
 

1 

 

               Europeiska Unionen 
 

 

           
  Datum 

  20 november 2018 

 

Protokoll fört vid möte i övervakningskommittén för landsbygdsutvecklingsprogram för 

landskapet Åland och Ålands strukturfondsprogram, Entreprenörskap och kompetens, 

programperioden 2014-2020.  

 

Sekretariatet för den gemensamma övervakningskommittén.  

 

Tid: Torsdagen den 8 november 2018 kl. 09.00 – 12.15 

  

Plats: Ålands lagting, Strandgatan 37, Mariehamn, 

Konferensrum Rödhamn 

 

 

Närvarande: 

Linnéa Johansson, ordförande, näringsavdelningen, Ålands landskapsregering 

(föredragande 1-2, 9-12 §§) 

Henry Lindström, Ålands Producentförbund r.f. (närvarande §§ 7,4,8-12) 

Bo-Erik Sandell, Pro Agria Ålands Hushållningssällskap  

Lena Nyman-Wiklund, Högskolan på Åland 

Tomas Urvas, Ålands kommunförbund 

Mikael Holm, Ålands Handikappförbund r.f. 

Anders Ekström, Ålands Näringsliv r.f. 

Soile Wartiainen, Ålands Natur och Miljö r.f. 

Johanna Fogelström-Duns, Ålands ombudsmannamyndighet 

Bodil Karlsson, Finansavdelningen, Ålands landskapsregering 

Mona Kårebring-Olsson, miljöbyrån, Ålands landskapsregering 

 

Föredragande: 

Susanne Strand, byråchef och programansvarig Eruf/ESF, näringsavdelningen, 

Ålands landskapsregering (6 §) 

Sölve Högman, byråchef och programansvarig Ejflu, näringsavdelningen, Ålands 

landskapsregering (7,4 §§) 

Tomas Fellman, finansieringshandläggare, näringsavdelningen, Ålands 

landskapsregering (5 §) 

Christel Lindholm, koordinator, näringsavdelningen, Ålands landskapsregering (3 

§) 

Alexandra de Haas, LAG, Leader Åland r.f. (8 §) 

 

Övriga närvarande: 

Mr. Laurent Sens, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika 

möjligheter (DG EMPL), Europeiska kommissionen (§ 9) 

Mr. Juuso Stenfors, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika 

möjligheter (DG EMPL), Europeiska kommissionen 

Mr. Kai Heikkilä, Generaldirektoratet för jordbruk (DG AGRI)   

Leif Franzell, finansieringshandläggare, näringsavdelningen, Ålands 

landskapsregering  
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Kenneth Åkergård, finansieringshandläggare, näringsavdelningen, Ålands 

landskapsregering 

Siv Eliasson-Myllykoski, handläggare, jordbruksbyrån, Ålands landskapsregering 

Catharina Henriksson, miljöstödshandläggare, jordbruksbyrån, Ålands land-

skapsregering 

Siv Tennström, programhandläggare, jordbruksbyrån, Ålands landskapsregering 

Tina Bäckman-Hägglund, handläggare, allmänna byrån, Ålands landskaps-  

 regering 

 Matias Sommarström, handläggare, allmänna byrån, Ålands landskapsregering 

 

Ms. Maria Hemph-Moran, tolk 

Ms. Gerd Mattsson, tolk 

 

 

 

1 §  Mötets öppnande. 

 

Ordförande Linnéa Johansson välkomnade kommitténs medlemmar, 

kommissionens representanter, tolkar samt övriga närvarande till dagens möte. 

Ordförande konstaterade därefter ledamöternas och de övriga deltagarnas närvaro. 

Mötet konstaterades beslutfört och öppnat. 

 

Ordförande välkomnade därefter alla närvarande till eftermiddagens seminarium 

om Hållbarhet på Åland inom jordbruket och livsmedelssektorn.  

 

 

2 §  Godkännande av dagordningen. 

 

Ordförande presenterade den föreslagna dagordningen.  

 

Anders Ekström aviserade ett ärende under § 10. 

   

Beslut: Dagordningen för mötet godkändes. 

  

 

3§ Ärenden för kännedom. 

 

Christel Lindholm informerade om  

 

1. kommissionens beslut av den 7 juni 2018 om godkännande av årlig 

genomföranderapport 2017 för Ålands strukturfondsprogram (bilaga 1) 

 

2. Kommissionens beslut av den 13 augusti 2018 om godkännande av årlig 

genomföranderapport 2017 för Ålands landsbygdsutvecklingsprogram (bilaga 

2) 

 

3. Programändringsförslag 2 inlämnad 11 oktober 2018 för Ålands 

strukturfondsprogram gällande Europeiska socialfonden.  
 

Ändringsförslaget omfattar införande av en indikator för antal deltagare under 

åtgärden stärka lika tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper (10 iii) 

samt en teknisk korrigering av insatskategorier. 
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Laurent Sens informerade att det inte finns oklarheter kring förslaget (punkt 3) 

och att ett beslut troligen kommer inom en månad.    

 

 Beslut: Informationen antecknades för kännedom. 

 

 

5 § Justering av indikatorer – programändring 3 (ESF). 

 

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 

2018/1046 om finansiella regler för unionens allmänna budget har ändringar 

gjorts i de sektorspecifika bestämmelserna bl.a. i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden.  

För att underlätta vissa målgruppers tillgång till ESF bör insamling av vissa data 

inte krävas. Dessa data avser deltagare som lever i hushåll där ingen 

förvärvsarbetar (CO12), deltagare där ingen förvärvsarbetar och som har 

försörjningsansvar för barn (CO13) och för deltagare som är ensamstående och 

har försörjningsansvar för barn (CO14).  

Inom programmets särskilda mål Minskad risk för marginalisering finns uppsatt 

bl.a. målsättningar att nå 150 deltagare vardera inom de två förstnämnda 

indikatorerna (CO12 och CO13). Utöver dessa samlas data för deltagare som är 

arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa (målsättning 60), migranter, deltagare med 

utländsk bakgrund, minoriteter (målsättning 250) och personer med 

funktionsnedsättning (150).  

Tomas Fellman presenterade förslaget enligt ovan och konstaterade att denna 

ändring redan aviserats på föregående ÖK möte i maj 2018.  

 

Han konstaterade samtidigt att ändringen gäller retroaktivt och att de omnämnda 

indikatorerna ska raderas hos såväl förvaltningsmyndigheten som hos 

stödmottagarna.  

Anders Ekström omfattade förslaget och instämde i att det är en utmaning att 

samla in alla indikatorer för organisationer.  

Beslut: Beslöts att aktivitetsindikatorerna (CO12 och CO13) med målvärden 

utgår från operativprogrammet med hänvisning till de förenklingar som 

möjliggjorts med ändringar i kommissionens regelverk och att de kvarvarande 

aktivitetsindikatorerna bedöms tillräckliga för att ge information om programmets 

genomförande. Beslöts samtidigt ge förvaltningsmyndigheten fullmakt att föreslå 

och genomföra nödvändig programändring.  

 

 

6 §  Nulägesanalys och kommunikation (Ålands strukturfondsprogram). 

 

Susanne Strand började presentationen (bilaga 3) med att hänvisa till den 

programändring som gjordes under slutet av år 2017 vilken ökade 

finansieringsramen för socialfonden och även innebar en omfördelning som 

utökade budgeten för kompetenshöjande åtgärder för arbetskraften på Åland.  

 

I maj 2018 utlystes tillgänglig programfinansiering för alla 

investeringsprioriteringar inom ESF med undantag för investeringsprioriteringen 

att förbättra utbildningens relevans på arbetsmarknaden (utbildningssystem).  
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Hon informerade om inlämnade ansökningar och beviljade nya projekt. Efter 

vårens ansökningsomgång är 98 procent av budgeten med delfinansiering från 

socialfonden bunden. Inom åtgärden för kompetenshöjning kan det komma 

återbokningar till programmet vartefter projekt avslutas.  

 

För regionalfondens del är programbudgeten i sin helhet uppbunden vilket 

inbegriper programfinansiering i form av ett lån till finansieringsinstrumentet  

(riskkapitalbolag). Riskkapitalbolagets investeringar i portföljbolag (slut-

mottagare) har haft en långsammare implementering än det övriga programmet.  

 

Under hösten 2018 har ett tekniskt programändringsförslag som berör 

socialfonden lämnats till kommissionen (med hänvisning till § 3).  

 

Hon redogjorde för utbetalningsgraden inom programmet och aviserade att 

målsättningen om en tillräcklig utbetalningsgrad (N+3 regeln) kommer att 

uppfyllas för båda fonderna vid årsskiftet med beaktande av några betalnings-

beslut inom Eruf som ligger i pipeline.  

 

Hon redogjorde även för den systemrevision och de förvaltningskontroller som 

genomförts inom programmet för projektstödens del. En administrativ kontroll av 

förvaltningsarvodet till finansieringsinstrumentet har gjorts för åren 2016 och 

2017 och arvodet beräknas att fastställas i mitten av november.  

 

För finansieringsinstrumentets del pågår ytterligare en särskild systemrevision.  

 

De delmål som finns för 2018 i resultatramen bedöms att uppfyllas vid årsskiftet. 

 

Angående övriga resultatmål i programmet kan det inom vissa åtgärder vara svårt 

att uppnå alla målsättningar vid programperiodens slut, vilket även berördes på 

föregående övervakningskommittémöte i maj 2018.  

 

För finansieringsinstrumentet har uppstartfasen varit längre än för projektstöden 

och investeringsvolymen behöver öka för att uppnå resultatmålen 2023. Totalt har 

investeringar verkställts till sju företag om sammanlagt 395 232,50 euro. En första 

exit beräknas ske under 2019. Instrumentet bygger på en princip om pari passu, 

investering på lika villkor som privat kapital där finansiering från instrumentet 

aldrig ska överstiga 50 procent i varje enskild investering. Denna princip 

tillsammans med krav på oberoende privat finansiering har uppfattats som 

begränsande av riskkapitalbolaget. I finansieringsavtalet har under året införts ett 

tillägg till tolkningen av oberoende medinvesterare. En anhållan har inlämnats till 

landskapsregeringen om lättnad för pari passu, mindre andel privat kapital för s.k. 

förinvesteringar. Landskapsregeringen har inte ännu tagit ställning till anhållan 

som inte överensstämmer med villkoren för utlysning av instrumentet. 

 

För finansieringsinstrumentet finns även ett särskilt ansvar för information. Den 

28 november 2018 anordnas en årlig Kapitalmarknadsdag med information om 

innehållet på finansieringsinstrumentets hemsida.  

 

Generellt är projektägarna mycket duktiga på att själva informera om sina projekt 

som kompletterar förvaltningsmyndighetens informationsåtgärder bl.a. via lokal 

media, socialmedia samt specifika informationstillfällen, t.ex. företagarskolan. 
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Ordförande tackade för informationen och överlämnade ordet för frågor.  

 

A. Ekström konstaterade att den affärsidétävling som kommer att genomföras på 

Kapitalmarknadsdagen har emottagit 10 bra ansökningar med affärsidéer. Han 

efterhörde därefter om det finns en strategi för att kanalisera om 

programfinansiering från finansieringsinstrumentet då genomförandegraden är 

låg.  

 

S. Strand konstaterade att frågan inte lyfts inom förvaltningsmyndigheten och 

konstaterade att Kommissionen vid programskrivandet varit tydlig med att 

finansieringsinstrumentet är en viktig del i programmet. Hon rekommenderade att 

invänta vad som framkommer i den kommande utvärderingen våren 2019. 

 

Johanna Fogelström-Duns efterhörde hur det ser ut för deltagarna generellt i 

programgenomförandet ur ett jämlikhetsperspektiv.  

 

S. Strand nämnde Business Lab som ett bra projektexempel med en bred 

sammansättning deltagare ur ett jämlikhetsperspektiv.  

 

T. Fellman konstaterade att uppföljningen av deltagarna generellt är   svårt att få 

in av stödmottagarna. Han var likväl hoppfull till bl.a. det nya projektet Ung 

Resurs där målgruppen ur denna synvinkel är rätt.  

 

J. Fogelström-Duns konstaterade att det idag är mycket svårt för gruppen 

funktionshindrade att få sysselsättning. Hon undrade om programmet erbjuder 

möjligheter att hjälpa till. 

 

Enligt T. Fellman är det en av de frågor som projekt Ung Resurs tittar på och till 

vårmötet finns det mer information om hur situationen ser ut. 

 

A. Ekström informerade om att Ålands Näringsliv driver ett stort projekt med 

1 200 personer varav 52 procent är kvinnor. Han konstaterade samtidigt att det är 

svårt med indikatoruppföljningen.  

 

L. Sens betonade betydelsen av att få alla i sysselsättning vilken är en utmaning 

för framtiden i synnerhet blir de s.k. neetsen en viktig målgrupp i nästa 

programperiod. I dag saknas en naturlig länk mellan företagsutveckling och 

arbetsmarknadsinsatser och han efterlyste en diskussion i form av ett tekniskt 

möte tillsammans med förvaltningsmyndigheten kring denna fråga. Inför nästa 

period kommer även 25 procent av finansieringen att öronmärkas för social 

inkludering.  

 

Ordförande konstaterade att det troligen kommer att krävas en större flexibilitet på 

arbetsmarknaden för att lyckas med detta. 

 

J. Fogelström-Duns välkomnade ett sådant tekniskt möte. 

 

Tomas Urvas inflikade att det idag behövs ännu mer insatser i form av bas-

information till företag och organisationer vilket inte behöver vara svårt.  

