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Nr 1
Förslag till ändring (4) av landsbygdsutvecklingsprogram
för landskapet Åland för perioden 2014-2020 (CCI
2014FI06RDP002).
ÅLR 2014/4510
2616 N2
Beslöts godkänna förslaget till ändring nr 4 av Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2014-2020 i enlighet med
bilaga 1, N218P01 och sända förslaget för godkännande till Europeiska
kommissionen genom SFC-datasystemet. Ändringarna genomförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om
stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), artiklarna b) och c) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 artikel 4. De föreslagna ändringarna
förändrar inte programmets totala finansieringsram. Ändringarna har
godkänts av programmets övervakningskommitté vid dess möte den 8
november.
Beslöts befullmäktiga byråchef Sölve Högman att vid behov göra erforderliga tekniska justeringar och förtydliganden i programändringsförslaget
för ett slutligt godkännande av Europeiska kommissionen.

Bilaga 1 till N218P01_20122018

Bilaga 1
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).
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De planerade totala offentliga utgifterna för M10 ändras till 12.877.282,00 euro. De totala
utgifterna som är programmerad för att uppnå de olika miljö- och klimatmålen ändras ävenså
(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. och 7.2.1.1.
finansieringsplanens tabeller 10.1, 10.3.3 och 10.3.5
indikatorplanens tabeller 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.2, 11.4.1.1, 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. Livsmedelsindustrin och primärproduktionen på Åland är nära
sammankopplade, en utveckling av livsmedelsindustrin skapar förutsättningar för en ökad
efterfråga av primärprodukter från lantbruket och stöder den fastslagna programstrategin.
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
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.
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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.
Det ändrade finansieringsbehovet påverkar de totala utgifterna 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
Målvärde
2023

Planerade
utgifter

Kombination
av åtgärder

Fokusområde

Namn på målindikator

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

Målvärde
2023

Namn på målindikator

2A

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

2B

T5: Procentandel jordbruksföretag med stöd från ett
landsbygdsprogram för affärsutvecklingsplaner/investeringar för
unga jordbrukare (fokusområde 2B)

Planerade
utgifter

13,79%

7 162 920,00
6.162.920,00

3,79%

900 000,00

Kombination
av åtgärder
M01, M02,
M04

M06

Prioritering 3
Fokusområde
3A

Målvärde
2023

Namn på målindikator

11 500 000,00
13 200 000,00

T-AX01 Total investering (euro)

Planerade
utgifter
3 000 000,00
3 700 000,00

Kombination
av åtgärder
M04

Prioritering 4
Fokusområde

Målvärde
2023

Namn på målindikator

4A (agri)

T9: Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande som
stöder biologisk mångfald och/eller landskap (fokusområde 4A)

24,08 %

4B (agri)

T10: Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande för
att förbättra vattenförvaltning (fokusområde 4B)

66,42 %

4C (agri)

T12: Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande för
att förbättra markskötsel och/eller förebygga jorderosion
(fokusområde 4C)

18,67 %

Planerade
utgifter

Kombination
av åtgärder

44 782 282,00
44 812 282,00

M02, M10,
M11, M13

Planerade
utgifter

Kombination
av åtgärder

Prioritering 6
Fokusområde

6B

Målvärde
2023

Namn på målindikator
T21: Procentandel av landsbygdsbefolkningen som omfattas av
lokala utvecklingsstrategier (fokusområde 6B)

101,10%

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

4

1 644 000,00

M19

7. BESKRIVNING AV RESULTATRAMEN
7.1 Indikatorer
Prioritering

P2: Förbättra
jordbruksföretag
ens möjligheter
att överleva och
konkurrenskraft
inom alla typer
av jordbruk i
alla regioner och
främja innovativ
jordbruksteknik
och hållbar
skogsförvaltning

P3: Främja
livsmedelskedja
ns organisation,
inklusive
bearbetning och
saluföring av
jordbruksproduk
ter, djurskydd
och
riskhantering
inom jordbruket

P4: Återställa,
bevara och
förbättra
ekosystem som
är relaterade till
jord- och
skogsbruket

Appli
cable

Indikator och
måttenhet i tillämpliga
fall

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)

X

Summa offentliga
utgifter P2 (euro)

