,00 

2 F 12 Totala stödberättigade utgifter som införts i redovisningssystemet av attesterande myndighet Euro ESF Mer utvecklade 0,00 0,00 

2 O 08 Totala antalet deltagare Antal ESF Mer utvecklade 0,00 0,00 

 
 

Insatsområde 

Indikatortyp Id Indikator Mätenhet Fond Regionkategori Delmål för 2018 män Delmål för 2018 män Delmål för 2018 kvinnor Slutmål (2023) totalt Slutmål (2023) män Slutmål (2023) kvinnor 

1 O CO03 Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag Enterprises Eruf Mer utvecklade 6,00   20,00   

1 F 11 Totala stödberättigade utgifter som införts i redovisningssystemet av attesterande myndighet Euro Eruf Mer utvecklade 820 000,00   4 645 076,00   

2 F 12 Totala stödberättigade utgifter som införts i redovisningssystemet av attesterande myndighet Euro ESF Mer utvecklade 935 540,00   5 004 284,00   

2 O 08 Totala antalet deltagare Antal ESF Mer utvecklade 480 240 240 1 250,00 625,00 625,00 
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3.4. Ekonomiska uppgifter (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013) 

 

Tabell 6: Finansiella uppgifter på insatsområdes- och programnivå 

 

(i enlighet med tabell 1 i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1011/2014 [Modell för överföring av ekonomiska uppgifter]) 

 
Insatsområde Fond Regionkategori Beräkningsgrund Summa fond Medfinansieringsgrad Total 

stödberättigande 

kostnad för insatser 

som valts ut för stöd 

Andel av det 

totala anslaget 

som de valda 

insatserna 

omfattar 

Offentlig 

stödberättigande 

kostnad för insatser 

som valts ut för stöd 

Totala stödberättigande 

utgifter som deklarerats 

av stödmottagare till den 

förvaltande myndigheten 

Andel av det totala 

anslaget som omfattas av 

stödberättigande utgifter 

som deklarerats av 

stödmottagare 

Antal 

utvalda 

insatser 

1 Eruf Mer utvecklade Offentliga 4 645 076,00 50,00% 4 644 349,06 99,98% 4 644 349,06 2 417 278,66 52,04% 16 

2 ESF Mer utvecklade Offentliga 5 004 284,00 50,00% 4 927 670,40 98,47% 4 927 670,40 2 555 376,18 51,06% 16 

3 ESF Mer utvecklade Offentliga 399 640,00 50,00% 399 640,00 100,00% 399 640,00 283 874,86 71,03% 1 

Summa Eruf Mer 

utvecklade 

 4 645 076,00 50,00% 4 644 349,06 99,98% 4 644 349,06 2 417 278,66 52,04% 16 

Summa ESF Mer 

utvecklade 

 5 403 924,00 50,00% 5 327 310,40 98,58% 5 327 310,40 2 839 251,04 52,54% 17 

Slutsumma    10 049 000,00 50,00% 9 971 659,46 99,23% 9 971 659,46 5 256 529,70 52,31% 33 
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Tabell 8: Utnyttjande av korsfinansiering 

 

1 2 3 4 5 6 

Utnyttjande av 

korsfinansiering 

Insatsområde Stödbelopp från EU som 

är avsett för 

korsfinansiering, på 

grundval av de insatser 

som valts ut (euro). 

Som andel av EU-

stödet till det 

prioriterade området 

(%) (3/EU-stöd till 

det prioriterade 

området*100) 

Belopp för EU-stöd som 

utnyttjats inom ramen för 

korsfinansiering på grundval 

av stödberättigande utgifter 

som stödmottagaren redovisat 

för den förvaltande 

myndigheten (euro) 

Som andel av EU-

stödet till det 

prioriterade området 

(%) (5/EU-stöd till 

det prioriterade 

området*100) 

Kostnader som är 

stödberättigande inom 

ramen för ESF men för 

vilka stöd erhålls från 

Eruf. 

1 0,00  0,00  

Kostnader som är 

stödberättigande inom 

ramen för Eruf men för 

vilka stöd erhålls från 

ESF. 

2 0,00  0,00  

Kostnader som är 

stödberättigande inom 

ramen för Eruf men för 

vilka stöd erhålls från 

ESF. 

3 0,00  0,00  
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 Tabell 9: Kostnader för insatser som genomförts utanför programområdet (Eruf och Sammanhållningsfonden inom målet Investering för tillväxt 

och sysselsättning). 

 

1 2 3 4 5 

Insatsområde Belopp för EU-stöd som är 

avsett för insatser som 

genomförs utanför 

programområdet på 

grundval av utvalda 

insatser (euro) 

Som andel av EU-stödet till 

insatsområdet vid tidpunkten 

för antagande av programmet 

(%) (2/EU-stöd till 

insatsområdet vid tidpunkten 

för antagande av 

programmet*100) 

Belopp för EU-stöd i insatser som 

genomförts utanför 

programområdet och som 

stödmottagaren på grundval av 

stödberättigande utgifter som 

stödmottagaren redovisat för den 

förvaltande myndigheten (euro) 

Som andel av EU-stödet till 

insatsområdet vid tidpunkten 

för antagande av programmet 

(%) (4/EU-stöd till 

insatsområdet vid tidpunkten 

för antagande av 

programmet*100) 

1 0,00  0,00  
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Tabell 10: Utgifter som uppstått utanför unionen (ESF) 

 

Utgifter som 

förväntas uppstå 

utanför unionen inom 

de tematiska målen 8 

och 10, på grundval 

av de insatser som 

valts ut (euro) 

Andel av det totala anslagsbeloppet (unionens 

och medlemsstatens bidrag) till ESF-

programmet eller ESF:s del av ett program som 

finansieras av flera fonder (%) (1/totalt 

anslagsbelopp (unionens och medlemsstatens 

bidrag) till ESF-programmet eller ESF:s del av 

ett program som finansieras av flera fonder * 

100) 

Stödberättigande utgifter 

som uppstått utanför unionen 

och som stödmottagaren 

deklarerat till den 

förvaltande myndigheten 

(euro) 

Andel av det totala anslagsbeloppet (unionens 

och medlemsstatens bidrag) till ESF-

programmet eller ESF:s del av ett program som 

finansieras av flera fonder (%) (3/totalt 

anslagsbelopp (unionens och medlemsstatens 

bidrag) till ESF-programmet eller ESF:s del av 

ett program som finansieras av flera fonder * 

100) 

0,00  0,00  
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4.  UTVÄRDERINGSSAMMANFATTNING 

 

Sammanfattning av resultaten av alla utvärderingar av programmet som har blivit tillgängliga under 

föregående räkenskapsår, med uppgift om titeln på och referensperioden för de utvärderingsrapporter som 

använts 

 

Programmets utvärderare lämnade den 7 maj 2019 sin andra delrapport (Nordregio report 2019:7). 

Uppdraget genomfördes under januari-april 2019. 

I rapporten konstaterade utvärderarna att programmet är på rätt väg när det gäller att uppnå 

programmets målsättningar. Båda fonderna innehåller innovativa och inkluderande projekt och 

aktiviteter som bidrar till att nå målen. Indikatoruppföljningen tyder på att Strukturfondsprogrammet på 

Åland i allt väsentligt har goda möjligheter att nå sina mål.  För vissa indikatorer inom ESF finns tecken 

på svårigheter att nå måluppfyllelse. 

Programmet på Åland, speciellt delen som berör regionala utvecklingsfonden, har delat ut stöd till 

”profilprojekt” med bredare målgrupp och med förmåga att samla in en stor mängd åländska företag och 

andra aktörer. Med tanke på inklusiviteten av programmet ser den valda strategin enligt utvärderarna ut 

att hittills ha lyckats bra. Programmet har enligt dem redan nått en bred kategori av aktörer – ett resultat 

som skulle varit svårt att uppnå enbart med projekt som drivs av företag och organisationer med fokus 

på enstaka nischprodukter eller service. 

Avseende det åländska finansieringsinstrumentet (riskkapitalfonden) ifrågasatte utvärderarna realismen 

i att investera 100 procent av de reserverade medlen före slutet av programperioden utan att vidta ökade 

åtgärder i marknadsföring av det finansiella instrumentet och ett ökat antal fördjupade förhandlingar 

med potentiella portföljbolag. Villkoren som ges för det finansiella instrumentet spelar också enligt 

utvärderarna en väsentlig roll - ett vanligt banklån med låg ränta kan visa sig vara ett mer lockande 

alternativ för många företag.  Det finns ett tydligt behov för ytterligare kommunikation och en 

fördjupad lärandeprocess för att öka investeringstakten inom det finansiella instrumentet. 