Mikael Holm konstaterade att situationen är rätt bra på Åland för funktions-

hindrade och nämnde som exempel Fix-tjänst vilket är ett samarbete med  

 



 

6 

 

 

kommunerna och finansierat med penningautomalmedel. Likaså han välkomnade 

ett möte.  

 

Ordförande avslutade med att välkomna initiativet för att ta större grepp kring 

dessa frågor.  

 

L. Sens påminde om betydelsen av att lämna in betalningsansökningar till 

kommissionen. C.  Lindholm erinrade om tidsfristen som går ut den 14 december. 

 

Han efterhörde därefter om FEAD, Fonden för europeiskt bistånd för dem som 

har det sämst ställt och om det finns en koordinering mellan den verksamheten på 

Åland och fastlandet.  

 

T. Fellman förklarade att landskapsregeringen inte är involverade i arbetet som 

sköts från församlingarna på Åland vilken har kontakten till fastlandet.   

 

Juuso Stenfors efterlyste en informationspunkt i anslutning till verksamheten för 

att kunna hitta deltagare i projekt delfinansierade av socialfonden.   

 

Ordförande noterade att man behöver fundera över att sätta upp information om 

socialfonden på platser i anslutning till verksamheten. 

 

L. Sens efterhörde möjligheter att få in fler deltagare och om samma 

stödmottagare förekommer i flera projekt undrade han om orsaken till detta. 

 

S. Strand förklarade att det inte finns så många aktörer inom dessa områden vilka 

har erfarenhet av att administrera och driva projekt. Flera återkommer men 

deltagarna inte alltid desamma. Takorganisationer för olika branscher har ofta den 

kapacitet som krävs. 

 

J. Stenfors efterlyste slutligen från programförvaltningen ett litet kampanjpaket 

med goda projektexempel för att marknadsföra åländska projekt finansierade från 

EU:s fonder.   

 

Ordförande avslutade med att programförvaltningen tar in förslag på projekt och 

sammanställer informationen.  

 

Beslut: Informationen antecknades för kännedom.  

 

 

7 §  Nulägesanalys och kommunikation (Ålands landsbygdsutvecklingsprogram). 

 

Sölve Högman inledde presentationen http://prezi.com/wtlrh_lps8b-

/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  med en kort återblick på 

programmets fokusområden, åtgärder och budget.  

 

Han redogjorde därefter för den gångna sommarens extremtorka vilken utgör den 

torraste odlingssäsongen på Åland i modern tid och vilka effekter det kan få med 

intäktsminskningar i miljonklassen, ökade kostnader och likviditetsproblem hos 

lantbrukarkåren. 

 

http://prezi.com/wtlrh_lps8b-/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/wtlrh_lps8b-/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Landskapsregeringen har med anledning av detta fattat myndighetsbeslut för att 

tillgängliggöra foder och vatten samt möjliggjort likviditetsåtgärder med lån och 

säkerheter. Inom landskapsregeringen förs diskussioner om ytterligare åtgärder för 

att lindra situationen. Förskottsbetalningar har verkställt till högre belopp och för 

programförvaltningen är det mycket viktigt att hålla utlovade betalningstidtabeller.  

Situationen är svår och det har även fått konsekvenser för jordbrukarnas 

investeringsvilja.   

 

Han presenterade därefter finansieringssituationen för programmets 

genomförande och konstaterade att rådgivningssidan är eftersatt och att något  

måste ske. Det behövs ett större utbud av rådgivare samtidigt som möjligheten till 

att få rådgivning marknadsförs inom olika projekt.  

 

I jämförelse med tidigare programperiod är investeringsviljan inte lika stor längre 

med mindre investeringar och färre projekt på mjölksidan. Den svaga säsongen 

skjuter förmodligen även upp kommande investeringar. Däremot har 

bevattningsprojekt kommit igång. 

 

Inom åtgärden startstöd är hälften av finansieringen beviljad och för närvarande 

pågår utbildning vilken är obligatorisk för erhållande av stödet. Inom åtgärden för 

investeringar i livsmedelsförädling är programbudgeten förbrukad med de 

ansökningar som nu är inlämnade för beredning. 

 

För arealstödens del pågår implementeringen med ingångna femåriga avtal. För 

innevarande stödår är förskottsbetalningarna gjorda och beredningen för 

slututbetalning av kompensationsstödet pågår. Under året som gått har nya 

ekoavtal ingåtts för ca. 200 hektar. 

  

 Inom Leaderåtgärden är 46 procent av budgeten beviljad genom landskaps-

regeringens beslut efter att desamma förordats av LAG. Inom den lokala 

aktionsgruppen planerar man för en resurs för att få igång vattenmiljöprojekt.  

 

Han sammanfattade situationen med att genomförandet som helhet är gott men att 

enskilda åtgärder och betalningar släpar efter. 

 

Han avslutade med att presentera uppfyllande av delmålen 2018 för resultatramen. 

Han hänvisade samtidigt till en förändring i regelverket som möjliggör att redovisa 

utgifter för pågående projekt vilket tidigare inte varit möjligt. 

 

Kai Heikkilä fick bekräftat att de redovisade uppgifterna i resultatramen även 

innefattar uppgifter från pågående projekt. 

 

S. Högman avslutade informationen om kommunikationsåtgärderna med att 

presentera agendan för eftermiddagens lärandeseminarium i samarbete med 

programmets utvärderare. 

 

Ordförande tackade för presentationen och lämnade över ordet.   

 

Soile Wartiainen instämde i den information som presenterats angående den 

extremt torra sommaren och kompletterade med information om rekordlåga 

grundvattennivåer vilket kräver lång påfyllning av vatten. Det i sin tur kan få  
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långtgående konsekvenser och långa efterverkningar eftersom det är osäkert hur 

lång tid det tar för vattenreserverna att återhämta sig. 

 

Alexandra de Haas kompletterade informationen angående genomförandegraden 

för Leader. I dagsläget har LAG förordat över 50 procent av budgeten och 

prognosen fram till årsskiftet uppgår till 60 procent.   

 

Beslut: Informationen antecknades för kännedom. 

 

 

4 §  Programändring 4 (Ålands landsbygdsutvecklingsprogram). 

 

Förvaltningsmyndigheten har förberett ett förslag till ändring av programmet 

(bilaga 4). Motiveringarna framgår ur ändringsförslaget. 

 

Ansökan om ändring innehåller ett förslag till omfördelning av 

programfinansiering från åtgärden Investeringar i fysiska tillgångar inom 

jordbruket till åtgärden Investeringar i fysiska tillgångar inom livsmedelsförädling 

och åtgärden Miljö- och klimatvänligt jordbruk.  

 

Omfördelningen skulle innebära att de planerade offentliga utgifterna för åtgärden 

Investeringar i fysiska tillgångar inom livsmedelsförädling (M04, delåtgärd 4.2) 

ökas med totalt 700.000 euro och de planerade offentliga utgifterna för åtgärden 

Miljö- och klimatvänligt jordbruk (M10) ökas med 300.000 euro medan de 

planerade offentliga utgifterna för åtgärden Investeringar i fysiska tillgångar inom 

jordbruket (M04, delåtgärd 4.2) minskas med 1.000.000 euro. 

 

Sölve Högman presenterade förslaget  

http://prezi.com/nqbhx13hehiy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy   och 

konstaterade att utformandet av ett EU program bygger på ett långsiktigt strateg-

iskt arbetssätt och svarar inte helt mot de agila metoder vilket mer och mer förs 

fram i dagens arbetsliv.   

 

Han presenterade innehållet i ändringen och konstaterade att livsmedelsindustrin 

och primärproduktion är nära sammankopplade. Kostnadsläget inom 

livsmedelsindustrin på Åland är idag högt. Av programbudgeten är 90 procent 

beviljat och det finns en efterfrågan på mer programfinansiering. 

Livsmedelsindustrin är mycket viktig för att skapa förutsättningar för lantbruket. 

 

Finansiering till miljöstödets tilläggsåtgärder beviljas utgående från minimiareal 

och är svårbudgeterat. Finansiering till dessa åtgärder behöver säkerställas för 

åren 2019 och 2020 genom omfördelning av finansiering. Tilläggsåtgärderna är 

viktiga för att gårdsanpassa miljöstödet. 

 

Ordförande sammanfattade kort och lämnade över ordet till medlemmarna. 

 

Bo Erik Sandell förordade förslaget och understödde de framförda 

motiveringarna. 

 

K. Heikkilä konstaterade att förslaget ser bra ut, men indikatortabellerna måste ses 

över eftersom endast utfallsindikatorer skall justeras. Han bedömde att  

http://prezi.com/nqbhx13hehiy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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ändringsförslaget efter justeringar till följd av tekniska kommentarer inte blir svårt 

att godkänna. 

 

Henry Lindström tackade för en bra och tydlig presentation. Han noterade den 

låga investeringsviljan hos primärproducenterna, den extrema konkurrensen inom 

handeln och att de pressade priserna gör situationen svår på gårdarna.  

 

Han tyckte ändringsförslaget var bra men ville samtidigt lyfta frågan om 

åtgärderna är tillräckliga då primärproduktionen inte kan förse   

livsmedelsförädlarna med tillräcklig mängd produkter och kostnaderna är höga 

både inom förädlingsindustri och primärproduktion.  

 

Ordförande tackade för relevanta frågeställningar. 

 

Soile Wartiainen tackade för en detaljerad och bra beskrivning med motiveringar 

till önskvärda förändringar. Hon understödde förslaget för att få ett optimalt 

utnyttjande av programmet. 

 

Beslut: Förslaget till programändring godkändes i enlighet med bilaga 4. Beslöts 

samtidigt ge förvaltningen fullmakt till de tekniska ändringar som upptagits på  

mötet och justeringar vilka ännu kan uppstå när ärendet behandlas i 

kommissionen. 

 

 

8 §  Uppföljning och egenutvärdering Leader, LAG.  

 

Alexandra de Haas presenterade den lokala aktionsgruppens arbete med 

uppföljning och egenutvärdering av den lokala utvecklingsstrategin (bilaga 5).  

 

Hon redogjorde för de urvalskriterier som återfinns i den lokala 

utvecklingsstrategin och de obligatoriska programindikatorerna utökat med de 

frivilla indikatorer som definierats i strategin som en viktig utgångspunkt för 

utvärderingsarbetet.  

 

För uppföljningen arbetar LAG med utvärderingsblanketter för såväl 

stödmottagare som den lokala aktionsgruppen. I arbetet med utformandet av 

utvärderingsblanketten har feedback erhållits från Ålands statistik- och 

utredningsbyrå. I redovisningen till landskapsregeringen presenteras arbetet med 

uppföljning och övervakning.  

 

Arbetet med utvärdering inbegriper gemensamma träffar med stödmottagare. 

Resultaten kommer sedan att sammankopplas med utvecklingsstrategin och 

genomförd SWOT-analys för att utvärdera hur väl de överensstämmer.  

Utvärderingsarbetet kan genomföras antingen externt eller genom en 

egenutvärdering. För den lokala aktionsgruppen handlar det i första hand om en 

resursfråga och blir i dagsläget en egenbedömning. Det finns ett behov av en 

ökning av driftsbudgeten från 18 procent till 25 procent för utökade 

personresurser.  Inom befintlig budget finns ett litet utrymme att knyta en resurs 

till LAG för att coacha in vattenmiljöprojekt. För genomförandet av utvärderingen 

behövs ytterligare resurser för utvärdering framöver. Hon framförde därmed ett 

önskemål om en framtida programändring. 
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Hon sammanfattade det hela med att det pågår en löpande datainsamling samtidigt 

som FLAG utvärderas parallellt. Jämsides med detta poängterade hon betydelsen 

av den allmänna informationsspridningen med goda exempel och att genom-

förandet av strategin i dagsläget är i god fas med uppställda delmål.  

Ordförande tackade för den allmänna presentation och information om den 

uppstartade egenutvärderingen. 

 

 Beslut: Informationen antecknades för kännedom. 

  

 

9 § Nästa programperiod 2021-2027. 

 

Kommissionen antog den 2 maj 2018 förslaget till EU:s nya fleråriga budgetram 

för åren 2021-2027. Kommissionen gav den 29 och 30 maj lagstiftningsförslag 

som kompletterar budgetmeddelandet för att styra Europeiska unionens framtida 

sammanhållningspolitik. I paketet ingår bl.a. fondspecifika förordningar för 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden 

(ESF+). Förslaget omfattar även en förordning om gemensamma bestämmelser 

för flera fonder. Medlemsstaterna i detta fall Finland ska upprätta en gemensam 

partnerskaps-överenskommelse ur vilken ska framgå på vilket sätt fonderna och  

programmen genomför de för fonderna gemensamma politiska målen. Den ska 

beskriva hur fonderna och programmen samordnas och hur de kompletterar 

varandra.   

 

Med stöd från regionalfonden (Eruf) kan man stöda fem mål (PO) som fastställs i 

den allmänna förordningen; 

-Ett smartare Europa 

-Ett grönare och koldioxidsnålare Europa 

-Ett mer sammanlänkat Europa 

-Ett mer socialt Europa och 

-Ett Europa för medborgarna 

 

Socialfonden ska stödja särskilda mål inom politikområdena sysselsättning, 

utbildning, social inkludering och hälsa och därmed också bidra till det politiska 

målet (PO) Ett mer socialt Europa (Sociala pelaren för social rights). 