8 062 920,00

X

Summa offentliga
utgifter P3 (euro)

3 000 000,00

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)

X

Summa offentliga
utgifter P4 (euro)

X

Jordbruksmark som
omfattas av åtagande
som bidrar till biologisk
mångfald (ha)
(fokusområde 4A) +
förbättrar
vattenförvaltning (ha)
(fokusområde 4B) +
förbättrar markskötsel
och/eller förebygger

Mål 2023 (a)

Justering
för tilläggsbetalningar
(b)

102,00

44 512 282,00
44 812 282,00

14 687,00
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Delmål
absolut
värde (a-b)*c

20%

20,40

20%

7 062 920,00

3 700 000,00

Delmål
2018
%I

500 000,00

20%

2.565.888

50%

78%

1 612 584,00
1 412 584,00
500 000,00
640 000,00

20 973 197,00
21 123 197,00

11 455,86

jorderosion (ha)
(fokusområde 4C)

P6: Främja
social
delaktighet,
fattigdomsbekä
mpning och
ekonomisk
utveckling på
landsbygden

X

Summa offentliga
utgifter P6 (euro)

X

Antal insatser som får
stöd för att förbättra
grundläggande tjänster
och infrastrukturer i
landsbygdsområden
(fokusområdena 6B och
6C)

X

Befolkning som
omfattas av LAGgruppen (fokusområde
6B)

1 644 000,00

15%

246 600,00

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
Justering för tilläggsbetalningar (b):
Delmål 2018 % (c): 78%
Delmål absolut värde (a-b)*c: 11 455,86
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.
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7.2 Alternativa indikatorer
Prioritering
P3: Främja livsmedelskedjans
organisation, inklusive
bearbetning och saluföring av
jordbruksprodukter,
djurskydd och riskhantering
inom jordbruket
P4: Återställa, bevara och
förbättra ekosystem som är
relaterade till jord- och
skogsbruket

Applicable

Indikator och måttenhet i
tillämpliga fall

X

Number of operations in
measure M04.2

X

Total areal M13

Justering för
tilläggsbetalningar
(b)

Mål 2023 (a)

Delmål 2018
% (c)

Delmål
absolut
värde (ab)*c

15,00
25,00

20%

3,00
5,00

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

P2: Förbättra jordbruksföretagens möjligheter att
överleva och konkurrenskraft inom alla typer av
jordbruk i alla regioner och främja innovativ
jordbruksteknik och hållbar skogsförvaltning
P3: Främja livsmedelskedjans organisation, inklusive
bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter,
djurskydd och riskhantering inom jordbruket
P4: Återställa, bevara och förbättra ekosystem som är
relaterade till jord- och skogsbruket
P6: Främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning
och ekonomisk utveckling på landsbygden
Summa

Totalt planerat
unionsbidrag (i
euro)

Totalt bidrag
från unionen
som planeras
(euro) som
omfattas av
resultatreserven

Resultatreserv
(i euro)

Minsta
resultatreserv
(min. 5 %)

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

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

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

1 068 600,00

1 093 658,72

65 619,00

20 234 500,00

20 709 000,00

1 242 540,00
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Högsta
resultatreserv
(max. 7 %)

210 838,51
184 704,67

Resultatreserv,
nivå

6,32%
6,62%

65 372,87
78 453,95

6%

1 077 250,65
1 096 862,51

6,05%
5,94%

54 682,94

76 556,11

6%

1 035 450,00

1 449 630,00

6%

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

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

Varav
resultatreserv
(artikel 20 i
förordning (EU)
nr 1303/2013)

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

Artikel
59.3 d i
förordni
ng (EU)
nr 1305/
2013 –
Andra
regioner

Main

Tilläm
plig
EJFL
Ubidrag
ssats
2014–
2020
(%)

Tilläm
plig
Ejflubidrags
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 Ejflubelopp för
finansierin
gsinstrume
ntet
2014−2020
(i euro)

Totalt
unionsbidr
ag planerat
2014–2020
(i euro)

2 556 066,00
2 191 066,00
(2A)

36.5%

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
begränsning av och
anpassning
till klimatförändringar enligt
artiklarna
17, 21.1 a
och b, 28,
29, 30, 31
och 34 i
förordning
(EU) nr
1305/2013