Generellt visade utvärderingen att stödmottagarna i stort var nöjda med landskapsregeringens 

förvaltning av programmet, vilket påvisar professionell programförvaltning och tillfredsställande 

serviceattityd. En del av stödmottagarnas representanter ansåg dock att informationsspridningen kunde 

vara ännu mer tydlig och intensiv.      

Projektstyrningen inom projekten var enligt utvärderingen i stort sett professionell och effektiv men det 

finns stora skillnader mellan projektägare när det gäller förståelse av programmets syfte och karaktär, 

erfarenhet från liknande projekt samt förmåga att snabbt och effektivt reagera vid förändringar i 

projektbemanningen.  Inom projektförvaltningen uppfattas förenklingar i genomförandet genom 

förenklade kostnadsalternativ som positiva element. 

En längre sammanfattning av utvärderingsrapporten presenterades redan i den årliga rapporten 2018. 

I sina rekommendationer lyfte utvärderarna upp åtgärder som ytterligare rådgivning och information 

kring uppföljning av projektstödens indikatorer, fokusering på kortare handläggningstider för 
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utbetalningar samt kommunikation och feedback kring de IT-svårigheter som uppstått i 

programgenomförandet. För att öka investeringstakten inom det finansiella instrumentet 

rekommenderade utvärderarna ytterligare kommunikation och en fördjupad lärandeprocess. 

Förvaltningsmyndigheten lämnade sitt bemötande i samband med övervakningskommitténs behandling 

och godkännande av utvärderingsrapporten i maj 2019. Förvaltningsmyndigheten konstaterade att det i 

uppföljningen av projekten förs kontinuerliga diskussioner och man eftersträvar förbättringar i 

rutinerna. Landskapsregeringen har samtidigt påtalat vikten av proportionalitet ifråga om små program i 

syfte att förenkla förvaltning och ekonomistyrning samt att system som skapas ska vara 

kostnadseffektiva för samhället. För finansieringsinstrumentets del förs det kontinuerligt diskussioner 

mellan bolaget och landskapsregeringen. Ett lärandeseminarium planeras in hösten 2019. Inför det 

kommande programarbetet 2021-2027 är det viktigt att beakta de erfarenheter man hittills fått. 

Den teoribaserade utvärderingen av programmet kommer att genomföras i den slutliga utvärderingen 

som presenteras som en slutrapport våren 2022. I slututvärderingen är fokus satt på analysen av 

programmets mer långsiktiga effekter. 
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Namn Fond Från månad Från år Till månad Till år Typ av utvärdering Tematiskt mål Ämne Resultat 
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6 PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM 

VIDTAGITS (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013) 

 

a) Problem som påverkar programmets resultat och åtgärder som vidtagits 

 

Förvaltningsmyndigheten har fört kontinuerliga diskussioner med förvaltarna för det offentliga 

riskkapitalet kring den fastslagna investeringsstrategin samt kring dokumentering av rutiner, 

arbetsprocesser och rapportering. I den löpande uppföljningen av samtliga Eruf-delfinansierade projekt 

förs det kontinuerliga diskussioner om projektens indikatorer.  I programmets projektportfölj finns idag 

ett stort antal aktiviteter i syfte att mobilisera engagemang, deltagande och nätverkande bland företagen 

i syfte att skapa mervärde och ett utökat kunskapsutbyte. De flesta av de uppställda målsättningarna 

kommer att uppfyllas. Med anledning av att investeringsperioden för finansieringsinstrumentet kortats 

ner kommer antalet företag som erhåller riskkapital och som avser införa en ny produkt på marknaden 

inte att uppfyllas i sin helhet. 

Förvaltningsmyndigheten har planerat tillsammans med utvärderarna i enlighet med deras förslag från 

den första delrapporten att gemensamt med riskkapitalbolaget under hösten 2019 genomföra ett 

lärandeseminarium. Med anledning av landskapsregeringens beslut om investeringsperioden och då 

landskapsregeringen under hösten 2019 hade ett parlamentsval valde landskapsregeringen tillsammans 

med utvärderarna att senarelägga seminariet och närmare diskutera innehållet i det. 

Inom området som delfinansieras från socialfonden har en del projekt haft problem med att få 

indikatorerna korrekt ifyllda då det varit svårt att få in svar av alla deltagare, vilket har inneburit längre 

handläggningstider hos förvaltningsmyndigheten och fördröjningar av programmets 

resultatrapportering. Under 2019 har ytterligare förbättringar gjorts hos projekten. 

Förvaltningsmyndighetens ärendehanterings- och informationssystem för projektstöden är 

fortsättningsvis i begränsad del driftsatt och i användning. Den centrala genomförandefasen i 

ärendehanteringsprocessen för ansökan, tilldelning och betalning har färdigställts men väsentliga delar 

såsom hantering av återkrav, uppföljning och rapportering är inte utvecklade. Förseningar i 

utvecklandet av informationssystemet för uppföljning av program-implementeringen har ersatts med 

manuella rutiner för uppföljning och rapportering. 
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b) En bedömning av huruvida de framsteg som gjorts är tillräckliga för att säkerställa att målen uppfylls, 

med uppgift om eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits eller planerats, i tillämpliga fall. 

 

Förvaltningsmyndighetens dialog med förvaltarna för det offentliga riskkapitalet har varit kontinuerliga 

och intensiva under åren 2018 och 2019. Förvaltande myndigheten har eftersträvat en lösning som inom 

rådande förutsättningar inte påverkar de portföljbolag vilka redan erhållit riskkapitalfinansiering för att 

på så sätt säkerställa en så hög måluppfyllelse som möjligt. Förvaltningsmyndigheten konstaterar 

samtidigt att det inom nuvarande programperiod inte är möjligt att genomföra en ersättande lösning i 

syfte att uppnå en fullständig måluppfyllelse specifikt för finansieringsinstrumentet. 

Ifråga om det särskilda målet Minskad arbetslöshet med fokus på ungdomar och ökad rörlighet på 

arbetsmarknaden bör det tas i beaktande att förändringar i konjunkturen är svåra att förutse och beakta i 

det fortsatta programarbetet och att målsättningar är svåra att prognosticera då indikatorer för 

arbetsmarknaden på Åland är konjunkturkänslig. 

Förvaltningsmyndigheten konstaterar samtidigt att den kris som fick sin början med Covid-19 pandemin 

på Åland i mars 2020 har fått omedelbara och allvarliga störningar i verksamhetsförutsättningarna för 

de små och medelstora företagen på Åland och kraftigt stigande arbetslöshetssiffror på 

arbetsmarknaden. Det innebär i förlängningen negativ inverkan på de långsiktiga effekterna av redan 

genomförda programinsatser delfinansierade av både regional- som socialfonden. Inför resterande 

programperiod avser förvaltningsmyndigheten nyttja alla till buds stående medel inom ramen för 

gällande regelverk att lindra effekterna av denna pandemi. 

Avsaknaden av ett fungerande ärendehanterings- och informationssystem vilket även utvärderarna 

konstaterat har försvårat genomförandet till viss del. 

Programimplementeringen bedöms ändå från programförvaltningen sida ha skett tillfredsställande 

utifrån de förutsättningar som funnits. Landskapsregeringen har behandlat inkomna ansökningar och 

redovisningar manuellt. Utbetalningar har gjorts till projektägare och utifrån förväntade målsättningar 

och inrapporterade resultat. Uppföljning och rapportering har skett manuellt. 
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7. SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN 

 

En sammanfattning för allmänheten av innehållet i de årliga och de slutliga genomföranderapporterna ska 

offentliggöras och överföras som en separat fil i form av en bilaga till den årliga och den slutliga 

genomföranderapporten. 

 

Du kan ladda upp eller hitta sammanfattningen för allmänheten under Allmänt > Dokument i SFC2014 
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8. RAPPORT OM GENOMFÖRANDE AV FINANSIERINGSINSTRUMENT 

 

 

I. Från vilket program och vilken prioritering eller åtgärd ESI-fondernas stöd kommer (artikel 

46.2 a i förordning (EU) nr 1303/2013) 

1. Insatsområden eller prioriterade åtgärder som stöder finansieringsinstrumentet, inklusive 

fondandelsfond i ESI-fondsprogrammet. 