 

Enligt kommissionens förslag föreslås 330 miljarder för ekonomisk, social och 

territoriell sammanhållning på EU-nivå vilket innebär en minskning med cirka 10 

procent från nuvarande programperiod. Finlands andel är enligt kommissionens 

förslag ca 1,605 miljarder euro (2018 års priser), ca 5 procent mer än under 2014-

2020.  

 

Den 1 juni lämnade kommissionen sitt reformpaket för den gemensamma 

jordbrukspolitiken efter 2020 med bl.a. förslag till förordning om de strategiska 

planerna för den gemensamma jordbrukspolitiken och förordningen om 

finansiering, förvaltning och övervakning. Till skillnad från innevarande period är 

inte jordbrukspolitiken längre en del av partnerskapsöverenskommelsen.  

 

För hela jordbrukspolitiken föreslås 365 miljarder euro vilket är en nedskärning 

med ca 5 procent totalt, lite beroende på vilken räknemodell som används. För  
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Finlands del innebär förslaget en nedskärning på totalt 420 miljoner euro eller 5 

procent jämfört med 2014-2020. 

 

Det föreslås att den gemensamma jordbrukspolitikens nuvarande struktur 

bibehålls, dvs. två pelare med årliga allmänna åtgärder under pelare 1 som 

kompletteras med åtgärder som avspeglar nationella och regionala behov inom 

fleråriga program under pelare II.  

 

Varje medlemsstat (MS) ska göra en analys av sina behov och ta fram en 

strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken. I planen ska anges hur 

MS inom ramen för EU-målen avser använda sitt anslag från båda pelarna och 

vilka verktyg de tänker använda. Systemet omfattar endast en strategisk plan per  

MS, men regionala planer ska vara möjliga så länge de är koordinerande med den 

nationella delen.   

 

Från en jordbrukspolitik med samma regler för alla föreslår nu kommissionen ett 

mer resultatbaserat stödsystem med större frihet för medlemsstaterna att 

bestämma hur de bäst uppnår de gemensamma målen. 

 

L. Sens presenterade lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken 

omfattande fem förordningar och sju fonder av vilka Kommissionen själv 

genomför två av dessa. I paketet ingår inte längre Europeiska jordbruksfonden. 

 

Han presenterade de fem politiska målen vilka är en förenkling från föregående 

programperiod med många tematiska mål vilka nu konsoliderats till färre mål. 

Dessutom finns därutöver horisontella mål som genomsyrar alla fem mål. Inom 

det politiska målet 5 (Ett Europa för medborgarna) är genomförandet av Leader 

metoden en möjlighet. 

 

Den europeiska planeringsterminen kommer att vara viktig och de landsspecifika 

rekommendationerna kommer att ges ut tidigare än idag, enligt planerna i slutet av 

februari 2019. De kommer att innehålla en särskild del gällande 

sammanhållningspolitiken. I anslutning till detta anordnas ett kickoff seminarium 

i Finland för kommande programarbete där Åland bör delta. 

 

En resultatöversyn kommer fortsättningsvis att vara aktuell för år 2025 även om 

det inte finns anknutet en finansieringsandel till densamma. 

 

Lagstiftningspaketet är för denna programperiod omfattande då bilagorna till 

desamma ersätter tidigare genomförande- och delegerade akter. Delfinansieringen 

från fonderna sjunker från 50 till 40 procent för mer utvecklade regioner (dit 

Åland hör) vilket innebär en högre nationell medfinansieringsandel.  

 

För socialfondens del finns en särskild prioritering för att motverka materiell 

fattigdom.  

 

Av programfinansieringen föreslås att minst 25 procent öronmärks för social 

inkludering. 

 

 Målsättningen är att programarbetet ska vara klart senast 1.1.2021. 

 

 Ordförande tackade och efterhörde om det finns frågor. 
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A. Ekström konstaterade att det i föredragningslistan inte nämndes tillväxtfrågor 

och undrade hur fritt det är att välja åtgärder. 

 

L. Sens konstaterade att hans presentation främst koncentrerat sig kring ESF+ där 

de politiska målen för ett mer sammanlänkat och social Europa även kan ha effekt 

på övriga mål. För regionalfondens del finns det en öronmärkning med stark 

koncentration på det politiska målet Ett smartare Europa där det ingår tillväxtmål 

och i synnerhet läggs mycket fokus på kompetens, produktivitet och innovation.  

 

J. Stenfors återkopplade till de landsspecifika rekommendationerna och 

konstaterade att även regionala olikheter är viktiga att ta hänsyn till för det 

framtida programarbetet. Det finns en möjlighet att Åland kommer att omnämnas  

separat i detta sammanhang. En problematik i sammanhanget är att det kan saknas 

tillräckligt detaljerad statistik över Åland. 

 

L. Sens rekommenderade därför Åland att ta fram relevant statistik där det skiljer 

sig mellan fastlandet och Åland. Han nämnde som exempel arbetslöshetsgraden 

på Åland. 

 

Ordförande konstaterade att det inte är svårt att få fram uppgifterna eftersom det 

finns en egen statistik- och utredningsbyrå på Åland. 

 

Hon erinrade därefter att processen under innevarande period tog nästan tre år från 

det att förslagen till lagstiftning offentliggjordes tills programmet för struktur-

fonderna slutligt godkändes. Inför den nya perioden är den planerade tidtabellen 

drygt två år. 

 

Programarbetet sker i flera steg och de första diskussionerna har förts med Arbets- 

och näringsministerier och nästa vecka kommer diskussion att föras med Jord- 

och skogsbruksministeriet angående jordbruksfonden.  

 

Hon avslutade med att informera att programarbetet framöver kommer att 

presenteras på övervakningskommitténs möten. 

 

Beslut: Informationen och presentationen (bilaga 6) antecknades för kännedom. 

 

 

10 § Övriga ärenden. 

 

A. Ekström önskade föra fram till kommissionen att det idag finns utmaningar för 

små och medelstora företag. Det uppstår extra kostnader med att driva projekt och 

många mindre företag vill inte vara projektägare. Han ville samtidigt lyfta upp en 

organisatorisk fråga. Under projektens gång uppstår situationer då en bindande 

projektplan medför svårigheter att ändra i densamma.  Han önskade för projekt-

ägarnas del få ett mer fritt arbetssätt.  

 

L. Sens konstaterade att ansvaret ligger hos medlemsstaterna och regionerna. Med 

fleråriga projekt kan det krävas viss försiktighet.  
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Ordförande tackade för inlägget och konstaterade att man kan se över metoderna 

för att göra justeringar under vägens gång.  

  

 

 

11 § Nästa möte. 

  

Beslöts att nästa möte hålls torsdag 23 maj 2019. 

 

 

 

12 §  Mötets avslutande. 

  

 Ordförande tackade övervakningskommitténs medlemmar, kommissionens 

representanter, personal och tolkar för mötet och avslutade detsamma kl. 12.15.  

 

 

                      _______________________                       _____________________ 

Ordförande    Sekreterare 

Linnéa Johansson   Christel Lindholm 
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EUROPEAN COMMISSION 
Employment, Social Affairs and Inclusion DG 

Directorate C. Social Affairs 
EMPL.C.5 Finland, Latvia, Lithuania, Estonia 

Brussels, 
EMPL/C5/JS/ 

To be sent via SFC2014 

TO THE MANAGING AUTHORITY 

Reference: Entrepreneurship and skills, Åland Structural Fund Programme 

2014-2020 

2014FI05M2OP001 

Annual Implementation Report 2017 

Subject: Acceptance of the Annual Implementation Report 2017 

Dear Madam, 

On 22 May 2018 the services of the Commission received the Annual Implementation 

Report for the year 2017 relating to Entrepreneurship and skills, Åland Structural Fund 

Programme 2014-2020 as approved by the Monitoring Committee. 

On 23 May 2018 the services of the Commission informed you that the Annual 

Implementation Report was admissible. 

The Commission services have now finalised the qualitative assessment of the report and 

have come to the conclusion that the report is accepted.  

Performance Framework 

The Commission has carefully examined the values achieved by the indicators of the 

performance framework. This data illustrates the progress made until the end of 2017 and 

provides important indications as to whether any priority of the programme is at risk of 

not achieving its milestone by the end of 2018. 

Within the context of the 2019 Performance Review (Article 21 of the Common 

Provisions Regulation (EU) No 1303/2013), pursuant to Article 22 (4) of the same 

Regulation, failure to achieve the 2018 milestones for a programming priority, as defined 

in Article 6 (2) of Commission Implementing Regulation (EU) No 215/2014, will result 

in the loss of the reserve for the priority concerned and its reallocation to other priorities 

which have achieved their milestones. Furthermore, a serious failure to achieve the 2018 

milestones as defined in Article 6 (3) and (4) of Commission Implementing Regulation 

Ref. Ares(2018)2995610 - 07/06/2018

Bilaga 1



European Commission B-1049 Brussels – Belgium / Europese Commissie, B-1049 Brussel -Belgie - Tel. (+32-2) 299.11.11 
Tel. direct line (+32-2) 29«director_phone_number» - Office: «director_address» E-mail: «director_email» 
http://ec.europa.eu/ 

(EU) No 215/2014 may lead to the suspension of interim payments within the meaning of 

Article 22 (6) of the Common Provisions Regulation.  

We would therefore like to draw your attention to the instances listed below, where the 

achieved values for indicators reported in the 2017 AIR are low or even extremely low  

in comparison with the milestones set for 2018.  We would also like to draw your 

attention to some of the identified implementation weaknesses which may be at the basis 

of the reported low values of the achieved indicators and which would need to be 

addressed in order to avoid serious failures in achieving milestones by the end of 2018 in 

line with article 22(6) of the Common Provisions Regulation.  

List of cases:  

- The ouput indicator “total number of participants” in the performance framework 

for Priority Axis 2 stands at 13% of the milestone value, indicating extremely low 

level in comparison with milestone set for 2018. However, due to a technical 

mistake, the number of participants in the investment priority 10iii is not included 

in this calculation. The issue was raised in the Monitoring Committee on 3 May 

2018. The Monitoring Committee reminded the Managing Authority to submit a 

proposal for Operational Programme modification to the Commission to correct 

the error and include the missing number of participants to the performance 

framework. On the basis of the data presented in the Annual Implementation 

Report, the milestone will be achieved when adding the number of participants 

from the IP 10iii to the performance framework. 

 

Having in mind the potential financial consequence of the performance review as 

outlined above, we invite you to take all necessary corrective actions to address the above 

mentioned issue within the timeframe set by the performance review. 

We look forward to your reaction to this observation and to the measures for addressing 

it within three months following the receipt of this letter. My services remain available to 

support you in your efforts. 

 

Yours sincerely, 

(e-Signed) 

Manuela GELENG 

Director 

 

 

 

 

 

cc.:      Permanent Representation of Finland to the European Union 

 Avenue de Cortenbergh 80, 1000 Bruxelles 



Linnéa JOHANSSON  

Avdelningschef 

Ålands Landskapsregering

PB 1060 

AX-22111 Mariehamn 

FINLAND 

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 

EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 

Directorate E. Rural development I and  Pre-accession assistance 
Director  

Brussels, 

Subject: Acceptance of the Annual Implementation Report 2017 of the Rural 

Development Programme of Finland Åland Islands  

Dear Mrs Johansson, 

On 19 June 2018 the Commission services received the annual implementation report 

2017 relating to the Rural Development Programme of Finland Åland Islands.   

The Commission services wish to inform the Managing Authority that they have no 

observations on the annual implementation report. 

However, the analysis of the report has shown that, under Priority 6, 66% of the 

milestone "Total public expenditure P6" had been reached at the end of 2017. Although 

in part 1 c of the report the Managing Authority considers that the milestone can be 

reached, and the payments towards P6 have progressed in 2018, the Commission services 

see a limited risk of not attaining the 85% required for the allocation of the reserve for 

the priority concerned. For these reasons the Commission services recommend to the 

Managing Authority to take appropriate measures ensuring reaching of this milestone. 

Yours faithfully, 

(e-signed) 

  Mario MILOUCHEV 

Ref. Ares(2018)4218247 - 13/08/2018

Bilaga 2



Bilaga 3

Entreprenörskap och kompetens

Ålands strukturfondsprogram
2014-2020

ÖK-möte, Självstyrelsegården Mariehamn 8.11.2018



Genomförande 2018

Europeiska Unionen
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
Europeiska Socialfonden

• Högre totalbudget för programmet 10 049 000 € samt ökat anslag för 
kompetensfrämjande åtgärder + 246 402 € genom programändring 1 
godkänd av kommissionen dec 2017.  

• Utlysning av ESF medel inom maj, beaktande utvärderarnas 
rekommendationer samt rapporterade resultatmål inom målen 
arbetslöshet och marginalisering, avsikten att uppnå så bra resultat som 
möjligt 2023. Utlysningen gällde alla åtgärder utom systembygge.

• Totalt 4 st ansökningar inkom; en inom ”Uppgradering av kunskaper …..” 
en inom ”Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet” samt 2 st inom ”Minskad risk för 
marginalisering”.  

• En ansökan inom minskad risk för marginalisering avslogs pga för låga 
poäng i urvalet.



Genomförande 2018 forts.

Europeiska Unionen
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
Europeiska Socialfonden

• Emmaus r.f; målgrupp personer som riskerar social exkludering. 150 
personer beräknas delta i projektet. Projektet tar tillvara erfarenheter från 
tidigare  projekt för att skapa hållbara metoder och verksamheter med syfte 
att öka marginaliserade gruppers delaktighet i samhället. Projektet har ett 
ergoterapeutiskt arbetssätt och fokuserar på aktiviteter eller 
arbetsuppgifter som utförs tillsammans med deltagaren. 