0,00 (2A)

75%

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

Artikel
59.3 d i
förordni
ng (EU)
nr 1305/
2013 –
Andra
regioner

Main

Tillämplig
EJFLUbidragssats
20142020
(%)

Tillämplig
Ejflubidragsnivå 20142020 (%)
med
artikel
59.4 g i
förordnin
g (EU) nr
1305/2013

Tillämplig nivå
för
finansieringsinstrument
som de
förvaltande
myndigheterna
ansvarar för
2014-2020 (%)

Tillämplig nivå
för finansieringsinstrument som de
förvaltande
myndigheterna
ansvarar för
enligt artikel
59.4 g i
förordning
(EU) nr
1305/2013,
2014-2020 (%)

Preliminärt Ejflubelopp för
finansieringsinstrumentet
2014-2020
(i euro)

Totalt
unionsbidrag
planerat
2014-2020 (i
euro)

4 587 464,00

36.5%

4 696 964,00
(P4)
Artikel
59.4 b i
förordning
(EU)
nr 1305/20
13 –
Insatser
som bidrar
till miljömålen och
målen för
begränsning av och
anpassning
till klimatförändringar 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

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)

M02 – Rådgivningstjänster samt
företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)

Totala offentliga utgifter i euro (2.1–2.3)

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)

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

150,00

340,00
50 000,00

21 000 000,00
17 000 000,00

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

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)

M04 – Investeringar i fysiska
tillgångar (artikel 17)

Total investering (i euro) (offentlig
+ privat)

M04 – Investeringar i fysiska
tillgångar (artikel 17)

Totala offentliga utgifter (i euro)
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Värde
15,00
25,00
11 500 000,00
13 200 000,00
3 000 000,00
3 700 000,00

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)

M02 – Rådgivningstjänster samt
företagslednings- och avbytartjänster (artikel 15)

Totala offentliga utgifter i euro (2.1–2.3)

M10 – Miljö- och klimatvänligt jordbruk (artikel
28)

Areal (ha) inom miljö- och klimatvänligt jordbruk
(10.1)

M10 – Miljö- och klimatvänligt jordbruk (artikel
28)

Offentliga utgifter för bevarande av genetiska
resurser (10.2)

M10 – Miljö- och klimatvänligt jordbruk (artikel
28)

Totala offentliga utgifter (i euro)

M11 – Ekologiskt jordbruk (artikel 29)

Areal (ha) – övergång till ekologiskt jordbruk (11.1)

M11 – Ekologiskt jordbruk (artikel 29)

Areal (ha) – upprätthållande av ekologiskt jordbruk
(11.2)

M11 – Ekologiskt jordbruk (artikel 29)

Totala offentliga utgifter (i euro)

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)

M13 – Stöd till områden med naturliga eller
andra särskilda begränsningar (artikel 31)

Totala offentliga utgifter (i euro)

14

180
190 000,00
11.376,00
198 200,00
12.577.282,00
12.877.282,00
793,00
2 518,00
7.284.000,00

14 350,00
24 461 000,00

11.2. Översikt över det planerade utfallet och de planerade utgifterna per åtgärd och per fokusområde (genereras automatiskt)
Åtgärder

Indikatorer
Förvärvande av
utbildning/färdigheter (1.1) – antal
deltagare i utbildningskurser

M01

M02

M04

Totalt

110,000

Totala offentliga utgifter i euro
(utbildningskurser, utbyten mellan
jordbruksföretag, demonstration)
(1.1–1.3)

110,000

110,000

340

340

Antal stödmottagare som fått
rådgivning (2.1)
Totala offentliga utgifter i euro
(2.1–2.3)
Total investering (i euro) (offentlig
+ privat)
Total investering (i euro) (offentlig
+ privat)

50,000

190,000

21,000,000
17 000 000
7,002,920

240,000

11,500,000
13 200 000

32,500,000
30 200 000

3,000,000

10,002,920

5,000,000

5,000,000

900,000

Areal (ha) inom miljö- och
klimatvänligt jordbruk (10.1)

Areal (ha) – upprätthållande av
ekologiskt jordbruk (11.2)
Totala offentliga utgifter (i euro)