1.1. Insatsområde som stöder finansieringsinstrumentet i ESI-

fondsprogrammet 

1 - Entreprenörskap och innovation 

2. Namnet på den eller de ESI-fonder som stöder 

finansieringsinstrumentet inom insatsområdet eller den prioriterade 

åtgärden 

Eruf 

3. Det eller de tematiska mål som avses i artikel 9 första stycket i 

förordning (EU) nr 1303/2013 och som får stöd från 

finansieringsinstrumentet 

01 - Stärka forskning, teknisk 

utveckling och innovation 

3.1 ESI-medel som anslagits i finansieringsöverenskommelser från 

det individuella tematiska mål som valts i fält 3 (valfritt) 

1 509 650,00 

4. Andra ESI-fondprogram som ger bidrag till finansieringsinstrumentet 

4.1. CCI-numret för varje övrigt ESI-fondprogram som ger bidrag 

till finansieringsinstrumentet 

 

30. Datum för slutförande av förhandsbedömningen 2015-maj-12 

31. Val av organ som genomför finansieringsinstrumentet 

31.1. Har urval- eller utnämningsprocessen redan inletts Ja 

II. Beskrivning av finansieringsinstrumentet och genomförandebestämmelserna (artikel 46.2 b i 

förordning (EU) nr 1303/2013) 

5. Finansieringsinstrumentets namn Offentligt riskkapital med 

finansiering från europeiska 

regionala utvecklingsfonden 

(Eruf) 

6. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för 

finansieringsinstrumentet 

Finland, Åland, Mariehamn 

7. Genomförandebestämmelser 

7.1. Finansieringsinstrument som inrättats på unionsnivå och 

förvaltas direkt eller indirekt av kommissionen vilka avses i artikel 

38.1 a i förordning (EU) nr 1303/2013, och som får bidrag från 

ESI-fondsprogrammet. 

 

7.1.1. Namnet på finansieringsinstrument på unionsnivå  

7.2 Finansieringsinstrument som inrättats på nationell, regional, 

transnationell eller gränsöverskridande nivå och som förvaltas av 

den förvaltande myndigheten eller på dess ansvar i enlighet med 

artikel 38.1 b och som får bidrag från ESI-fondsprogrammet enligt 

artikel 38.4 a, b, c och d i förordning (EU) nr 1303/2013 

Investering i kapital hos befintliga 

eller nyinrättade juridiska personer 

7.3 Finansieringsinstrument som kombinerar ett ekonomiskt bidrag 

från den förvaltande myndigheten med EIB:s finansiella produkter 

inom ramen för Europeiska fonden för strategiska investeringar i 

enlighet med artikel 39a och som avses i artikel 38.1 c 

 

8. Typ av finansiellt instrument Särskild fond 
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8.1. Skräddarsydda instrument eller finansieringsinstrument som är 

förenliga med standardvillkor, dvs. instrument färdig att använda 

(”off-the-shelf”). 

Skräddarsydd 

9. Typ av produkter från finansieringsinstrument: lån, mikrolån, garantier, investeringar i eget 

kapital eller därmed likställt kapital, övriga finansiella produkter eller annat stöd som kombinerats 

inom ramen för finansieringsinstrumentet i enlighet med artikel 37.7 i förordning (EU) nr 

1303/2013 

9.0.1.  Lån (≥ 25 000 euro) Nej 

9.0.2. Mikrolån (< 25 000 euro och tillhandahållit till mikroföretag) 

i enlighet med to SEK(2011) 298 slutlig 

Nej 

9.0.3. Garantier Nej 

9.0.4. Investeringar Ja 

9.0.5. Investeringar i eget kapital Nej 

9.0.6. Andra finansiella produkter Nej 

9.0.7. Annat stöd som kombinerats med ett finansieringsinstrument Nej 

9.1. Beskrivning av övriga finansiella produkter  

9.2. Annat stöd som kombinerats inom ramen för 

finansieringsinstrumentet: bidrag, räntesubvention eller subvention 

av garantiavgift i enlighet med artikel 37.7 i förordning (EU) nr 

1303/2013 

 

10. Finansieringsinstrumentets rättsliga ställning i enlighet med 

artiklarna 38.6 och 39a.5 b i förordning (EU) nr 1303/2013 (endast 

för finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 b och c): 

förvaltningskonto som öppnats i det genomförande organets namn 

och för den förvaltande myndighetens räkning eller en separat 

ekonomisk enhet inom ett finansinstitut 

 

III. Identifiering av det organ som genomför finansieringsinstrumentet och det organ som 

genomför fondandelsfonden, i tillämpliga fall, enligt artikel 38.1 a–c i förordning (EU) nr 1303/2013 

(artikel 46.2 c i förordning (EU) nr 1303/2013) 

11. Organ som genomför finansieringsinstrumentet 

11.1 Typ av genomförandeorgan i enlighet med artiklarna 38.4 och 

39a.5 i förordning (EU) nr 1303/2013: befintlig eller nyinrättad 

juridisk person som inrättats för att genomföra 

finansieringsinstrument, Europeiska investeringsbanken, 

Europeiska investeringsfonden, internationellt finansinstitut där en 

medlemsstat är aktieägare, en statligt ägd bank eller ett statligt ägt 

institut, som etablerats som en rättslig enhet som bedriver finansiell 

verksamhet på yrkesmässig basis, ett privaträttsligt eller 

offentligrättsligt organ, förvaltande myndighet som tillhandahåller 

genomförandeuppgifter direkt (endast för lån eller garantier) 

Befintlig eller nyinrättad juridisk 

person 

11.1.1. Namnet på det organ som genomför 

finansieringsinstrumentet 

Ålands Utvecklings Ab 

11.1.2. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för 

det organ som genomför finansieringsinstrumentet 

Elverksgatan10, AX-22100 

Mariehamn 

12. Förfarande för val av organ som genomför 

finansieringsinstrumentet: offentlig upphandling, annat förfarande 

Annat 

12.1. Beskrivning av annat förfarande för val av organ som 

genomför finansieringsinstrumentet 

Öppet ansökningsförfarande 15.5 - 

5.6 2016 med utlysning på 
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landskapsregeringens hemsida och 

annonsering i de lokala tidningarna  

13. Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet med det 

organ som genomför finansieringsinstrumentet 

2015-dec-08 

IV. Det totala programbidraget per prioritering eller åtgärd som utbetalats till 

finansieringsinstrumentet och förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som 

betalats ut (artikel 46.2 d och e i förordning (EU) nr 1303/2013) 

14. Det totala programbidrag som anslagits i finansieringsavtalet (i 

euro) 

3 019 300,00 

14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro) 1 509 650,00 

14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt) 1 509 650,00 

14.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro) (valfritt)  

14.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) (valfritt)  

14.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) (valfritt)  

14.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) (valfritt)  

15. Det totala programbidrag som betalats ut till 

finansieringsinstrumentet (i euro) 

3 019 300,00 

15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro) 1 509 650,00 

15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) 1 509 650,00 

15.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro)  

15.1.3. varav bidrag från ESF (i euro)  

15.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro)  

15.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro)  

15.2. varav nationell medfinansiering totalt (i euro) 1 509 650,00 

15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro) 1 509 650,00 

15.2.2. varav nationell privat finansiering totalt (i euro) 0,00 

16. Det totala programbidrag som betalats ut till 

finansieringsinstrumentet inom sysselsättningsinitiativet för unga 

(1) (i euro) 

 

17. Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter totalt från 

programbidrag (i euro). 

160 798,84 

17.1. varav grundersättning (i euro) 150 695,00 

17.2. varav resultatbaserad ersättning (i euro) 9 833,84 

18. Kapitaliserade förvaltningskostnader och avgifter i enlighet 

med artikel 42.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse 

enbart för slutrapporten)(i euro) 

 

19. Kapitaliserade räntesubventioner och subventioner av 

garantiavgifter, i enlighet med artikel 42.1 c i förordning (EU) nr 

1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten) (i euro) 

 

20. Andelen programbidrag till uppföljningsinvesteringar i 

slutmottagare i enlighet med artikel 42.3 i förordning (EU) nr 

1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro) 

 

21. Bidrag i form av mark och/eller fastigheter i 

finansieringsinstrument i enlighet med artikel 37.10 i förordning 

(EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro). 