• Energi- och Miljötekniska Föreningen i Landskapet (EMIL); höja 
kompetensen på anställda inom de olika medlemsföretagen. Säkerhet och 
miljösäkerhet är nyckelord. 120 deltagare beräknas delta i projektet.

• Ung resurs r.f; integrera marginaliserade personer på arbetsmarknaden 
genom att skapa förebyggande åtgärder, syftet att verka för att 
arbetsmarknaden blir mer tillgänglig för unga NEETs och för övriga 
långtidsarbetslösa med behov av stöd. 41 deltagare beräknas delta i 
projektet.

• Inpex Ab, äldre ansökan som nu behandlades tillsammans med vårens 
ansökningar. Kompetenshöja personalen i hållbart tänkande och 
kvalitetsledningssystem. 6 deltagare beräknas delta i projektet. 



Genomförande 2018, forts

Europeiska Unionen
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
Europeiska Socialfonden

➢ ESF totalt 17 st projekt inklusive tekniskt stöd och 98 
% av programbudgeten uppbunden

➢ Eruf totalt 4 st projekt och hela programbudgeten 
uppbunden gällande projektstöd. Resterande Eruf
medel inom finansieringsinstrumentet

➢ En teknisk programändring hösten 2018.



Utbetalningar

• Eruf; per den 17 oktober har 1,106 miljoner euro utbetalts till 
slutmottagarna, vilket motsvarar 24 % av budgeten varav 
projektstöden 44 % och finansieringsinstrumentet 13 %.

• ESF; per den 17 oktober har 1,781 miljoner euro utbetalts till 
slutmottagarna motsvarande 33 % av budgeten. 

• Prognosen är att vi klarar N+3 regeln.



Förvaltningskontroller

• Förvaltningskontroller  i form av kontroll på plats av projekt har 
genomförts. Administrativa kontroller genomförs i samband med 
samtliga utbetalningar, kontroll på plats när projekten hunnit en bit 
på väg i såväl finansiellt som fysiskt hänseende. Förstudier följs upp 
genom skrivbordskontroll. 

• Ifråga om finansieringsinstrumentet har en skild kontroll på plats 
genomförts i maj 2018. Administrativ kontroll av förvaltningsarvodet 
har gjorts för åren 2016 och 2017 och arvodet beräknas fastställas i 
mitten av november. 



Revision
• Revisionsmyndigheten har genomfört projektrevision av Eruf och ESF 

projekt samt en systemrevision ifråga om projektfinansieringen. 
Vidare har en skild systemrevision av finansieringsinstrumentet hos 
Ålands utvecklings Ab på börjats.

• Projektrevisionerna har inneburit att beslut fattats om två mindre 
återkrav gällande 2 st Eruf projekt, (1 945 euro samt 16,93 euro), 
vissa kompletterande uppgifter har inbegärts samt en vidare 
genomgång av ett ESF projekt.

• I systemrevisionen bedöms förvaltningsmyndigheten som helhet 
inom kategori 2. Den främsta orsaken är avsaknaden av ett fullt 
fungerande IT-system för stödhantering för uppföljning, övervakning 
och rapportering. 

• Ifråga om finansieringsinstrumentet har en första version för 
utlåtande skickats till förvaltningsmyndigheten och ska bemötas i 
november. 



Finansiell uppföljning 17.10.2018
Finansiell uppföljning Resultatreserv

Insatsområde
Finansieringsplan 
(offentlig 
finansiering) €

Medfinansierings
grad %

Beslutat  € Andel % Utbetalt € Andel %
Antal 
projekt

Indikator
Delmål 

2018
Slutmål  

2023

Entreprenörskap 
och innovation
Eruf 4 645 076,00 50 % 2 530 149,06 54,47 % 1 106 707,03 23,83 % 14

Totala 

stödberättiga

nde utgifter 

som införts i 

redovisningss

ystemet av 

AM
1 106 707 820 000 4 645 076

Antal företag 

som får stöd 

via FI 7 6 20

Delaktighet och 
kompetens 5 004 284,00 50 % 4 927 670,40 98,47 % 1 612 920,10 32,23 % 16

Totala 

stödberättiga

nde utgifter 

som införts i 

redovisningss

ystemet av 

AM
1 612 920 935 540 5 004 284

ESF Deltagare 678 480 1480

Tekniskt stöd, 
ESF 399 640,00 50 % 399 640,00 100,00 % 168 153,29 42,08 % 1

Totalt: ESF 5 403 924,00 50 % 5 327 310,40 98,58 % 1 781 073,39 32,96 % 15

Totalt: Eruf 4 645 076,00 50 % 2 330 149,06 50,16 % 1 106 707,03 23,83 % 14

Total, ERDF+ESF 10 049 000,00 50 % 7 857 459,46 78,19 % 2 887 780,42 28,74 % 31



Uppföljning 2018, Eruf

• Resultaten hittills visar att delmålen för 2018 i resultatramen uppnås. Antal 
företag som får finansiering via finansieringsinstrumentet och utbetald 
finansiering. Flera investeringsbeslut behövs inom instrumentet för att 
säkerställa att resultatramens mål år 2023 uppfylls. 

• Hittills redovisade preliminära resultat  för aktivitetsindikatorerna ser bra 
ut. 184 (varav 89 nya) SMF på Åland har fått ta del av de pågående 
projektens aktiviteter och kunskapsstöd.  Nya produkter för företaget och 
för marknaden samt nya årsarbetsplatser har skapats. 



Uppföljning 2018, ESF
• Resultaten visar att delmålen för 2018 i resultatramen gällande antal 

deltagare om 480 och utbetalningar kommer att nås. Slutmålen 
gällande antalet deltagare om 1250 kan vara svårare att nå. 

• Inom målet för kompetenshöjande åtgärder har efterfrågan på 
programfinansiering varit stor. Målsättningen om 850 deltagare kan 
nås men antalet deltagare som erhåller en kvalifikation är lägre än 
vad som var förhoppningen då programmet skrevs. Antalet 
redovisade deltagare oktober 2018 613 stycken.  

• Inom de särskilda målen för arbetslöshet samt inklusion ser det 
förväntade resultatet idag bättre ut, målsättning 101 deltagare, 
förväntat resultat om 210 respektive målsättning 250 deltagare, 
förväntat resultat om 244. Avvakta rapporterat resultat från nya 
projekt som beviljats finansiering under hösten 2018 och börjar 
redovisa mars 2019.  



Finansieringsinstrumentet offentligt riskkapital, 
Eruf

• Investeringar i ägarkapital eller lån som motsvarar ägarkapital till SMF.
• Instrumentet bygger under beaktande av stödsreglerna på principen 

om ”pari passu”, investering på lika villkor som privat kapital och 
instrumentet ska aldrig utgöra mer än 50 % i varje enskild investering. 

Uppfattas som begränsande av bolaget. 

Ett förtydligande gjordes 2018 baserat på kommissionens definition så 
att det framgår att grundarnas kapital vid skapandet av ett nytt företag 
betraktas som oberoende.

Anhållan hos FM om en lättnad från kravet på 50 % privat oberoende 
kapital för sk förinvesteringar. Förslag 10 % privat kapital och max 30 000 
euro samt emission inom 24 månader. 



Finansieringsinstrumentet offentligt riskkapital, 
Eruf

• Totalt har investeringar verkställts om 395 232,50 € (10 
investeringar och 7 företag). 

• Första exit beräknas ske 2019.

• Förvaltningsarvodet för 2016 och 2017 fastställs i mitten av 
november. 



Finansieringsinstrument offentligt riskkapital, 
Eruf

• ÅUAB särskilt ansvar gällande information och kommunikation av 
finansieringsinstrumentet. 

➢ Årlig kapitalmarknadsdag, 28 november 2018 temat Hållbart 
företagande, innefattande olika föreläsningar om Hållbara affärer, 
hur företag kan ställa om för att bli långsiktigt hållbara och 
samtidigt skapa maximal affärsnytta samt affärsidétävlingen 
Skraknästets final tillsammans med Ålands Näringsliv.

➢ Uppdaterad information på hemsida och sociala medier.
➢ Riktad information och nära samarbeten med tex övriga Eruf

finansierade projekt. 



Informationsåtgärder 2018

• Specifika informationstillfällen, tex företagarskolan

• Lokal media

• Social media

• Direkt kontakt, ”mun mot mun” metoden

• Utlysning av ansökningar har skett genom annonsering.

• ÅUAB särskilt ansvar gällande finansieringsinstrumentet. 
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      Bilaga 4 

 

FÖRSLAG TILL ÄNDRING (4) AV LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAMMET 

FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖR PERIODEN 2014-2020 (CCI 2014FI06RDRP002) 

 

Ålands landskapsregering föreslår följande ändring av landsbygdsutvecklingsprogrammet för 

landskapet Åland perioden 2014 - 2020 i enlighet med Kommissionens 

genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 artikel 4 och Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), artiklarna 11 b och c.  

 

Ändringen har presenterats för programmets övervakningskommitté den 8 november 2018, 

varvid beslöts godkänna förslaget till programändring enligt nedanstående. 

 

 

1. Beskrivning av ändringens huvudsakliga innehåll.  

 

Ändringens huvudsakliga innehåll med motivering beskrivs nedan.  

 

Ändringarna som görs i programdokumentet visas i bilaga 1. 

 

 

1.1 Överföring av programfinansiering 
 

Föreslås en omfördelning av programfinansiering från åtgärd M04 (Investeringar i fysiska 

tillgångar inom jordbruket, 2 A) till M04 (Investeringar i fysiska tillgångar inom 

livsmedelsförädling, 3 A) och till M10 (Miljö- och klimatvänligt jordbruk).  

 

Omfördelningen innebär att de planerade offentliga utgifterna för åtgärd M04 (Investeringar i 

fysiska tillgångar inom livsmedelsförädling, 3 A) ökas med totalt 700.000 euro och de 

planerade offentliga utgifterna för åtgärd M10 (Miljö- och klimatvänligt jordbruk) ökas med 

300.000 euro medan de planerade offentliga utgifterna för åtgärd M04 (Investeringar i fysiska 

tillgångar inom jordbruket, 2 A) minskas med 1.000.000 euro. 

 

Det totala preliminära EU-finansieringen som planeras för mål om klimatändringar ökar 

därmed med 109.499,81 euro från 15.737.874 euro till 15.847.373,81 euro (tabell 10.1). 

 

Det planerade målvärdet för utfallsindikatorn för M04 (Investeringar i fysiska tillgångar inom 

lantbruket, 2 A) avseende antalet jordbruksföretag bibehålls oförändrad. De planerade 

offentliga utgifterna uppgår till 6 002 920 euro och de totala investeringarna (offentligt + privat) 

till 17 000 000 euro (tabell 11.1.2) 

 

Det planerade målvärdet för utfallsindikatorn för M04 (Investeringar i fysiska tillgångar inom 

livsmedelsförädling, 3 A) ändras från 15 insatser som får stöd till totalt 25. De planerade 

offentliga utgifterna uppgår till 3 700 000 euro och de totala investeringarna (offentligt + privat) 

till 13 000 000 euro (tabell 11.1.3). De totala investeringarna utgör samtidigt en målindikator 

(tabell 11.5). 

 

Den planerade utfallsindikatorn för M10 (Miljö- och klimatvänligt jordbruk) ändras från 11.376 

hektar till 10.992 hektar och de planerade totala offentliga utgifterna till 12.877.282,00 euro.  
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Utfallsindikatorerna för åtgärd M11 (Ekologisk produktion) ändras utgående det förväntade 

genomförandet som kan antas på basen av den verkliga anslutningen år 2018 från totalt 3.311 

hektar till 3.210 men finansieringen ändras inte (tabell 11.1.4 och 11.2).   

 

Även målindikatorerna för fokusområdena 4A, 4B och 4C ändrar (tabellerna 11.1.4.1, 11.1.4.2 

och 11.1.4.3).  Likaså ändrar de totala utgifterna och den sammanlagda arealen som är 

programmerad för att uppnå de olika miljö- och klimatmålen (tabell 11.4.1.1). 

 

Detta föranleder följande ändringar i programdokumentet 

- strategins tabell 5.4 

- resultatramens tabell 7.1, 7.2 och 7.3 samt kapitlen 7.1.1.2, 7.1.2.1, 7.1.3.1., 7.1.3.2 och 

7.2.1.1.    

- kapitlen 8.2.5.3.1.8, 8.2.5.3.4.8, 8.2.5.3.5.8, 8.2.5.3.7.8, 8.2.5.3.8.8, 8.2.5.3.9.8, 

8.2.5.3.13.8, 8.2.6.3.1.8, 8.2.6.3.2.8,  

- finansieringsplanens tabeller 10.1, 10.3.3 och 10.3.5    

- indikatorplanens tabeller 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.4.1, 11.1.4.2, 11.1.4.3,11.2, 

11.4.1.1, 11.4.1.2, 11.5 och 13.      

 

Ändringen utgör en anmälan enligt artikel 11(b), förordning nr 1305/2013. 

Ändringen innebär att medel omfördelas mellan tematiska målen och därmed påverkas 

informationen som lämnats i partnerskapsöverenskommelsen. 