900,000
11 376

11 376

12,577,282
12,877,282

12,577,282
12 877 282

793,00

793,00

2,518

2,518
7,284,000

7,284,000

Areal (ha) – områden med
särskilda begränsningar (13.3)
Totala offentliga utgifter (i euro)
Antal valda lokala aktionsgrupper

M19

6C

110,000

Areal (ha) – övergång till
ekologiskt jordbruk (11.1)

M13

P6
6B

Förvärvande av
utbildning/färdigheter (1.1) –
Totala offentliga utgifter för
utbildning/färdigheter

Totala offentliga utgifter (i euro)

M11

P4
P5
3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A

150

Total investering (i euro)

M10

P3
3A

2B
150

Totala offentliga utgifter (i euro)
M06

P2
2A

14,350

14,350

24,461,000

24,461,000
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 miljöoch
klimatvänligt
jordbruk

Totala
utgifter (i
euro)

Sammanlagd
areal (ha)
per åtgärd
eller
insatstyp

Biologisk
mångfald
FO 4A

Vattenhushållning
FO 4B

Markskötsel
FO 4C

Dragväxter för bin

Skapande och
upprätthållande av
naturvärden (t.ex.
åkerkanter,
buffertområden,
blomsterängar,
häckar, träd)

5 293,00
4 363,00

11,00

Odling av
markförbättrande
växter

Skapande och
upprätthållande av
naturvärden (t.ex.
åkerkanter,
buffertområden,
blomsterängar,
häckar, träd)

430 486,00
473 843,00

190,00

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

Reducerad
höstbearbetning

Jordlager, plöjningsmetoder,
reducerad jordbearbetning,
bevarande
jordbruk

551 013,00
660 742,00

1 850,00

X

X

Alternativa
bekämpningsmetoder
i trädgårdsodling

Bättre förvaltning,
minskning av
mineralgödsel och
bekämpningsmedel
(inklusive integrerad produktion)

22 400,00
26 785,00

10,00

X

X

Minska
utsläppen av
växthusgaser
och
ammoniak
FO 5D

Koldioxidbindning/bevarande
av kolsänkor FO 5E

X

16

X

X

X

Skötsel av
kulturmark

Underhåll av åkeroch 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

Förbättrad
användning av
stallgödsel

Utfodring av djur,
hantering av
gödsel

726 562,00
868 981,00

1 560,00

Skötsel av naturbeten
med höga
naturvärden

Underhåll av åkeroch 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

X

Riktade insatser på
naturbeten

Underhåll av åkeroch gräsmarkssystem med höga
naturvärden (t.ex.
slåttermetoder,
manuellt arbete,
kvarlämning av
växttäcke vintertid
på åkermark), införande av extensi-

150 309,00
150 624,00

57,00

X

X

X

X
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X

X

va 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

Användning av
täckmaterial för
trädgårdsväxter

Jordlager, plöjningsmetoder,
reducerad jordbearbetning, bevarande jordbruk

799 487,00
957 972,00

307,00

X

X

Anläggning av
skyddszon

Minskad vattenavledning, förvaltning av våtmarker

32 817,00
25 913,00

19,00

X

X

X

X

X

X

11.5 Programspecifikt mål och utfall
Särskilda målindikatorer
Kod
T-AX01
Comment: Kompletterande indikator till för prioritering 3.
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Namn på
målindikator

Fokusområde

Målvärde
2023

Enhet

T-AX01 Total
investering

3A

11 500 000,00
13 200 000,00

euro

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

M01 – Kunskapsöverförings- och
informationsåtgärder (artikel 14)

Demonstrationsprojekt

M04 – Investeringar i fysiska tillgångar (artikel
17)
M19 – Stöd till Leader-program för lokalt ledd
utveckling (CLLD) (artikel 35 i förordning
1303/2013)

Ejflu (i euro)

Nationell
medfinansiering (i
euro)

40 150,00

69 850,00

Investeringar i fysiska tillgångar

3 742 316,00
3 359 066,00

6 510 604,00
5 843 854,00

Leader. Kommissionens förordning (EU) nr
1407/2013

1 068 000,00

576 000,00
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Ytterligare
nationell
finansiering (euro)

Totalt (i euro)

110 000,00
500 000,00

10 752 920,00
9 702 920,00
1 644 000,00