 

V. Det totala stödbelopp som finansieringsinstrumentet betalat ut till slutmottagarna eller till 

förmån för slutmottagarna, eller anslagit i garantikontrakt för investeringar i slutmottagare per 

ESI-fondprogram och prioritering eller åtgärd (artikel 46.2 e i förordning (EU) nr 1303/2013) 
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22. Namnet på varje finansiell produkt som det finansiella 

instrumentet erbjuder 

Investeringar i eget kapital eller 

därmed likställt kapital 

22.1. Typ av finansiell produkt som det finansiella instrumentet 

erbjuder 

Investeringar 

24. Det totala programbidrag som anslagits i form av detta lån, 

garantier, investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital 

eller annat avtal om finansiell produkt som undertecknats med 

slutmottagare (i euro) 

1 016 598,62 

24.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro) 508 299,31 

25. Det totala programbidrag som betalats till slutmottagarna 

genom detta lån, mikrolån, investeringar i eget kapital eller andra 

produkter, eller, när det gäller, garantier som anslagits som lån till 

slutmottagare, per produkt (i euro) 

1 016 598,62 

25.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro) 508 299,31 

25.1.1. varav Eruf (i euro) 508 299,31 

25.1.2. varav Sammanhållningsfond (i euro)  

25.1.3. varav ESF (i euro)  

25.1.4. varav Ejflu (i euro)  

25.1.5. varav EHFF (i euro)  

25.2. varav nationell offentlig medfinansiering totalt (i euro) 508 299,31 

25.3. varav nationell privat medfinansiering totalt (i euro)  

27. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed 

likställt kapital/andra avtal om finansiella produkter som 

undertecknats med slutmottagare, per produkt 

10 

28. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed 

likställt kapital/andra investeringar i finansiella produkter som 

gjorts i slutmottagare, per produkt 

10 

29. Antal finansiella mottagare som stöds av den finansiella 

produkten 

10 

29.1. varav stora företag  

29.2. varav små och medelstora företag 10 

29.2.1. varav mikroföretag 9 

29.3. varav enskilda personer/fysiska personer  

29.4. varav andra typer av slutmottagare som fått stöd  

29.4.1. beskrivning av andra typer av slutmottagare som fått stöd  

38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet 

(i euro) 

38.3. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som mobiliserats 

på slutmottagarnivå (i euro) 

2 022 731,81 

38.3.1. varav privata bidrag (euro) 508 299,31 

38.3.2. varav privata bidrag (euro) 1 514 432,50 

38.3A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som mobiliserats på 

slutmottagarnivå (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i 

euro) 

0,00 

39. Förväntad och uppnådd hävstångseffekt, med hänvisning till finansieringsavtalet 

39.1. Förväntad hävstångseffekt för lån/garantier/investeringar i 

eget kapital eller därmed likställt kapital/annan finansiell produkt, 

med hänvisning till finansieringsavtalet, per produkt. 

4,05 
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39.2. Uppnådd hävstångseffekt vid slutet av rapporteringsåret för 

lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt 

kapital/annan finansiell produkt, per produkt 

4,73 

39.3. Investering som mobiliserats genom Esif-

finansieringsinstrument för lån/garantier/investeringar i eget 

kapital eller därmed likställt kapital, per produkt (frivilligt) 

 

40. Värdet av och deltagande i investeringar (i euro) 508 299,31 

VI. Finansieringsinstrumentets resultat inklusive framgången med dess inrättande och val av organ 

som genomför finansieringsinstrumentet (inklusive organ som genomför en fondandelsfond) 

(artikel 46.2 f i förordning (EU) nr 1303/2013) 

32. Uppgifter om finansieringsinstrumentet fortfarande användes i 

slutet av rapporteringsåret 

Ja 

32.1. Om finansieringsinstrumentet inte användes i slutet av 

rapporteringsåret, datumet för avslut 

 

VII. Ränta och andra vinster som genererats genom stöd från ESI-fonderna till 

finansieringsinstrumentet och programmedel som betalats tillbaka till finansieringsinstrumentet 

från investeringar i enlighet med artiklarna 43 och 44, belopp som använts för differentierad 

behandling i enlighet med artikel 43a och värdet av investeringar i eget kapital, med avseende på 

tidigare år (artikel 46.2 g och i i förordning (EU) nr 1303/2013) 

35. Ränta och andra vinster som genererats genom betalningar från 

ESI-fonderna till finansieringsinstrumenten (i euro). 

56 567,48 

36. Belopp som återbetalats till finansieringsinstrument och som 

kan härledas till stöd från ESI-fonderna i slutet av rapporteringsåret 

(i euro) 

 

36.1. varav återbetalningar av kapital (i euro)  

36.2. varav kapitalvinster och andra inkomster (i euro)  

37. Medel som härrör från ESI-fonderna och som använts i enlighet 

med artiklarna 44 och 43a 

 

37.1 varav belopp som betalats för differentierad behandling av 

investerare som verkar enligt principen om marknadsekonomi, som 

tillhandahåller motpartsmedel till ESI-fondernas stöd till 

finansieringsinstrumenten eller som saminvesterar på 

slutmottagarnivå (i euro) 

 

37.2. varav belopp som betalats för förvaltningskostnader som 

uppstått eller förvaltningsavgifter som betalats ut till 

finansieringsinstrumentet (i euro) 

 

37.3 varav belopp för att täcka förlusterna i det nominella beloppet 

för bidraget från de europeiska struktur- och investeringsfonderna 

till finansieringsinstrumentet som är resultatet av negativ ränta, om 

sådana förluster uppkommer trots aktiv likviditetsförvaltning av de 

organ som genomför finansieringsinstrument (i euro) 

 

VIII. Framgången med att uppnå den förväntade hävstångseffekten för finansieringsinstrumentets 

investeringar samt värdet av investeringar och deltagande (artikel 46.2 h i förordning (EU) nr 

1303/2013) 

38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet 

(i euro) 

38.1. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anslagits i 

finansieringsavtalet med det organ som genomför 

finansieringsinstrumentet (i euro) 

1 509 650,00 
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38.1A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som anslagits i 

finansieringsavtalet med det organ som genomför 

finansieringsinstrumentet (endast för instrument enligt artikel 38.1 

c) (i euro) 

 

38.2. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som betalats till 

finansieringsinstrumentet (i euro) 

1 509 650,00 

38.2.1. varav privata bidrag (euro) 1 509 650,00 

38.2.2. varav privata bidrag (euro)  

38.2A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som betalats till 

finansieringsinstrumentet (endast för instrument enligt artikel 38.1 

c) (i euro) 

 

IX. Finansieringsinstrumentets bidrag till att uppnå indikatorerna för prioriteringen eller åtgärden 

i fråga (artikel 46.2 j i förordning (EU) nr 1303/2013) 

41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det 

finansiella instrumentet bidrar 

CO03 - Produktiv investering: 

Antal företag som får annat 

ekonomiskt stöd än bidrag 

41.1. Målvärde för resultatindikatorn 20,00 

41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till 

målvärdet för resultatindikatorn 

10,00 

41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det 

finansiella instrumentet bidrar 

CO01 - Produktiv investering: 

Antal företag som får stöd 

41.1. Målvärde för resultatindikatorn 20,00 

41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till 

målvärdet för resultatindikatorn 

10,00 

41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det 

finansiella instrumentet bidrar 

CO29 - Forskning, innovation: 

Antal företag som får stöd för att 

introducera för företaget nya 

produkter 

41.1. Målvärde för resultatindikatorn 0,00 

41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till 

målvärdet för resultatindikatorn 

8,00 

41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det 

finansiella instrumentet bidrar 

CO27 - Forskning, innovation: 

Privat investering som matchar 

offentligt stöd till innovations- 

eller FoU-projekt 

41.1. Målvärde för resultatindikatorn 3 100 000,00 

41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till 

målvärdet för resultatindikatorn 

1 514 432,50 

41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det 

finansiella instrumentet bidrar 

CO08 - Produktiv investering: 

Sysselsättningsökning i företag 

som får stöd 

41.1. Målvärde för resultatindikatorn 0,00 

41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till 

målvärdet för resultatindikatorn 

20,00 

41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det 

finansiella instrumentet bidrar 

CO28 - Forskning, innovation: 

Antal företag som får stöd för att 

introducera för marknaden nya 

produkter 

41.1. Målvärde för resultatindikatorn 0,00 
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41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till 

målvärdet för resultatindikatorn 

6,00 
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14.4. I tillämpliga fall, bidrag till makroregionala strategier och havsområdesstrategier 

 

Enligt artikel 27.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 om programmens innehåll, artikel 96.3 e om innehållet i samt antagande och ändring av de operativa 

programmen inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning, artikel 111.3, artikel 111.4 d om genomföranderapporter för målet Investering för tillväxt och 

sysselsättning, och avsnitt 7.3 i bilaga 1 om de allmänna programmens bidrag till makroregionala strategier och havsområdesstrategier, bidrar detta program till 

makroregionala strategier och havsområdesstrategier: 

 

De valda programinsatserna stöder Östersjöstrategin mot målet att uppnå ett ökat välstånd framförallt genom projekt som bidrar till att genomföra Europa 

2020-strategin och till att förbättra regionens globala konkurrenskraft. Därmed bidrar programmet till en hållbar tillväxt och utveckling av Östersjöregionen. 