 

 

Motivering: 

 

Efter programskrivningen har den ekonomiska situationen för det åländska lantbruket varit tuff, 

starkt påverkat av utvecklingen i Finland och övriga EU, vilket medfört sämre lönsamhet hos 

de åländska lantbrukarna samt en ökad försiktighet att genomföra större investeringar. Antalet 

investeringar som genomförts inom åtgärd M04 (investeringar i fysiska tillgångar inom 

jordbruket) motsvarar det prognosticerade antalet i programdokumentet. Däremot har storleken 

på investeringarna varit mindre.  

 

Den åländska livsmedelsindustrins omsättningstillväxt vari ingår företag som ägnar sig åt 

förädling av potatis, bageri, charkuteri- och köttvarutillverkning samt tillverkning av 

mejerivaror visar på en positiv ökning de senaste åren och investeringsviljan såväl till storlek 

som till antal är stor. En överföring av medel från åtgärd M04 (Investeringar i fysiska tillgångar 

inom jordbruket) till åtgärd M04 (investeringar i fysiska tillgångar inom livsmedelsförädling) 

möjliggör konkurrenskraftiga och hållbara livsmedelsindustriföretag vilket är av avgörande 

betydelse för jordbruksproducenternas långsiktiga utvecklingsmöjligheter och stöder hela 

näringens fortsatta utveckling. En fortsatt utveckling av livsmedelsindustrin skapar också 

förutsättningar för en ökad efterfråga av primärprodukter från lantbruket.  

 

Överföringen av medel till åtgärd M10 (Miljö- och klimatvänligt jordbruk) görs för att under 

det sista programåret (år 2020) trygga finansieringen av de frivilliga komplement som kan 

väljas till ett åtagande om balanserad användning av näringsämnen. 

 

De frivilliga komplementen till ett åtagande om balanserad användning av näringsämnen ska 
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väljas under det första åtagandeåret och nya frivilliga komplement kan inte anslutas till 

åtagandet efter det. Varje frivilligt komplement som stödmottagaren har valt till sitt åtagande 

ska genomföras årligen på en minimiareal. Det finns dock ingen fastställd maximiareal vilket 

gör att den totala arealen som insatserna genomförs på varierar från år till år, vilket är 

utmanande för budgeteringen. Största delen av åtagandena om balanserad användning av 

näringsämnen har ingåtts under det första ansökningsåret (år 2015). Åtagandena är initialt 

femåriga men kan förlängas år 2020 med ett år till att gälla till programperiodens slut. Vid 

förlängningen kan åtagandena revideras.   

 

Den totala offentliga utgiften för åtgärd M10 är beräknad utgående från att åtagandena kommer 

att förlängas år 2020.  Den finansiella prognosen för åren 2019 och 2020 som kan göras på 

basen av det verkliga genomförandet av insatserna hittills under programperioden visar dock 

att det inte kommer att finnas medel för att finansiera de frivilliga komplementen i full 

utsträckning under det sista programåret. Lanskapsregeringen kan därmed bli tvungen att 

begränsa de frivilliga komplement som kan ingå i åtagandena under det sista året. Genom en 

överföring av finansiering från åtgärd M04 till M10 kan medel som annars riskerar bli 

outnyttjad användas för att garantera genomförandet av samtliga de miljöinsatser som nu ingår 

i åtagandena om balanserad användning av näringsämnen även under det sista programåret. De 

frivilliga komplementen är en viktig komplettering till åtagandena och gör att miljöinsatserna 

inom programmet kan anpassas till den enskilda gårdens specifika produktion.   

 

Finansieringsbehovet för åtgärd M10 har beräknats utgående från den förväntade arealmässiga 

anslutningen varvid även både utfalls- och målindikatorerna påverkas. Den planerade 

utfallsindikatorn för M10 omfattar fysisk areal och påverkas således inte av de årliga 

variationerna i arealerna för de frivilliga komplementen. På basen av genomförandet hittills kan 

man dock konstatera att den totala fysiska arealen kommer att bli mindre än förväntat. Arealen 

som ingår i åtaganden om skötsel av kulturmark kommer att bli ca 250 hektar mindre än 

förväntat och arealen som omfattas av åtaganden om balanserad användning av näringsämnen 

ca 100 hektar mindre.  

 

Även om det inte finns behov av att justera finansieringen för åtgärd M11 (Ekologisk 

produktion) justeras åtgärdens utfallsindikator i tabell 11.1.4 utgående från det förväntade 

genomförandet som kan antas på basen av den verkliga anslutningen år 2018. Den totala fysiska 

arealen blir något mindre än förväntat varför utfallsindikatorn för upprätthållande av ekologiskt 

jordbruk (åtgärd 11.2) justeras från totalt 3.311 hektar till 3.210.  På grund av att nya åtaganden 

om ekologisk produktion inte längre kommer att ingås kommer alla den mark som ingår i 

åtagandena om ekologisk produktion att vara omlagd vid programperiodens slut och således 

ingå i åtgärd 11.2 varvid det inte finns någon areal kvar i omläggningsskede (åtgärd 11.1). Det 

reviderade utfallet påverkar även den arealmässiga indikatorn för P4 i tabell 7.1 som därmed 

ändras från 14 687 hektar till 14 202 hektar (den sammanlagda totala fysiska arealen för M10 

och M11).         

 

Målindikatorerna för fokusområdena 4A, 4B och 4C omfattar enbart åtgärd M10 och en 

revidering av dess arealer påverkar även målindikatorerna i tabellerna 11.1.4.1, 11.1.4.2 och 

11.1.4.3.   

 

Det ändrade finansieringsbehovet påverkar de totala utgifterna och den sammanlagda arealen 

som är programmerad för att uppnå de olika miljö- och klimatmålen varför tabell 11.4.1.1 bör 

ändras. 
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Bilaga 1 

 

Ändringar i programdokumentet 

 

5.4. En översiktstabell över interventionslogiken som visar de prioriteringar och 

fokusområden som valts ut för landsbygdsprogrammet, de kvantifierade målen och den 

kombination av åtgärder som ska användas för att uppnå dem, inklusive de planerade 

utgifterna (tabellen genereras automatiskt med utgångspunkt i den information som 

lämnats i avsnitten 5.2 och 11) 
 

Prioritering 1 

Fokusområde Namn på målindikator 

Målvärde 

2023 

Planerade 

utgifter 

Kombination 

av åtgärder 

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) 

0,63 %  M01, M02 

1C 
T3: Totalt antal deltagare som utbildats enligt artikel 14 i 

förordning (EU) nr 1305/2013 (fokusområde 1C) 
150,00  M01 

Prioritering 2 

Fokusområde Namn på målindikator 
Målvärde 

2023 

Planerade 

utgifter 

Kombination 

av åtgärder 

2A 
T4: Procentandel jordbruksföretag med stöd från ett 
landsbygdsprogram för investeringar i omstrukturering eller 

modernisering (fokusområde 2A) 

13,79% 
7 162 920,00 

6.162.920,00 

M01, M02, 

M04 

2B 

T5: Procentandel jordbruksföretag med stöd från ett 

landsbygdsprogram för affärsutvecklingsplaner/investeringar för 

unga jordbrukare (fokusområde 2B) 

3,79% 900 000,00 M06 

Prioritering 3 

Fokusområde Namn på målindikator 
Målvärde 

2023 

Planerade 

utgifter 

Kombination 

av åtgärder 

3A T-AX01 Total investering (euro) 
11 500 000,00 

13 200 000,00 

3 000 000,00 

3 700 000,00 
M04 

Prioritering 4 

Fokusområde Namn på målindikator 
Målvärde 

2023 

Planerade 

utgifter 

Kombination 

av åtgärder 

4A (agri) 
T9: Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande som 

stöder biologisk mångfald och/eller landskap (fokusområde 4A) 
24,08 22,72% 

44 782 282,00 

44 812 282,00 

M02, M10, 

M11, M13 

4B (agri) 
T10: Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande för 

att förbättra vattenförvaltning (fokusområde 4B) 
66,42 65,53% 

4C (agri) 

T12: Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande för 

att förbättra markskötsel och/eller förebygga jorderosion 

(fokusområde 4C) 

18,67 18,51% 

Prioritering 6 

Fokusområde Namn på målindikator 
Målvärde 

2023 

Planerade 

utgifter 

Kombination 

av åtgärder 

6B 

T21: Procentandel av landsbygdsbefolkningen som omfattas av 

lokala utvecklingsstrategier (fokusområde 6B) 
101,10% 

1 644 000,00 M19 
T22: Procentandel av landsbygdsbefolkningen som får ta del av 

förbättrade tjänster/infrastrukturer (fokusområde 6B) 
24,69% 

T23: Arbetstillfällen som skapats i projekt som får stöd (Leader) 

(fokusområde 6B) 
5,00 
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7. BESKRIVNING AV RESULTATRAMEN 

 

7.1 Indikatorer 

Prioritering 
Appli

cable 

Indikator och 

måttenhet i tillämpliga 

fall 

Mål 2023 (a) 

Justering 

för 

tilläggsbeta

lningar (b) 

Delmål 

2018 

% I 

Delmål 

absolut 

värde (a-b)*c 

P2: Förbättra 

jordbruksföretag

ens möjligheter 

att överleva och 

konkurrenskraft 

inom alla typer 

av jordbruk i 

alla regioner och 

främja innovativ 

jordbruksteknik 

och hållbar 

skogsförvaltning 

 X  

Antal jordbruksföretag 

med stöd från ett 

landsbygdsprogram för 

investeringar i 

omstrukturering eller 

modernisering 

(fokusområde 2A) + 

jordbruksföretag med 

stöd från ett 

landsbygdsprogram för 

affärsutvecklingsplaner/i

nvesteringar för unga 

jordbrukare 

(fokusområde 2B) 

102,00  20% 20,40 

 X  
Summa offentliga 

utgifter P2 (euro) 

8 062 920,00 

7 062 920,00 
 20% 

1 612 584,00 

1 412 584,00 

P3: Främja 

livsmedelskedja

ns organisation, 

inklusive 

bearbetning och 

saluföring av 

jordbruksproduk

ter, djurskydd 

och 

riskhantering 

inom jordbruket 

 X  
Summa offentliga 

utgifter P3 (euro) 

3 000 000,00 

3 700 000,00 
500 000,00 20% 

500 000,00 

640 000,00 

 X  

Antal jordbruksföretag 

som får stöd för 

deltagande i 

kvalitetssystem, lokala 

marknader och korta 

leveranskedjor, samt 

producentgrupper 

(fokusområde 3A)  

    

 X  

Antal jordbruksföretag 

som deltar i system för 

riskhantering 

(fokusområde 3B) 

    

P4: Återställa, 

bevara och 

förbättra 

ekosystem som 

är relaterade till 

jord- och 

skogsbruket 

 X  
Summa offentliga 

utgifter P4 (euro) 

44 512 282,00 

44 812 282,00 
2.565.888 50% 

20 973 197,00 

21 123 197,00 

 X  

Jordbruksmark som 

omfattas av åtagande 

som bidrar till biologisk 

mångfald (ha) 

(fokusområde 4A) + 

förbättrar 

vattenförvaltning (ha) 

(fokusområde 4B) + 

förbättrar markskötsel 

och/eller förebygger 

14 687,00 

14 202,00 
 78% 

11 455,86 

11 077,56 
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jorderosion (ha) 

(fokusområde 4C) 

P6: Främja 

social 

delaktighet, 

fattigdomsbekä

mpning och 

ekonomisk 

utveckling på 

landsbygden 

 X  
Summa offentliga 

utgifter P6 (euro) 
1 644 000,00  15% 246 600,00 

 X  

Antal insatser som får 

stöd för att förbättra 

grundläggande tjänster 

och infrastrukturer i 

landsbygdsområden 

(fokusområdena 6B och 

6C) 

    

 X  

Befolkning som 

omfattas av LAG-

gruppen (fokusområde 

6B) 

28 666,00  100% 28 666,00 

 
7.1.1. P2: Förbättra jordbruksföretagens möjligheter att överleva och konkurrenskraft inom alla typer av 

jordbruk i alla regioner och främja innovativ jordbruksteknik och hållbar skogsförvaltning 

 
7.1.1.2 Summa offentliga utgifter P2 (euro) 

Applicable: Ja 

Mål 2023 (a): 8 062 920,00 7 062 920,00 

Justering för tilläggsbetalningar (b):  

Delmål 2018 % (c): 20% 

Delmål absolut värde (a-b)*c: 1 612 584,00 1 412 584,00 

Motivering till fastställande av delmål: 

Målet är satt från erfarenheter i föregående programperiod. Investeringsintensiteten är ofta hög i slutet av 

programperioder för att ett sedan inledas lugnare innan villkoren och förutsättningarna i det nya systemet 

blivit upptagna av stödtagarna. 

