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Nr 1 
Jord- och skogsbruksministeriets begäran om 
remissbehandling och framförande av synpunkter 
gällande Europeiska havs-, fiskeri- och 
vattenbruksfondens program för Finland 2021-2027. 
ÅLR 2021/10961 
56 N3 

Beslut 
Då Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 om Europeiska havs-, 
fiskeri- och vattenbruksfonden möjliggör endast ett program per medlemsland ska 
Finlands program gälla även i landskapet. Landskapsregeringen har varit involverad i 
beredningen av programförslaget och kommer att ansvara för programmets förvaltning 
på Åland.  
 
Landskapsregeringen har genomfört ett öppet remissförfarande under perioden 
17.12.2021-16.1.2022. Remissen gällde både förslaget till Europeiska havs-, fiskeri- och 
vattenbruksfondens program samt förslaget till Ålands vattenbruksstrategi. Remissvar 
inkom från Företagarna på Åland r.f., Lokalkraft Leader Åland r.f., Ålands fiskodlarförening 
och Ålands natur & miljö. De intressenter som har inlämnat remissvar ställer sig generellt 
positiva till programförslaget.  
 
Beträffande avsnitt 4, Nödvändiga villkor, bör tilläggas landskapets motsvarande 
regelverk gällande bl.a. offentlig upphandling, förvaltningslag och offentlighetslag. 
 
Beaktat ovanstående omfattar landskapsregeringen förslaget till Europeiska havs-, fiskeri- 
och vattenbruksfondens program för Finland 2021-2027.  
 
Beslöts befullmäktiga byråchef Jenny Eklund-Melander att vid behov göra erforderliga 
tekniska justeringar och förtydliganden i förslaget för ett slutligt godkännande av 
Europeiska kommissionen. 
 



 

 

 
  

2 (2) 

Nr 2 
Jord- och skogsbruksministeriets begäran om utlåtande 
angående fördelningen av Europeiska havs-, fiskeri- och 
vattenbruksfondens EU-medel för Finland 2021-2027. 
ÅLR 2021/10559 
57 N3 

Beslut 
Jord- och skogsbruksministeriet har begärt Ålands lanskapsregerings ställningstagande 
om fördelningen av Europeiska havs-, fiskeri och vattenbruksfondens EU-medel mellan 
Finland och Åland.  
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 om Europeiska havs-, fiskeri- 
och vattenbruksfonden (EHFVF) fastställer en andel av EU-medlen för varje medlemsland. 
Finlands andel av EU-medlen är 71,755 miljoner euro under programperioden 2021-2027. 
Jämfört med perioden 2014-2020 är det en minskning med drygt 3,5 %. 
 
Under programperioden 2014-2020 var Ålands del av EU-medlen 4 280 000 miljoner euro, 
vilket utgjorde 5,75 % av Finlands tilldelade EU-medel. 
 
Då programmet för perioden 2021-2027 ska omfatta samma finansieringsområden som 
den föregående programperioden föreslås Ålands andel vara samma för den nya 
programperioden. Jord- och skogsbruksministeriet ska även fortsättningsvis ansvara för 
kostnaderna för de nationella informationssystemen för fiskerikontroll och datainsamling.  
 
Landskapsregeringens stöder den föreslagna fördelningen av EU-medel mellan Åland och 
Finland där Ålands andel är 5,75%, 4 128 000 euro, samt att medlen ska överföras till 
landskapsregeringen som ett årligt förskott. Den åländska medfinansieringen av 
programmet kommer att vara 50 %. 
 
Landskapsregeringen har indikativt fördelat programmedlen mellan de olika 
unionsprioriteringarna enligt följande: 
 

 
Unionsprioritering Finansiering (euro) 

Hållbart fiske samt återställande av och 
bevarande av akvatiska resurser                     2 033 340   

Hållbar vattenbruksverksamhet samt 
beredning och saluföring                    4 922 000  

 

 

Lokalt ledd utveckling                       580 000  
 

Integrerade havspolitiken                       487 000  
 

Tekniskt stöd                       233 660  
 

Totalt                    8 256 000  
 

 
Närmare detaljer gällande finansieringsramen för Ålands programgenomförande kommer 
att fastslås i ett avtal mellan landskapsregeringen och jord- och skogsbruksministeriet. 

 