 

 

  EU-strategi för Östersjöområdet (EUSBSR) 

  EU:s strategi för Donauregionen (EUSDR) 

  EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen 

  EU-strategi för Alpregionen (EUSALP) 

  Strategin för Atlantområdet (ATLSBS) 
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EUSBSR 

 

Mål, politikområde(n) och övergripande åtgärd(er) som programmet är relevant för: 

 

 Mål 

 1 - Rädda Östersjön 

 2 - Integrera Östersjöområdet 

 3 - Öka välståndet 

 Politikområden 

 4.1 - Bioekonomi 

 4.2 - Kultur 

 4.3 - Allmän utbildning 

 4.4 - Energi 

 4.5 - Faror 

 4.6 - Hälsa 

 4.7 - Innovation 

 4.8 - Nutrition 

 4.9 - Säker 

 4.10 - Säkra 

 4.11 - Fartyg 

 4.12 - Turism 

 4.13 - Transport 

 Övergripande åtgärder 

 5.1 - Kapacitet 

 5.2 - Klimat 

 5.3 - Grannar 

 5.4 - Fysisk planering 
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Åtgärder eller mekanismer som användes för att bättre koppla programmet med EUSBSR 

 

A. Deltar makroregionala samordnare (främst nationella samordnare, samordnare för politikområden, samordnare för horisontella åtgärder eller 

medlemmar i styrkommittéerna/samordningsgrupperna) i programmets övervakningskommitté? 

 

Ja      Nej   

 

B. Har extra poäng i urvalskriterierna hänförts till särskilda åtgärder som stöder EUSBSR? 

 

Ja     Nej   

 

a) Är riktade anbudsförfaranden planerade i förhållande till EUSBSR? 

 

Ja     Nej   

 

b) Hur många makroregionala projekt/åtgärder stöds redan av programmet? (antal) 

 

0 

 

c) Gavs extra poäng/bonus till ett projekt eller en åtgärd med stor makroregional betydelse eller inverkan? Om ja, förklara (med en mening) 

 

 

 

d) Andra åtgärder (t.ex. planerade strategiska projekt). Förklara (med en mening) 

 

 

 

C. Har programmet investerat EU-medel i EUSBSR? 

 

Ja     Nej   

 

Planerar programmet att investera i EUSBSR i framtiden? Förklara (med en mening) 

 

Enskilda aktiviteter inom godkända projekt stöder indirekt Östersjöstrategin. Förvaltningsmyndigheten avser inte att öronmärka programfinansiering för 

strategin med hänsyn till programmets begränsade finansieringsram. 

 

 

  



Bilaga 3b Årlig genomföranderapport 2019 Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 

 

 

SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN. 

 

 

Programmet som delfinansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 

Europeiska socialfonden (ESF) har nu genomförts under fem år med början år 2015.  

 

Programbudgeten uppgår till drygt 10 miljoner euro varav hälften finansieras från fonderna och 

den andra hälften från Ålands landskapsregering. Sammanlagt 7 miljoner euro har fördelats till 

21 projekt.  

 

Ålands Utvecklings Ab som förvaltare av finansieringsinstrumentet ”Offentligt riskkapital”  har 

hittills investerat riskkapital i tio bolag om drygt en miljon euro.   

 

Programfinansieringen från regionalfonden är inriktade på att skapa tillväxt, innovation och 

ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag på Åland. De preliminära resultaten visar 

att dessa är på rätt väg och till stora delar är målsättningarna redan uppnådda. Vid utgången av 

2019 har 375 små och medelstora företag varit delaktiga i programmets genomförande. 231 av 

dessa företag är att betrakta som nya d.v.s. de har inte varit aktiva på marknaden längre än tre 

år.  

 

En dryg tredjedel av företagen avser introducera en ny produkt/tjänst i företaget och en dryg 

tiondel avser introducera den på marknaden utanför Åland. I uppföljningen av programmet 

redovisas för en ökad sysselsättning om 85 arbetsplatser bland de delaktiga företagen. 

 

För finansiering från socialfonden ska projekten vara inriktade på arbetslöshet – framför allt 

hos unga, rörlighet på arbetsmarknaden, inklusion, kompetenshöjning av arbetskraften eller 

utbildningssystem. Preliminärt kan sägas att projekten till vissa delar redan uppnått och tom. 

överträffat målen, medan andra mål visat sig vara svåra att nå. Per den sista december 2019 har 

åtta projekt helt genomförts och sex stycken är pågående. Det totala antalet deltagare överstiger 

det planerade antalet. 

 

Projektverksamheter 

 

Högskolan på Åland startade upp ”Business Lab Åland ” redan 2015 och har nu fem år på 

nacken. Sammanlagt 31 företag har under projektets gång erbjudits en plats för driftiga 

entreprenörer som vill utveckla sitt företag med tydlig tillväxtambition. Under 2019 har fyra 

nya företag antagits för att under en åttamånaders period ta del av de verktyg Business Lab -

konceptet erbjuder i form av partnerföretag som kan erbjuda möten inom sina specialistområden 

(bokföring, ekonomi, juridik och kommunikation), coaching av projektets projektledare samt 

deltagande i kursverksamhet. Varje deltagare erbjuds plats i gemensamma kontorslokaler. 

Projektet pågår ännu t.o.m. år 2021. 

Under 2019 avslutade Högskolan projektet ”Åland Sailing Robots”. Projektets målsättning var 

en autonom mobil marin forskningsplattform som använder vind- och sol som energikälla. 2017 

deltog ett lag från Högskolan på Åland med ASPire vid World Robotic Sailing Championship 

i Horten, Norge och utgick med en seger i segelbåtsklassen. Projektet som har varit 

tvärvetenskapligt har knutit samman bland annat maskinteknik, sjöfart, elektroteknik och 

informationsteknik. I anslutning till projektet utvecklades en ny produkt, en solpanel som följer 



solen, avsedd för montage på flyttbara/rörliga objekt såsom fritidsbåtar, husbilar eller 

husvagnar. Projektet har främjat tillväxt i ett längre perspektiv genom främjandet av innovation, 

samverkan mellan högskola och näringsliv samt större kunskap kring autonoma fartyg och grön 

teknologi. Vinddrift och energisnål elektronik är komponenter som kan bidra till mer hållbar 

utveckling och tillväxt. 

Efter fyra verksamhetsår har Åland Näringsliv r.f. genom projektet ”Utveckla framtidens 

företag” involverat totalt 353 företag. I början av år 2019 arrangerades bl.a. ett export- 

seminarium med fokus på exportfrågor som lockade ett femtiotal deltagare. Årets 

företagarskola har erbjudit olika teman med inbjudna föreläsare allt ifrån Kund och 

marknadsanalys till Företagsjuridik och Riskanalys. Under året påbörjades planeringen och 

uppstarten av ett nytt nätverk ”Starta Upp” för dem som funderar på att starta företag. 

Företagsjuntan för företagarkvinnor fick under året en nystart. Inom projektet drivs sedan flera 

år även andra nätverk såsom Affärskvinnor och Nya företagare. Kontakter för att planera 

samarbeten och entreprenörskapsundervisning har skett med utbildningssektorn. Projektet 

pågår ännu t.o.m. år 2020. 

 

Ålands Teknologi- och energicentrum (Åltec) har under 2016-2017 bedrivit ett 

utvecklingsprojekt med fokus på att förstärka konkurrenskraften hos den breda basen av SMF. 

Projektet har lagt grunden för att utveckla energirådgivningstjänster inom ramen för 

energikontor på Åland och samtidigt deltagit i det förberedande arbetet med att lyfta fram Åland 

som ett möjligt testområde för smarta energisystem i ett stort landsomfattande projekt för en 

smart energiplattform. Idag drivs arbetet vidare inom FLEXe demo-projektet 

https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-energi/flexe-demo-projektet som 

syftar till att göra Åland till en testplattform för smarta elnät med 100 % förnyelsebar 

elproduktion. 

 

Inom det särskilda målet ämnat att minska arbetslöshet, pågår ett projekt som drivs av Ung 

Resurs r.f. Syftet är individuella och flexibla insatser för att motarbeta långtidsarbetslöshet, 

framför allt hos unga. Målet för antalet deltagare är ännu inte uppfyllt, men projekt pågår även 

under 2020.  

 

Medis projekt inom det särskilda målet som ska minska risken för marginalisering avslutades 

2019. 20 procent av socialfondsbudgeten är öronmärkt för det här särskilda målet och det har 

hållit även efter att programmet utökades och programmet reviderats. Resultatet av detta projekt 

har varit bra och de allra flesta deltagarna har fått både praktikplatser och arbete efter 

projektslut.  