 
 

7.1.2 P3: Främja livsmedelskedjans organisation, inklusive bearbetning och saluföring av 

jordbruksprodukter, djurskydd och riskhantering inom jordbruket 

 

 

7.1.2.1 Summa offentliga utgifter P3 (euro) 

Applicable: Ja 

Mål 2023 (a): 3 000 000,00 3 700 000,00 

Justering för tilläggsbetalningar (b): 500 000,00 

Delmål 2018 % (c): 20% 

Delmål absolut värde (a-b)*c: 500 000,00 640 000,00 

Motivering till fastställande av delmål: 

Målet är satt från erfarenheter i föregående programperiod. Investeringsintensiteten är ofta hög i slutet av 

programperioder för att ett sedan inledas lugnare innan villkoren och förutsättningarna i det nya systemet 

blivit upptagna av stödtagarna. Under pågående programperiod har uppgifterna reviderats utgående från den 

verkliga efterfrågan och prognos utifrån en ökad programfinansiering.    
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7.1.3 P4: Återställa, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket 

 

7.1.3.1 Summa offentliga utgifter P4 (euro) 

 

Applicable: Ja 

Mål 2023 (a): 44 512 282,00 44 812 282,00 

Justering för tilläggsbetalningar (b): 2 565 888  

Delmål 2018 % (c): 50% 

Delmål absolut värde (a-b)*c: 20 973 197,00 21 123 197,00 

Motivering till fastställande av delmål: 

Anslutningen till insatserna inom prioritet 4 har uppskattats utgående från anslutningen till motsvarande 

åtgärder under programperioden 2007-2013. Största delen av stödmottagarna förväntas ansluta sig till 

programmet i huvudsak redan under år 2015 och den årliga anslutning- och utnyttjandegraden (i hektar och 

euro) förväntas vara jämn under hela programperioden. Under pågående programperiod har uppgifterna 

reviderats utgående från den verkliga anslutningsgraden.    

 

 
7.1.3.2 Jordbruksmark som omfattas av åtagande som bidrar till biologisk mångfald (ha) (fokusområde 4A) + 

förbättrar vattenförvaltning (ha) (fokusområde 4B) + förbättrar markskötsel och/eller förebygger jorderosion 

(ha) (fokusområde 4C) 

Applicable: Ja 

Mål 2023 (a): 14 687,00 14 202,00 

Justering för tilläggsbetalningar (b):  

Delmål 2018 % (c): 78% 

Delmål absolut värde (a-b)*c: 11 455,86 11 077,56 

Motivering till fastställande av delmål: 

Anslutningen till insatserna inom prioritet 4 har uppskattats utgående från anslutningen till motsvarande 

åtgärder under programperioden 2007-2013. Största delen av stödmottagarna förväntas ansluta sig till 

programmet i huvudsak redan under år 2015 och den årliga anslutning- och utnyttjandegraden (i hektar och 

euro) förväntas vara jämn under hela programperioden. Under pågående programperiod har uppgifterna 

reviderats utgående från den verkliga anslutningsgraden.    
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7.2 Alternativa indikatorer 

Prioritering Applicable 
Indikator och måttenhet i 

tillämpliga fall 
Mål 2023 (a) 

Justering för 

tilläggsbetalningar 

(b) 

Delmål 2018 

% (c) 

Delmål 

absolut 

värde (a-

b)*c 

P3: Främja livsmedelskedjans 

organisation, inklusive 

bearbetning och saluföring av 

jordbruksprodukter, 

djurskydd och riskhantering 

inom jordbruket 

 X  
Number of operations in 

measure M04.2 

15,00 

25,00 
 20% 

3,00 

5,00 

P4: Återställa, bevara och 

förbättra ekosystem som är 

relaterade till jord- och 

skogsbruket 

 X  Total areal M13 14 350,00  80% 11 480,00 

 

 

 

 

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

 

7.2.1.1 Number of operations in measure M04.2 

Applicable: Ja 

Mål 2023 (a): 15,00  25,00 

Justering för tilläggsbetalningar (b):  

Delmål 2018 % (c): 20% 

Delmål absolut värde (a-b)*c: 3,00 5,00 

Motivering till fastställande av delmål: 

Målet är satt från erfarenheter i föregående programperiod. Investeringsintensiteten är ofta hög i slutet av programperioder för att ett sedan inledas lugnare innan villkoren 

och förutsättningarna i det nya systemet blivit upptagna av stödtagarna. Under pågående programperiod har uppgifterna reviderats utgående från den verkliga efterfrågan 

och prognos utifrån en ökad programfinansiering.    
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7.3. Reserv 

Prioritering 

Totalt planerat 

unionsbidrag (i 

euro) 

Totalt bidrag 

från unionen 

som planeras 

(euro) som 

omfattas av 

resultatreserven 

Resultatreserv 

(i euro) 

Minsta 

resultatreserv 

(min. 5 %) 

Högsta 

resultatreserv 

(max. 7 %) 

Resultatreserv, 

nivå 

P2: Förbättra jordbruksföretagens möjligheter att 

överleva och konkurrenskraft inom alla typer av 

jordbruk i alla regioner och främja innovativ 

jordbruksteknik och hållbar skogsförvaltning 

2 942 966,00 

2 577 965,80 

3 011 978,69 

2 638 638,11 

190 224,00 

174 558,00 

 

150 598,93 

131 931,91 

 

 

210 838,51 

184 704,67 

 

6,32% 

6,62% 

P3: Främja livsmedelskedjans organisation, inklusive 

bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, 

djurskydd och riskhantering inom jordbruket 

912 500,00 

1 168 000 

933 898,17 

1 195 389,66 

56 034,00 

71 700,00 

46 694,91 

56 038,54 

65 372,87 

78 453,95 

6% 

 

P4: Återställa, bevara och förbättra ekosystem som är 

relaterade till jord- och skogsbruket 

15 310 434,00 

15 419 933,81 

15 389 294,96 

15 669 464,42 
930 663,00 

769 464,75 

783 473,22 

 

1 077 250,65 

1 096 862,51 

6,05% 

5,94% 

P6: Främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning 

och ekonomisk utveckling på landsbygden 
1 068 600,00 1 093 658,72 65 619,00 54 682,94 76 556,11 6% 

Summa 20 234 500,00 20 709 000,00 1 242 540,00 1 035 450,00 1 449 630,00 6% 
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8.2.5.3.1.8 (Tillämpliga) belopp och stödnivåer (Balanserad användning av näringsämnen) 

Ersättningsbeloppet är differentierat enligt gårdstyp och odlad gröda. 

Ersättningsbeloppet är 79 euro/ha på husdjursgårdar och 54 euro/ha växtodlingsgårdar. För trädgårdsväxter 

betalas 191 euro/ha. 

Ersättning täcker helt de kostnader som stödmottagaren har för att genomföra insatsen. 

 Beräkningen av stödnivån visas i den stödberäkning som finns bilagd. 

Insatsen förväntas omfatta 8.940 8.810 hektar.  

 

 
 

8.2.5.3.4.8 (Tillämpliga) belopp och stödnivåer (Mekanisk ogräsbekämpning i potatis) 

Ersättningsbeloppet är 161 euro per hektar. 

Ersättningen täcker helt de kostnader som stödmottagaren har för att genomföra insatsen. 

Beräkningen av stödnivån visas i den stödberäkning som finns bifogad. 

Insatsen förväntas omfatta 110 100 hektar.  

 

 

 

 

8.2.5.3.5.8 Tillämpliga) belopp och stödnivåer (Användning av täckmaterial för 

trädgårdsväxter) 

Ersättningsbeloppet är 406 euro/ha för ettåriga trädgårdsväxter och 530 euro/ha för fleråriga trädgårdsväxter. 

Ersättningen täcker helt de kostnader som stödmottagaren har för att genomföra insatsen. 

Beräkningen av stödnivån visas i den stödberäkning som finns bilagd. 

Insatsen förväntas omfatta totalt 307 305 hektar varav 299 300 hektar med fleråriga trädgårdsväxter och 8 5 

hektar med ettåriga trädgårdsväxter.  

 

 

 

8.2.5.3.7.8 (Tillämpliga) belopp och stödnivåer (Odling av markförbättrande växter) 

Ersättningsbeloppet är för gröngödslingsvall 54 euro/ha, för fånggröda 133 euro/ha och för 

saneringsväxter/markluckrande växter 449 euro/ha. 

Ersättning täcker helt de kostnader som stödmottagaren har för att odla fånggröda och saneringsväxter. 

Kostnaderna för gröngödslingsvallen ersätts till 22% när transaktionskostnader inte inkluderas. 

Beräkningen av stödnivån visas i den stödberäkning som finns bifogad. 

Insatsen förväntas omfatta 190 210 hektar. Gröngödslingsvallen som ingår i ett åtagande om ekologisk 

produktion kan inte omfattas av denna insats. 
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8.2.5.3.8.8 (Tillämpliga) belopp och stödnivåer (Odling av dragväxter för bin) 

Ersättningsbeloppet är 100 euro per hektar. 

Ersättning täcker insatsen kostnader till 43% när transaktionskostnader inte inkluderas. 

Beräkningen av stödnivån visas i den stödberäkning som finns bifogad. 

Insatsen förväntas omfatta 11 10 hektar vilket grundar sig på en uppskattning på grund av att insatsen inte har 

funnits under föregående programperiod.  

 

 

 

8.2.5.3.9.8 (Tillämpliga) belopp och stödnivåer (Anläggning av skyddszoner) 

Ersättningsbeloppet är 404 euro/år/ha. Ersättning beviljas för den areal som omfattas av skyddszon. 

Ersättningen täcker helt de kostnader som stödmottagaren har för att genomföra insatsen. 

Beräkning av stödnivån visas i den stödberäkning som finns bilagd. 

Insatsen förväntas omfatta 19 12 hektar. Avsikten är att genomföra ett rådgivningsprojekt som är riktat 

specifikt till jordbrukarna inom de utpekade känsliga vattenområdena och arealen med skyddszon förväntas 

därmed öka. 

 

 

 

8.2.5.3.13.8 (Tillämpliga) belopp och stödnivåer (Skötsel av kulturmark) 

Stödbeloppet är 165 euro per hektar. 

Ersättning täcker insatsens kostnader till 34% när transaktionskostnaden inte inkluderas. 

Insatsen förväntas omfatta 1 847 1 600 hektar. 

Med den förväntade arealen kan positiva resultat för den biologiska mångfalden erhållas i form av både flora 

och fauna då en äng med varierande ängsväxtlighet även gynnar livsmiljöerna för fjärilar och övriga 

insekter.     

 

 

 

8.2.6.3.1.8 (Tillämpliga) belopp och stödnivåer (Stöd till övergång till ekologiska 

odlingsmetoder) 

Stödbeloppet  för övergång till ekologisk växtodling är för 

- åkergrödor 260 euro/ha 

- ettåriga trädgårdsväxter och matpotatis 600 euro/ha 

- fleråriga trädgårdsväxter 600 euro/ha 

Ersättningen täcker insatsen kostnader för odling av åkergrödor till 72% om transaktionskostnader inte 
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inkluderas. Ersättningen för odling av ettåriga trädgårdsväxter täcker insatsens kostnader till 41 % om 

transaktionskostnaderna inte inkluderas.   Ersättningen täcker kostnaderna för fleråriga trädgårdsväxter till 9 

% om transaktionskostnaderna inte inkluderas.    

På grund av att nya åtaganden inte ingås under de två sista programåren (2019 och 2020) kommer all areal att 

vara överförd till produktionsskede varvid ingen areal som beviljas ersättning längre finns i övergång till 

ekologisk produktion vid programperiodens slut.  

Ersättningsbeloppet för övergång till ekologisk husdjursproduktion är 134 euro per hektar. Ersättningen 

täcker insatsens kostnader till 17% när transaktionskostnaden inte inkluderas. 

Beräkningen av stödnivåerna visas i de stödberäkningar som finns bifogade. 

 

 

 

 

8.2.6.3.2.8 (Tillämpliga) belopp och stödnivåer (Ekologisk produktion) 

Stödbeloppet för ekologisk växtodling är för 

- åkergrödor 260 euro/ha 

- ettåriga trädgårdsväxter och matpotatis 600 euro/ha 

- fleråriga trädgårdsväxter 600 euro/ha 

Ersättningen täcker insatsen kostnader för odling av åkergrödor till 91%.  Ersättningen för odling av ettåriga 

trädgårdsväxter och matpotatis täcker insatsens kostnader till 97 % om transaktionskostnaderna inkluderas 

Ersättningen täcker kostnaderna för odling av fleråriga trädgårdsväxter till 29 % om transaktionskostnaderna 

inte inkluderas.    

Insatsen förväntas omfatta 3.288 3.185 hektar åkergrödor och 23 25 hektar ettåriga trädgårdsväxter och 

matpotatis.            

Ersättningsbeloppet för ekologisk husdjursproduktion är 134 euro per hektar. Ersättningen täcker insatsens 

kostnader till 20% när transaktionskostnaden inte inkluderas. 

Beräkningen av stödnivåerna visas i de stödberäkningar som finns bifogade. 
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10. FINANSIERINGSPLAN 
 

10.1 Årliga Ejflu-bidrag 

Typer av regioner 

och kompletterande 

anslag 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Artikel 59.3 d i 

förordning (EU) 

nr 1305/2013 – 

Andra regioner 

2 918 336,00 2 931 323,00 2 944 569,00 2 958 079,00 2 971 863,00 2 985 826,00 2 999 004,00 20 709 000,00 

Totalt 2 918 336,00 2 931 323,00 2 944 569,00 2 958 079,00 2 971 863,00 2 985 826,00 2 999 004,00 20 709 000,00 

Varav 

resultatreserv 

(artikel 20 i 

förordning (EU) 

nr 1303/2013) 

175 100,16 175 879,38 176 674,14 177 484,74 178 311,78 179 149,56 179 940,24 1 242 540,00 

 

Totalt preliminärt stödbelopp som planeras för mål om klimatförändringar   15 737 874 15 847 373,81 
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10.3.3 M04 – Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 17) 

Typer av 

regioner och 

kompletterande 

anslag 

Tilläm

plig 

EJFL

U-

bidrag

ssats 

2014–

2020 

(%) 

Tilläm

plig 

Ejflu-

bidrags

nivå 

2014–

2020 

(%) 

med 

artikel 

59.4 g i 

förord

ning 

(EU) 

nr 

1305/2

013 

Tillämplig nivå 

för 

finansieringsin

strument som 

de förvaltande 

myndigheterna 

ansvarar för 

2014–2020 (%) 

Tillämplig nivå 

för 

finansieringsin

strument som 

de förvaltande 

myndigheterna 

ansvarar för 

enligt artikel 

59.4 g i 

förordning 

(EU) nr 

1305/2013, 

2014–2020 (%) 

Preliminär

t Ejflu-

belopp för 

finansierin

gsinstrume

ntet 

2014−2020 

(i euro) 

Totalt 

unionsbidr

ag planerat 

2014–2020 

(i euro) 

Artikel 

59.3 d i 
förordni

ng (EU) 

nr 1305/
2013 – 

Andra 

regioner 

Main 36.5%     
2 556 066,00 

2 191 066,00 
 (2A) 

912 500,00 

1 168 000,00 

(3A) 

Artikel 

59.4 b i 

förordning 
(EU) 

nr 1305/20

13 – 
Insatser 

som bidrar 

till 
miljömålen 

och målen 

för 
begränsnin

g av och 

anpassning 
till 

klimatförän

dringar 
enligt 

artiklarna 

17, 21.1 a 
och b, 28, 

29, 30, 31 
och 34 i 

förordning 

(EU) nr 

1305/2013 

75%     
0,00 (2A) 

0,00 (3A) 

Total 0,00 
3 468 566,00 

3 359 066,00 
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10.3.5 M10 – Miljö- och klimatvänligt jordbruk (artikel 28) 

Typer av 

regioner och 

kompletterande 

anslag 

Tilläm

plig 

EJFL

U-

bidrag

ssats 

2014–

2020 

(%) 

Tilläm

plig 

Ejflu-

bidrags

nivå 

2014–

2020 

(%) 

med 

artikel 

59.4 g i 

förord

ning 

(EU) 

nr 

1305/2

013 

Tillämplig nivå 

för 

finansieringsin

strument som 

de förvaltande 

myndigheterna 

ansvarar för 

2014–2020 (%) 

Tillämplig nivå 

för 

finansieringsin

strument som 

de förvaltande 

myndigheterna 

ansvarar för 

enligt artikel 

59.4 g i 

förordning 

(EU) nr 

1305/2013, 

2014–2020 (%) 

Preliminär

t Ejflu-

belopp för 

finansierin

gsinstrume

ntet 

2014−2020 

(i euro) 

Totalt 

unionsbidr

ag planerat 

2014–2020 

(i euro) 

Artikel 

59.3 d i 

förordni
ng (EU) 

nr 1305/
2013 – 

Andra 

regioner 

Main 36.5%     
4 587 464,00 

4 696 964,00 

 (P4) 

Artikel 

59.4 b i 

förordning 
(EU) 

nr 1305/20

13 – 

Insatser 

som bidrar 

till 
miljömålen 

och målen 

för 
begränsnin

g av och 

anpassning 
till 

klimatförän

dringar 
enligt 

artiklarna 

17, 21.1 a 
och b, 28, 

29, 30, 31 

och 34 i 

förordning 

(EU) nr 

1305/2013 

75%     0,00 (P4) 

Total 0,00 
4 587 464,00 

4 696 964,00 
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11.1.2.P2: Förbättra jordbruksföretagens möjligheter att överleva och konkurrenskraft inom alla typer av 

jordbruk i alla regioner och främja innovativ jordbruksteknik och hållbar skogsförvaltning  

 

Planerad(e) utfallsindikator(er) 2014–2020 

 

Åtgärdsnamn Indikatorns namn Värde 

M01 – Kunskapsöverförings- och 

informationsåtgärder (artikel 14) 

Förvärvande av utbildning/färdigheter (1.1) – antal 

deltagare i utbildningskurser 
150,00 

M01 – Kunskapsöverförings- och 

informationsåtgärder (artikel 14) 

Förvärvande av utbildning/färdigheter (1.1) – Totala 

offentliga utgifter för utbildning/färdigheter 
110 000,00 

M01 – Kunskapsöverförings- och 

informationsåtgärder (artikel 14) 

Totala offentliga utgifter i euro (utbildningskurser, 
utbyten mellan jordbruksföretag, demonstration) 

(1.1–1.3) 

110 000,00 

M02 – Rådgivningstjänster samt 

företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15) 
Antal stödmottagare som fått rådgivning (2.1) 340,00 

M02 – Rådgivningstjänster samt 

företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15) 
Totala offentliga utgifter i euro (2.1–2.3) 50 000,00 

M04 – Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 

17) 

Antal företag som får stöd av investeringar i 

jordbruksföretag (4.1) 
80,00 

M04 – Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 

17) 

Totala offentliga utgifter för investeringar i 

infrastruktur (4.3) 
0,00 

M04 – Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 

17) 
Total investering (i euro) (offentlig + privat) 

21 000 000,00 

17 000 000,00 

M04 – Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 

17) 
Totala offentliga utgifter (i euro) (4.1) 

7 002 920,00 

6 002 920,00 

M04 – Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 

17) 
Totala offentliga utgifter (i euro) 

7 002 920,00 

6 002 920,00 

 

 

 

11.1.3 P3: Främja livsmedelskedjans organisation, inklusive bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, 

djurskydd och riskhantering inom jordbruket 

 

Planerad(e) utfallsindikator(er) 2014–2020 

 

Åtgärdsnamn  Indikatorns namn Värde 

M04 – Investeringar i fysiska 

tillgångar (artikel 17) 

 Antal insatser som får stöd av 

investeringar (t.ex. jordbruksföretag, 

bearbetning och saluföring av 

jordbruksprodukter) (4.1 och 4.2) 

15,00 

25,00 

M04 – Investeringar i fysiska 

tillgångar (artikel 17) 

 Total investering (i euro) (offentlig 

+ privat) 

11 500 000,00 

13 200 000,00 

M04 – Investeringar i fysiska 

tillgångar (artikel 17) 

 
Totala offentliga utgifter (i euro) 

3 000 000,00 

3 700 000,00 
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11.1.4  P4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket 

 

 

Jordbruk 

 

Planerad(e) utfallsindikator(er) 2014–2020 

Åtgärdsnamn Indikatorns namn Värde 

M02 – Rådgivningstjänster samt 

företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15) 
Antal stödmottagare som fått rådgivning (2.1) 180 

M02 – Rådgivningstjänster samt 

företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15) 
Totala offentliga utgifter i euro (2.1–2.3) 190 000,00  

M10 – Miljö- och klimatvänligt jordbruk (artikel 

28) 

Areal (ha) inom miljö- och klimatvänligt jordbruk 

(10.1) 
11.376,00 10.992,00 

M10 – Miljö- och klimatvänligt jordbruk (artikel 

28) 

Offentliga utgifter för bevarande av genetiska 

resurser (10.2) 
198 200,00 

M10 – Miljö- och klimatvänligt jordbruk (artikel 

28) 
Totala offentliga utgifter (i euro)  

12.577.282,00 

12.877.282,00 

M11 – Ekologiskt jordbruk (artikel 29) Areal (ha) – övergång till ekologiskt jordbruk (11.1) 
793,00 

0,00 

M11 – Ekologiskt jordbruk (artikel 29) 
Areal (ha) – upprätthållande av ekologiskt jordbruk 

(11.2) 

 2 518,00 

3 210,00 

M11 – Ekologiskt jordbruk (artikel 29) Totala offentliga utgifter (i euro) 7.284.000,00 

M13 – Stöd till områden med naturliga eller 

andra särskilda begränsningar (artikel 31) 
Areal (ha) – bergsområden (13.1) 0 

M13 – Stöd till områden med naturliga eller 

andra särskilda begränsningar (artikel 31) 

Areal (ha) – andra områden med betydande naturliga 

begränsningar (13.2) 
0 

M13 – Stöd till områden med naturliga eller 

andra särskilda begränsningar (artikel 31) 

Areal (ha) – områden med särskilda begränsningar 

(13.3) 
14 350,00 

M13 – Stöd till områden med naturliga eller 

andra särskilda begränsningar (artikel 31) 
Totala offentliga utgifter (i euro) 24 461 000,00 

 

 

 

 

11.1.4.1 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 

Jordbruk 

Målindikator(er) 2014–2020 

Namn på målindikator Målvärde 2023 

T9: Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande som stöder biologisk mångfald och/eller 

landskap (fokusområde 4A) 
 24,08 22,72 

Jordbruksmark som omfattas av åtagande som stöder biologisk mångfald och/eller landskap (ha) 

(fokusområde 4A) 
4 724,00 4 457,00  
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11.1.4.2 4B) Förbättra vattenförvaltningen, inbegripet hanteringen av gödselmedel och växtskyddsmedel 

 

Jordbruk 

 

Målindikator(er) 2014–2020 

Namn på målindikator Målvärde 2023 

T10: Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra vattenförvaltning 

(fokusområde 4B) 
66,42 65,53 

Jordbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra vattenförvaltning (ha) (fokusområde 4B) 13 031,00 12 857,00 

1) 
 

 

11.1.4.3 4C) Förebygga markerosion och förbättra markskötseln 

Jordbruk 

Målindikator(er) 2014–2020 

Namn på målindikator Målvärde 2023 

T12: Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra markskötsel och/eller 

förebygga jorderosion (fokusområde 4C) 
18,67 18,51 

Jordbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra markskötsel och/eller förebygga jorderosion (ha) 

(fokusområde 4C) 
3 664,00 3 632,00 
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11.2. Översikt över det planerade utfallet och de planerade utgifterna per åtgärd och per fokusområde (genereras automatiskt) 

Åtgärder Indikatorer 
P2 P3 P4 P5 P6 

Totalt 
2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 

M01 

Förvärvande av 

utbildning/färdigheter (1.1) – antal 

deltagare i utbildningskurser 

150             150 

Förvärvande av 

utbildning/färdigheter (1.1) – 

Totala offentliga utgifter för 

utbildning/färdigheter 

110,000             110,000 

Totala offentliga utgifter i euro 

(utbildningskurser, utbyten mellan 

jordbruksföretag, demonstration) 

(1.1–1.3) 

110,000             110,000 

M02 

Antal stödmottagare som fått 

rådgivning (2.1) 
340             340 

Totala offentliga utgifter i euro 

(2.1–2.3) 
50,000    190,000         240,000 

M04 

Total investering (i euro) (offentlig 

+ privat) 

21,000,000 

17 000 000 
 

11,500,000 

13 200 000 
          

32,500,000 

30 200 000 

Totala offentliga utgifter (i euro) 7,002,920  3,000,000           10,002,920 

M06 

Total investering (i euro) (offentlig 

+ privat) 
 5,000,000            5,000,000 

Total investering (i euro)  900,000            900,000 

M10 

Areal (ha) inom miljö- och 

klimatvänligt jordbruk (10.1) 
    

11 376 

10 992 
        

11 376 

10 992 

Totala offentliga utgifter (i euro)      
12,577,282 

12,877,282 
        

12,577,282 

12 877 282 

M11 

Areal (ha) – övergång till 

ekologiskt jordbruk (11.1) 
    

793,00 

0,00 
        

793,00 

0,00 

Areal (ha) – upprätthållande av 

ekologiskt jordbruk (11.2) 
    

2,518 

3,210 
        

2,518 

3,210 

Totala offentliga utgifter (i euro)     
 

7,284,000 
        7,284,000 

M13 

Areal (ha) – områden med 

särskilda begränsningar (13.3) 
    14,350         14,350 

Totala offentliga utgifter (i euro)     24,461,000         24,461,000 

M19 

Antal valda lokala aktionsgrupper            1  1 

Befolkning som omfattas av lokala 

aktionsgrupper 
           28,666  28,666 

Totala offentliga utgifter (i euro) – 

förberedande stöd (19.1) 
           10,000  10,000 

Totala offentliga utgifter (i euro) – 

stöd för genomförande av insatser 

inom lokalt ledd utveckling (19.2) 

           1,344,000  1,344,000 

Totala offentliga utgifter (i euro) – 

stöd till löpande kostnader och 

ledningsfunktioner (19.4) 

           290,000  290,000 
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11.4. Stödtabell för att visa hur miljöåtgärder/-system är programplanerade för att uppnå ett (eller flera) miljö-/klimatmål 

 11.4.1. Jordbruksmark 

11.4.1.1. M10 – Miljö- och klimatvänligt jordbruk (artikel 28) 

Insatstyp eller 

grupp av 

insatstyp 

Klassificering 

av åtgärder 

för ett miljö- 

och 

klimatvänligt 

jordbruk 

Totala 

utgifter (i 

euro) 

Sammanlagd 

areal (ha) 

per åtgärd 

eller 

insatstyp 

Biologisk 

mångfald 

FO 4A 

Vattenhushållning 

FO 4B 

Markskötsel 

FO 4C 

Minska 

utsläppen av 

växthusgaser 

och 

ammoniak 

FO 5D 

Koldioxidbindning/bevarande 

av kolsänkor FO 5E 

Dragväxter för bin Skapande och 
upprätthållande av 

naturvärden (t.ex. 

åkerkanter, 
buffertområden, 

blomsterängar, 

häckar, träd) 

5 293,00 
4 363,00 

11,00 
10,00 

 X                  

Odling av 
markförbättrande 

växter 

Skapande och 
upprätthållande av 

naturvärden (t.ex. 