 

Det särskilda målet kallat Uppgradering av kunskaper, färdigheter och kompetens hos 

arbetskraften har lockat flest ansökningar och under 2019 pågick sex stycken projekt, varav två 

avslutades. Ålands Yrkesgymnasium driver tre olika projekt av vilka två syftar till 

kompetenshöjning hos lärare och personal genom dels skapande av rutiner för utbildning av 

examensmästare, dels det andra projektet som syftar till att skapa förutsättningar för att bedriva 

undervisningen ur ett mer helhetsperspektiv. Det tredje projektet som ägs av Yrkesgymnasiet 

har som mål att fortbilda 24 mathantverkare och är ett samarbete med hela Svensk-Finland. 

Företagsam skärgård driver ett kompetenshöjningsprojekt riktat till företag i skärgården. 

Energi- och miljötekniska föreningen EMIL driver ett projekt som syftar till att höja 

kompetensen inom miljösäkerhet bland de anställda i de olika medlemsföretagen. Så gott som 

samtliga deltagare erhåller en kvalifikation för att på certifierat sätt utföra olika typer av 

https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-energi/flexe-demo-projektet


servicearbeten. Det minsta projektet inom detta särskilda mål drivs av Inpex Ab och syftet är 

att bygga kompetens hos personalen i hållbart tänkande och kvalitetsledningssystem.  

 

Det fjärde särskilda målet, Flexibla och relevanta utbildningssystem hade under året ett aktivt 

projekt. Det ägs av Ålands landskapsregering och ska skapa ett system som ger 

studievägledarna mera verktyg för sin verksamhet och samtidigt förbättra samarbetet mellan 

olika myndigheter. Projektet avslutades under året men lever vidare genom att systemet tagits 

in i den ordinarie verksamheten hos utbildnings- och kulturavdelningen. 
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Bilaga 3 c 

2.1. Gemensamma och programspecifika indikatorer (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)  

 

Andra prioriterade områden än tekniskt stöd 

 
Insatsområde 1 - Entreprenörskap och innovation 

Investeringsprioritering 1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum 

och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga 

tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, 

tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning 

av teknik för allmänna ändamål 

 

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, 

uppdelat per regionkategori för Eruf) - 1 / 1b 

 
(1) Id-

nummer 

Indikator Mätenhet Regionkategori Målvärde 

(2023) totalt 

Målvärde 

(2023) 

män 

Målvärde 

(2023) 

kvinnor 

2019 

Summa 

2019 

Män 

2019 

Kvinnor 

Synpunkter 

F CO01 Produktiv investering: Antal 

företag som får stöd 

Företag Mer utvecklade 25,00   45,00   Uppgifterna är preliminära resultat som rapporterats in till 

förvaltningsmyndigheten i samband med betalningsansökningar  

och rapportering från finansieringsinstrumentet offentligt riskkapital.  
Antalet företag överskrider programmets målsättning. 

S CO01 Produktiv investering: Antal 

företag som får stöd 

Företag Mer utvecklade 25,00   37,00   Det prognosticerade antalet företag inkluderar slutliga mottagare för 

riskkapital i enlighet med styrelsebeslut fattat av riskkapitalbolaget. Det 
betyder inte att riskkapital investeringen ännu är verkställd (betald). Det 

prognosticerade antalet företag som ingått i finansieringsansökningarna 

för projektstöden tillsammans med antalet slutmottagare för 
finansieringsinstrumentet  överskrider programmets målsättning. 

 

F CO03 Produktiv investering: Antal 

företag som får annat 
ekonomiskt stöd än bidrag 

Företag Mer utvecklade 20,00   10,00   Uppgifterna bygger på den rapportering som ägaren av 

finansieringsinstrumentet lämnat in över antal slutmottagare som erhållit 
riskkapitalfinansiering. 

S CO03 Produktiv investering: Antal 

företag som får annat 
ekonomiskt stöd än bidrag 

Företag Mer utvecklade 20,00   12,00   Det förväntade antalet företag inkluderar slutliga mottagare för 

riskkapital i enlighet med styrelsebeslut fattat av riskkapitalbolaget. 

F CO04 Produktiv investering: Antal 

företag som får annat stöd än 

ekonomiskt 

Företag Mer utvecklade 10,00   35,00   Uppgifterna är preliminära resultat som rapporterats in till 

förvaltningsmyndigheten i samband med betalningsansökningar. De 

inrapporterade resultaten överstiger programmets målsättning och i ett 
projekt överstiger resultatet projektets egen prognosticering. 

S CO04 Produktiv investering: Antal 

företag som får annat stöd än 
ekonomiskt 

Företag Mer utvecklade 10,00   25,00   Det prognosticerade antalet företag som ingått i 

finansieringsansökningarna för projektstöden har överskridit 
programmets målsättning. 

 

F CO08 Produktiv investering: 
Sysselsättningsökning i företag 

som får stöd 

heltidsekvivalenter Mer utvecklade 10,00   44,35 16,35 28,00 Uppgifterna är preliminära resultat som rapporterats in till 
förvaltningsmyndigheten i samband med betalningsansökningar  

och rapportering från finansieringsinstrumentet offentligt riskkapital.   

Totalt 44,35 årsarbetsplatser överstiger programmets målsättning, varav 
20 nya årsarbetsplatser är inrapporterat från finansieringsinstrumentet. 

S CO08 Produktiv investering: 

Sysselsättningsökning i företag 

som får stöd 

heltidsekvivalenter Mer utvecklade 10,00   115,00   Förväntningarna på sysselsättningsökning är höga och i synnerhet inom 

finansieringsinstrumentet bygger prognosticeringen på 

riskkapitalbolagets rapportering till förvaltningsmyndigheten. 
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(1) Id-

nummer 

Indikator Mätenhet Regionkategori Målvärde 

(2023) totalt 

Målvärde 

(2023) 

män 

Målvärde 

(2023) 

kvinnor 

2019 

Summa 

2019 

Män 

2019 

Kvinnor 

Synpunkter 

F CO27 Forskning, innovation: Privat 

investering som matchar 

offentligt stöd till innovations- 

eller FoU-projekt 

euro Mer utvecklade 3 100 000,00   1 514 432,50   Privat oberoende kapital  som matchar offentlig finansiering i de 

investeringar som verkställts inom finansieringsinstrumentet. 

S CO27 Forskning, innovation: Privat 
investering som matchar 

offentligt stöd till innovations- 

eller FoU-projekt 

euro Mer utvecklade 3 100 000,00   2 037 484,28   Beräknad privat oberoende kapital som matchar offentlig finansiering 
och bygger på de styrelsebeslut som riskkapitalbolaget fattat. 

F CO28 Forskning, innovation: Antal 
företag som får stöd för att 

introducera för marknaden nya 

produkter 

Företag Mer utvecklade 25,00   16,00   Uppgifterna är preliminära resultat som är rapporterat till 
förvaltningsmyndigheten i samband med betalningsansökningar  

och rapportering från finansieringsinstrumentet offentligt riskkapital. 

 

S CO28 Forskning, innovation: Antal 

företag som får stöd för att 

introducera för marknaden nya 
produkter 

Företag Mer utvecklade 25,00   30,00   De förväntade resultaten utifrån inlämnade finansieringsansökningar för 

projektstöden överträffar programmets uppställda målsättning. 

F CO29 Forskning, innovation: Antal 

företag som får stöd för att 

introducera för företaget nya 
produkter 

Företag Mer utvecklade 25,00   35,00   Uppgifterna är preliminära resultat som rapporterats in till 

förvaltningsmyndigheten i samband med betalningsansökningar  

och rapportering från finansieringsinstrumentet offentligt riskkapital. 
Resultatet överträffar programmets målsättning och för ett projektstöd 

överträffar resultatet den egna prognosen. 

S CO29 Forskning, innovation: Antal 
företag som får stöd för att 

introducera för företaget nya 

produkter 

Företag Mer utvecklade 25,00   32,00   De förväntade resultaten utifrån inlämnade finansieringsansökningar för 
projektstöden överträffar programmets uppställda målsättning. 

F 2 Projekt för samverkan mellan 

näringsliv och högskola 

Antal Mer utvecklade 2,00   2,00    

S 2 Projekt för samverkan mellan 

näringsliv och högskola 

Antal Mer utvecklade 2,00   2,00    

F 3 Blivande nyföretagare i en 

företagskuvös 

Antal Mer utvecklade 10,00   25,00   Uppgifterna är preliminära resultat som rapporterats in till 

förvaltningsmyndigheten i samband med betalningsansökningar.  