åkerkanter, 
buffertområden, 

blomsterängar, 

häckar, träd) 

430 486,00 
473 843,00 

190,00 
210,00 

     X   X          

Ängsvall Skapande och 

upprätthållande av 

naturvärden (t.ex. 
åkerkanter, 

buffertområden, 

blomsterängar, 
häckar, träd) 

52 500,00 

0,00 

200,00 

0,00 
 X   X           X  

Reducerad 

höstbearbetning 

Jordlager, 

plöjningsmetoder, 

reducerad 
jordbearbetning, 

bevarande 

jordbruk 

551 013,00 

660 742,00 

1 850,00  X   X   X       X  

Alternativa 

bekämpningsmetoder 

i trädgårdsodling 

Bättre förvaltning, 

minskning av 

mineralgödsel och 
bekämpningsmedel 

(inklusive 

integrerad 

22 400,00 

26 785,00 

   

10,00  X   X              
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produktion) 

Skötsel av 

kulturmark 

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. 

1 886 658,00 

1 707 161,00 

1 847,00 

1 600,00 
 X                  

Förbättrad 
användning av 

stallgödsel 

Utfodring av djur, 
hantering av 

gödsel 

726 562,00 
868 981,00 

1 560,00      X   X       X  

Skötsel av naturbeten 

med höga 
naturvärden 

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. 

937 041,00 

934 621,00 

513,00  X                  

Mekanisk 
ogräsbekämpning i 

potatis 

Bättre förvaltning, 
minskning av 

mineralgödsel och 

bekämpningsmedel 
(inklusive 

integrerad 

produktion) 

125 973,00 
120 388,00 

110,00 
100,00 

 X   X              

Riktade insatser på 

naturbeten 

Underhåll av åker- 

och 

gräsmarkssystem 

150 309,00 

150 624,00 

57,00   X                  
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med höga 

naturvärden (t.ex. 

slåttermetoder, 
manuellt arbete, 

kvarlämning av 

växttäcke vintertid 
på åkermark), 

införande av 

extensiva 
betesmetoder, 

omvandling av 

åkermark till 
gräsmark. 

Balanserad 

användning av 
näringsämnen 

Bättre förvaltning, 

minskning av 
mineralgödsel och 

bekämpningsmedel 

(inklusive 
integrerad 

produktion) 

3 921 366,00 

3 898 751,00  

8 940,00 

8 810,00 
     X       X      

Användning av 
täckmaterial för 

trädgårdsväxter 

Jordlager, 
plöjningsmetoder, 

reducerad 

jordbearbetning, 

bevarande 

jordbruk 

799 487,00 
957 972,00 

307,00 
305,00 

 X   X              

Anläggning av 

skyddszon 

Minskad 

vattenavledning, 
förvaltning av 

våtmarker 

32 817,00 

25 913,00 

19,00 

12,00 
 X   X   X       X  

 
11.4.1.2 M11 – Ekologiskt jordbruk (artikel 29) 

Delåtgärd Totala 

utgifter (i 

euro) 

 Sammanlagd 

areal (ha) 

per åtgärd 

eller 

insatstyp 

Biologisk 

mångfald 

FO 4A 

Vattenhushållning 

FO 4B 

Markskötsel 

FO 4C 

Minska 

utsläppen av 

växthusgaser 

och 

ammoniak 

FO 5D 

Koldioxidbindning/bevarande 

av kolsänkor FO 5E 

11.1 – stöd till övergång till ekologiska 
odlingsmetoder 

596 543,00  793,00 
0,00 

 X   X        

11.2 – stöd till bibehållande av 

ekologiska odlingsmetoder 

5 761 063,00   2 518,00 

3 210,00  
 X   X        
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11.5 Programspecifikt mål och utfall 

 

Särskilda målindikatorer 

Kod Namn på 

målindikator 

Fokusområde Målvärde 

2023 

Enhet 

T-AX01 T-AX01 Total 

investering 

3A 11 500 000,00 

13 200 000,00 

euro 

Comment: Kompletterande indikator till för prioritering 3. 

 

 
13. Element som behövs för bedömning av statligt stöd 

 

För de åtgärder och insatser som inte omfattas av artikel 42 i fördraget: den tabell över stödordningar som omfattas av artikel 81.1 i förordning (EU) nr 1305/2013 som ska 

användas för genomförandet av programmen, inklusive stödordningens namn, samt Ejflu-bidrag, nationell medfinansiering och ytterligare nationell finansiering. Det måste 

säkerställas att unionens regler för statligt stöd följs under hela programperioden. 

Tabellen ska åtföljas av ett åtagande från medlemsstaten om att när så krävs enligt reglerna om statligt stöd eller enligt särskilda villkor i ett beslut om godkännande av statligt 

stöd, ska sådana åtgärder anmälas enskilt i enlighet med artikel 108.3 i fördraget. 

Åtgärd Namn på stödordningen Ejflu (i euro) Nationell 

medfinansiering (i 

euro) 

Ytterligare 

nationell 

finansiering (euro) 

Totalt (i euro) 

M01 – Kunskapsöverförings- och 
informationsåtgärder (artikel 14) 

Demonstrationsprojekt 40 150,00 69 850,00  110 000,00 

M04 – Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 

17) 

Investeringar i fysiska tillgångar 3 742 316,00 

3 359 066,00 

6 510 604,00 

9 202 920,00  

500 000,00 10 752 920,00 

13 061 986,00 

M19 – Stöd till Leader-program för lokalt ledd 
utveckling (CLLD) (artikel 35 i förordning 

1303/2013) 

Leader. Kommissionens förordning (EU) nr 
1407/2013 

1 068 000,00 576 000,00  1 644 000,00 

 



UPPFÖLJNING OCH 

UTVÄRDERING

Bilaga 5

LEADER (LAG) 2014-2020

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

– Europa investerar i landsbygdsområden



Utvärdering på lokal nivå (LAG)

 The European Evaluation Helpdesk for Rural Development: ”Guidelines: Evaluation of LEADER/CLLD”



Datainsamling  Urvalskriterier 

 Indikatorer

 Utvärderingsblankett

 för stödmottagare

 för LAG

 Driftredovisning

 Uppföljningsbesök till projekt

 Gemensamma träffar för stödmottagare

 Utvärderingsträffar för LAG



Analysera 
 Sammankoppling

 Lokal utvecklingsstrategin (SWOT och mål)

 Primära och sekundära fokusområden i LBU-

programmet

 Erfarenhetsutbyte med andra 

leaderområden

 Kommunikation & stöd LR och LBU-

programmets utvärderare

 Egenbedömning i första hand – resursfråga



Presentation
 Årliga rapporter i samband med redovisningen av 

driften

 Vid behov till utvärderare av LBU-programmet 

 Slutprodukt

 Utfall

 Rekommendation till kommande 
programperiod

 Pedagogiskt material till allmänheten

 Hemsida

 Sociala medier

 Publikationsmaterial, t.ex lättläst folder eller 
liknande



Sammanfattningsvis

 Datainsamling sker löpande från LAG, stödmottagare och genom driftredovisning

 FLAG-utvärdering sker parallellt

 Mer fokus på framställande och tematiska inriktningar framledes

 Egenbedöming, med stöd från Ålands landskapsregering och i samråd med LBU-

programmets utvärdering

 Resursfördelning

 Allmän informationsspridning viktigt – goda exempel

 Läget just nu – i god fas med delmålen för 2019



Alexandra de Haas

info@leader.ax

+358 457 34 50 450



The Next 

Programming 

Period 2021-

2027

#EUBudget



‘Over the next decade, 
cohesion policy will help 

all regions modernise
their industry and invest 

in innovation and the 

transition to a low-
carbon, circular 
economy. In addition, 

our proposal will further 
contribute to a business-
friendly environment in 

Europe, setting the right 
conditions for growth, 

job creation and 
investment.’

Jyrki Katainen, Vice-President 
responsible for Jobs, Growth, 
Investment and Competitiveness,
29 May 2018

#EUBudget



5 key legal instruments

Common 

Provisions 

Regulation (CPR)

▪ Covers 7 funds, i.e. 

ERDF, CF, ESF+, 

EMFF, AMIF, ISF 

and BMVI

▪ Delivery elements 

are here

ERDF/CF 

regulation

▪ Our policy 

priorities are here 

(e.g. specific 

objectives and 

thematic 

concentration 

requirements)

ETC regulation

▪ Territorial co-

operation including

on external borders

ECBC: off-the-shelf 

legal instrument to 

simplify delivery of 

cross-border projects

ESF+ regulation

▪ Merges 5 Funds 

social cohesion

▪ specific objectives, 

concentration, 

eligibility rules



Policy objectives

11 thematic objectives are simplified and consolidated to 5 policy

objectives:

1. A smarter Europe (innovative & smart economic transformation)

2. A greener, low-carbon Europe (including energy transition, the 

circular economy, climate adaptation and risk management)

3. A more connected Europe (mobility and ICT connectivity)

4. A more social Europe (the European Pillar of Social Rights)

5. A Europe closer to citizens (sustainable development of urban, 

rural and coastal areas and local initiatives)

Horizontal objectives in all five: Administrative capacity building, 

cooperation across borders and between regions.



Programming

What's new?

▪ Simplified, more focused 

and strategic programming 

in structured form

▪ Performance-oriented: 

Mid-term review in 2025

▪ Synergies: Closer link with 

the European Semester

▪ Clarity: PA and programme 

models as part of CPR

▪ Annexes: to replace some

40 empowerments from

2014-2020

What we will not do 

anymore?

▪ No more changes of the 

PA during period

▪ Eliminated overlaps 

between PA and 

programmes 

▪ Fewer procedures: 

combing technical 

adjustment with 

performance review



Lower co-financing ceilings

Lighter VAT eligibility rules

No specific rules for revenue generating projects

Ceiling Applies to

70% Less developed regions

Outermost regions

Cohesion Fund

Interreg

55% Transition regions

40% More developed regions





Cohesion Policy allocation for Finland

Member 

 State

2021-27 

allocation, 

 (billions, 

2018 

prices)

Change 

from 

current 

period (%)

Aid 

intensity 

(EUR/head)

Change 

from 

current 

period 

(%)

2021-27 

allocation, 

 (billions, 

current 

prices)

Change 

from 

current 

period 

(%)

FI 1,6 5 42 2 1,8 21

(EU 27: -10%)

Split of the allocation by Fund: (million, current euros)

Member 

 State

ESF+ 

without 

NSPA

ESF+  

NSPA
ERDF

FI 650 75 944

Proposed allocations for Finland



PO1 Smart Growth specific objectives

In accordance with the policy objectives, the ERDF shall support 
the specific objectives of "a smarter Europe by promoting 
innovative and smart economic transformation" by:

• 1. enhancing research and innovation capacities and the 
uptake of advanced technologies;

• 2. reaping the benefits of digitisation for citizens, companies 
and governments;

• 3. enhancing growth and competitiveness of SMEs;

• 4. developing skills for smart specialisation, industrial 
transition and entrepreneurship





Evolving technology, productivity and 
globalisation call for adapted education and 
training systems

Improved employment situation in the EU but 
still important long-term and youth 
unemployment 

Demographic trends (ageing population, 
migration) affecting society and world of work

People in/at risk of poverty and social exclusion 
still high

Why investing in people?



The ESF+ components

Support to the
most deprived

(FEAD)

European 
Social Fund + EU priority

actions / 
experimentation

(EaSI)

Investment in 
Youth (YEI)

Employment, 
education and
social inclusion

(ESF)

Health

Shared management € 100 bn

Reminder:
EGF

€ 1,6 bn
(outside MFF 

ceiling)

Direct mgt € 1,2 bn

Incl € 0,4 bn for outermost / NSPA



PO: A more social Europe (European Pillar of Social Rights)

ESF+ 11 Specific Objectives

Contribution Smarter Europe + Greener, low-Carbon Europe

EMPLOYMENT

• Access to employment

• Modernising labour 
market

• Women’s labour 
market participation, 
work/life balance, 
childcare, working 
environment, 
adaptation to change, 
active and healthy 
ageing

EDUCATION

TRAINING

• Quality education and 
training

• Education and training 
systems

• Lifelong learning

SOCIAL 
INCLUSION

• Active inclusion 

• Integration of migrants 
and marginalised 
communities  

• Access to services; 
social protection 
healthcare systems and 
long term care

• People at risk of 
poverty including / most 
deprived and children;

• Addressing material 
deprivation



Consistency and thematic concentration

▪ Synergies and coherence with other funds (e.g. 

Erasmus)

▪ Appropriate amount of ESF+ resources under shared 

management to address challenges in the national 

reform programme, the EU Semester and the relevant 

CSRs

▪ at least 25% dedicated to social inclusion

▪ MS with high NEET 15-29 rates, at least 10% to 

youth employment (outermost regions: 15% )

▪ at least 2% support to the most deprived (ex FEAD)

Programmed under dedicated priority axes



#EUBudget
Marianne Thyssen, Commissioner for Employment, Social 

Affairs, Skills and Labour Mobility – 30 May 2018

Throughout the preparations of the next EU budget, I 
have always argued that we need to invest in 

people. Because that is what our times require:

We need skilled people in Europe to create growth, 
to be competitive globally, to embrace digitisation.

We need modern social protection systems. For new 
forms of work. For our ageing societies.

And we also need to show solidarity with the 
vulnerable, with the most deprived, with migrants 

who have the right to stay.
It is what makes us human.

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
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