 

S 3 Blivande nyföretagare i en 
företagskuvös 

Antal Mer utvecklade 10,00   20,00   De förväntade resultatet utifrån inlämnad finansieringsansökan 
överträffar programmets uppställda målsättning. 

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som ska 

levereras genom insatser [faktiskt resultat] 

 
(1) Id-

nummer 

Indikator 2018 

Summa 

2018 

Män 

2018 

Kvinnor 

2017 

Summa 

2017 

Män 

2017 

Kvinnor 

2016 

Summa 

2016 

Män 

2016 

Kvinnor 

F CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 33,00   23,00   17,00   

S CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 35,00   32,00   27,00   

F CO03 Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag 7,00   5,00   2,00   

S CO03 Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag 10,00   7,00   2,00   

F CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 26,00   18,00   15,00   

S CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 25,00   25,00   25,00   

F CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 29,85 9,85 20,00 8,00 2,00 6,00 3,00  3,00 

S CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 63,00   51,00   20,00   

F CO27 Forskning, innovation: Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller 

FoU-projekt 

892 613,00   865 300,00   1 072 100,00   

S CO27 Forskning, innovation: Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller 
FoU-projekt 

1 130 150,00   920 150,00   450 150,00   

F CO28 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya 

produkter 

10,00   8,00   6,00   
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(1) Id-

nummer 

Indikator 2018 

Summa 

2018 

Män 

2018 

Kvinnor 

2017 

Summa 

2017 

Män 

2017 

Kvinnor 

2016 

Summa 

2016 

Män 

2016 

Kvinnor 

S CO28 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya 

produkter 

26,00   25,00   22,00   

F CO29 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya 

produkter 

23,00   13,00   8,00   

S CO29 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya 

produkter 

30,00   27,00   22,00   

F 2 Projekt för samverkan mellan näringsliv och högskola 2,00   2,00   2,00   

S 2 Projekt för samverkan mellan näringsliv och högskola 2,00   2,00   2,00   

F 3 Blivande nyföretagare i en företagskuvös 19,00   12,00   9,00   

S 3 Blivande nyföretagare i en företagskuvös 20,00   20,00   20,00   

 
(1) Id-nummer Indikator 2015 Summa 2015 Män 2015 Kvinnor 2014 Summa 2014 Män 2014 Kvinnor 

F CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd       

S CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 25,00      

F CO03 Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag       

S CO03 Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag       

F CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt       

S CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 25,00      

F CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd       

S CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 22,00      

F CO27 Forskning, innovation: Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller FoU-projekt       

S CO27 Forskning, innovation: Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller FoU-projekt       

F CO28 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter       

S CO28 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter 22,00      

F CO29 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya produkter       

S CO29 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya produkter 22,00      

F 2 Projekt för samverkan mellan näringsliv och högskola       

S 2 Projekt för samverkan mellan näringsliv och högskola 2,00      

F 3 Blivande nyföretagare i en företagskuvös       

S 3 Blivande nyföretagare i en företagskuvös 20,00      
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Insatsområde 1 - Entreprenörskap och innovation 

Investeringsprioritering 3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser 

 

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, 

uppdelat per regionkategori för Eruf) - 1 / 3d 

 
(1) Id-

nummer 

Indikator Mätenhet Regionkategori Målvärde 

(2023) 

totalt 

Målvärde 

(2023) 

män 

Målvärde 

(2023) 

kvinnor 

2019 

Summa 

2019 

Män 

2019 

Kvinnor 

Synpunkter 

F CO01 Produktiv investering: Antal företag 

som får stöd 

Företag Mer utvecklade 50,00   353,00   Uppgifterna är preliminära resultat som rapporterats in till 

förvaltningsmyndigheten i samband med betalningsansökningar.  
Antalet företag överskrider programmets målsättning. 

S CO01 Produktiv investering: Antal företag 

som får stöd 

Företag Mer utvecklade 50,00   530,00   En medlemsförening för företag driver under åren 2016–2020 ett Eruf-

projekt och har skapat  en samlande enhet för rådgivning och affärsstöd för 

de åländska företagen. Projektet erbjuder ett brett utbud av tjänster allt ifrån 
starta eget-rådgivning till företagsrådgivning och affärsutveckling. Utöver 

detta erbjuds aktiviteter som föreläsningar, nätverksträffar, seminarier etc. 
Ett mycket stort antal av de åländska företagen och potentiella nyföretagare 

kommer därmed i kontakt med projektet. Konceptet med stor räckvidd av 

aktiviteter såväl långsiktiga som av mer engångskaraktär innebär att antalet 
företag långt överskrider programmets målsättningar. 

F CO04 Produktiv investering: Antal företag 

som får annat stöd än ekonomiskt 

Företag Mer utvecklade 50,00   353,00   Uppgifterna är preliminära resultat som rapporterats in till 

förvaltningsmyndigheten i samband med betalningsansökningar.  

Antalet företag överskrider programmets målsättning. 

S CO04 Produktiv investering: Antal företag 

som får annat stöd än ekonomiskt 

Företag Mer utvecklade 50,00   530,00   En medlemsförening för företag driver under åren 2016–2020 ett Eruf-

projekt och har skapat  en samlande enhet för rådgivning och affärsstöd för 

de åländska företagen. Projektet erbjuder ett brett utbud av tjänster allt ifrån 
starta eget-rådgivning till företagsrådgivning och affärsutveckling. Utöver 

detta erbjuds aktiviteter som föreläsningar, nätverksträffar, seminarier etc. 

Ett mycket stort antal av de åländska företagen och potentiella nyföretagare 
kommer därmed i kontakt med projektet. Konceptet med stor räckvidd av 

aktiviteter såväl långsiktiga som av mer engångskaraktär innebär att antalet 

företag långt överskrider programmets målsättningar. 

F CO05 Produktiv investering: Antal nya 
företag som får stöd 

Företag Mer utvecklade 8,00   231,00   Uppgifterna är preliminära resultat som rapporterats in till 
förvaltningsmyndigheten i samband med betalningsansökningar.  

Antalet företag överskrider programmets målsättning. 

S CO05 Produktiv investering: Antal nya 
företag som får stöd 

Företag Mer utvecklade 8,00   300,00   En medlemsförening för företag driver under åren 2016–2020 ett Eruf-
projekt och har skapat  en samlande enhet för rådgivning och affärsstöd för 

de åländska företagen. Projektet erbjuder ett brett utbud av tjänster allt ifrån 

starta eget-rådgivning till företagsrådgivning och affärsutveckling. Utöver 
detta erbjuds aktiviteter som föreläsningar, nätverksträffar, seminarier etc. 

Ett mycket stort antal av de åländska företagen och potentiella nyföretagare 

kommer därmed i kontakt med projektet. Konceptet med stor räckvidd av 
aktiviteter såväl långsiktiga som av mer engångskaraktär innebär att antalet 

företag långt överskrider programmets målsättningar. 

F CO08 Produktiv investering: 
Sysselsättningsökning i företag som 

får stöd 

heltidsekvivalenter Mer utvecklade 5,00   55,00   Uppgifterna är preliminära resultat som rapporterats in till 
förvaltningsmyndigheten i samband med betalningsansökningar.  

Antalet företag överskrider programmets målsättning. 

S CO08 Produktiv investering: 

Sysselsättningsökning i företag som 
får stöd 

heltidsekvivalenter Mer utvecklade 5,00   100,00   En medlemsförening för företag driver under åren 2016–2020 ett Eruf-

projekt och har skapat  en samlande enhet för rådgivning och affärsstöd för 
de åländska företagen. Projektet erbjuder ett brett utbud av tjänster allt ifrån 
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(1) Id-

nummer 

Indikator Mätenhet Regionkategori Målvärde 

(2023) 

totalt 

Målvärde 

(2023) 

män 

Målvärde 

(2023) 

kvinnor 

2019 

Summa 

2019 

Män 

2019 

Kvinnor 

Synpunkter 

starta eget-rådgivning till företagsrådgivning och affärsutveckling. Utöver 

detta erbjuds aktiviteter som föreläsningar, nätverksträffar, seminarier etc. 

Ett mycket stort antal av de åländska företagen och potentiella nyföretagare 

kommer därmed i kontakt med projektet. Konceptet med stor räckvidd av 

aktiviteter såväl långsiktiga som av mer engångskaraktär innebär att antalet 
företag långt överskrider programmets målsättningar. 

F CO28 Forskning, innovation: Antal företag 

som får stöd för att introducera för 
marknaden nya produkter 

Företag Mer utvecklade 5,00   36,00   Uppgifterna är preliminära resultat som rapporterats in till 

förvaltningsmyndigheten i samband med betalningsansökningar. 
Resultatet överträffar programmets målsättning och för ett projekt 

överträffar resultatet stödmottagarens egen prognos. 

S CO28 Forskning, innovation: Antal företag 

som får stöd för att introducera för 
marknaden nya produkter 

Företag Mer utvecklade 5,00   20,00   En medlemsförening för företag driver under åren 2016–2020 ett Eruf-

projekt och har skapat  en samlande enhet för rådgivning och affärsstöd för 
de åländska företagen. Projektet erbjuder ett brett utbud av tjänster allt ifrån 

starta eget-rådgivning till företagsrådgivning och affärsutveckling. Utöver 

detta erbjuds aktiviteter som föreläsningar, nätverksträffar, seminarier etc. 
Ett mycket stort antal av de åländska företagen och potentiella nyföretagare 

kommer därmed i kontakt med projektet. Konceptet med stor räckvidd av 

aktiviteter såväl långsiktiga som av mer engångskaraktär innebär att antalet 
företag långt överskrider programmets målsättningar. 

F CO29 Forskning, innovation: Antal företag 

som får stöd för att introducera för 
företaget nya produkter 

Företag Mer utvecklade 15,00   102,00   Uppgifterna är preliminära resultat som rapporterats in till 

förvaltningsmyndigheten i samband med betalningsansökningar. 
Resultatet överträffar programmets målsättning och för ett projekt 

överträffar resultatet  stödmottagarens egen prognos. 

S CO29 Forskning, innovation: Antal företag 
som får stöd för att introducera för 

företaget nya produkter 

Företag Mer utvecklade 15,00   52,00   En medlemsförening för företag driver under åren 2016–2020 ett Eruf-
projekt och har skapat  en samlande enhet för rådgivning och affärsstöd för 

de åländska företagen. Projektet erbjuder ett brett utbud av tjänster allt ifrån 

starta eget-rådgivning till företagsrådgivning och affärsutveckling. Utöver 
detta erbjuds aktiviteter som föreläsningar, nätverksträffar, seminarier etc. 

Ett mycket stort antal av de åländska företagen och potentiella nyföretagare 

kommer därmed i kontakt med projektet. Konceptet med stor räckvidd av 
aktiviteter såväl långsiktiga som av mer engångskaraktär innebär att antalet 

företag långt överskrider programmets målsättningar. 

F 7 Företag som infört 

miljöledningssystem 

Antal Mer utvecklade 15,00   0,00   Målsättning inte uppnådd. Se förklaring i avsnitt 2 Översikt. 

S 7 Företag som infört 

miljöledningssystem 

Antal Mer utvecklade 15,00   15,00    

F 8 Företag som infört 

energieffektiviseringsprogram 

Antal Mer utvecklade 30,00   0,00   Målsättning inte uppnådd. Se förklaring i avsnitt 2 Översikt. 

S 8 Företag som infört 

energieffektiviseringsprogram 

Antal Mer utvecklade 30,00   30,00    

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som ska 

levereras genom insatser [faktiskt resultat] 

 
(1) Id-

nummer 

Indikator 2018 

Summa 

2018 

Män 

2018 

Kvinnor 

2017 

Summa 

2017 

Män 

2017 

Kvinnor 

2016 

Summa 

2016 

Män 

2016 

Kvinnor 

F CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 203,00   140,00  0,00 28,00   

S CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 530,00   530,00   280,00   

F CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 203,00   138,00   28,00   

S CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 530,00   530,00   280,00   

F CO05 Produktiv investering: Antal nya företag som får stöd 119,00   73,00   13,00   

S CO05 Produktiv investering: Antal nya företag som får stöd 300,00   300,00   250,00   

F CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 0,00   0,00   0,00   

S CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 100,00   100,00   100,00   
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(1) Id-

nummer 

Indikator 2018 

Summa 

2018 

Män 

2018 

Kvinnor 

2017 

Summa 

2017 

Män 

2017 

Kvinnor 

2016 

Summa 

2016 

Män 

2016 

Kvinnor 

F CO28 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya 

produkter 

7,00   5,00   1,00   

S CO28 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya 

produkter 

20,00   20,00   50,00   

F CO29 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya 

produkter 

43,00   36,00   1,00   

S CO29 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya 
produkter 

52,00   52,00   52,00   

F 7 Företag som infört miljöledningssystem 0,00   0,00   0,00   

S 7 Företag som infört miljöledningssystem 15,00   15,00   15,00   

F 8 Företag som infört energieffektiviseringsprogram 0,00   0,00   0,00   

S 8 Företag som infört energieffektiviseringsprogram 30,00   30,00   30,00   

 
(1) Id-nummer Indikator 2015 Summa 2015 Män 2015 Kvinnor 2014 Summa 2014 Män 2014 Kvinnor 

F CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 0,00      

S CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 250,00      

F CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 0,00      

S CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 250,00      

F CO05 Produktiv investering: Antal nya företag som får stöd 0,00      

S CO05 Produktiv investering: Antal nya företag som får stöd 250,00      

F CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 0,00      

S CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 100,00      

F CO28 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter 0,00      

S CO28 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter 50,00      

F CO29 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya produkter 0,00      

S CO29 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya produkter 50,00      

F 7 Företag som infört miljöledningssystem 0,00      

S 7 Företag som infört miljöledningssystem 0,00      

F 8 Företag som infört energieffektiviseringsprogram 0,00      

S 8 Företag som infört energieffektiviseringsprogram 0,00      
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Tabell 7: Uppdelning av de kumulativa ekonomiska uppgifterna efter insatskategori för Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden (artikel 112.1 och 2.5 i 

förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 5 i förordning (EU) nr 1304/2013) 

 
Insatsområde Utgiftens beskaffenhet Kategoriseringsaspekter Finansiella uppgifter 

 Fond Regionkategori Insatstyp Finansieringsform Territoriell 

aspekt 

Territoriell 

genomförandemekanism 

Tematiskt 

mål 

ESF:s 

andratema 

Näringsgren Område(n) 

eller region(er) 

Total stödberättigande 

kostnad för insatser som valts 

ut för stöd 

Offentlig stödberättigande 

kostnad för insatser som valts 

ut för stöd 

Totala stödberättigande utgifter som 

deklarerats av stödmottagare till den 

förvaltande myndigheten 

Antal 

utvalda 

insatser 

1 Eruf Mer utvecklade 062 01 03 07 01   18 FI20 349 516,06 349 516,06 347 571,06 1 

1 Eruf Mer utvecklade 066 01 03 07 03   21 FI20 850 500,00 850 500,00 603 446,23 1 

1 Eruf Mer utvecklade 067 01 03 07 01   18 FI20 345 350,00 345 350,00 221 088,45 1 

1 Eruf Mer utvecklade 067 03 03 07 01   16 FI20 3 019 300,00 3 019 300,00 1 177 397,46 12 

1 Eruf Mer utvecklade 069 01 03 07 03   18 FI20 79 683,00 79 683,00 67 775,46 1 

2 ESF Mer utvecklade 102 01 03 07  02  21 FI20 1 268 059,60 1 268 059,60 913 947,36 2 

2 ESF Mer utvecklade 109 01 03 07  01  11 FI20 66 246,00 66 246,00 66 246,00 2 

2 ESF Mer utvecklade 109 01 03 07  02  18 FI20 634 002,60 634 002,60 341 734,09 1 

2 ESF Mer utvecklade 109 01 03 07  02  21 FI20 309 937,60 309 937,60 0,00 1 

2 ESF Mer utvecklade 117 01 03 07  03  03 FI20 54 173,20 54 173,20 43 697,06 1 

2 ESF Mer utvecklade 117 01 03 07  03  07 FI20 20 000,00 20 000,00 0,00 1 

2 ESF Mer utvecklade 117 01 03 07  03  18 FI20 447 603,00 447 603,00 185 736,23 1 

2 ESF Mer utvecklade 117 01 03 07  08  18 FI20 513 884,00 513 884,00 353 303,03 1 

2 ESF Mer utvecklade 117 01 03 07  03  21 FI20 1 045 864,40 1 045 864,40 354 613,01 3 

2 ESF Mer utvecklade 118 01 03 07  05  18 FI20 567 900,00 567 900,00 296 099,40 3 

3 ESF Mer utvecklade 121 01 03 07  08  18 FI20 329 640,00 329 640,00 250 061,21 1 

3 ESF Mer utvecklade 122 01 03 07  08  18 FI20 50 000,00 50 000,00 21 876,10 1 

3 ESF Mer utvecklade 123 01 03 07  08  18 FI20 20 000,00 20 000,00 11 937,55 1 
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