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EU-kommissionens förslag till förordning om Europeiska havs- och 

fiskerifonden 2021-2017 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av EU-kommissionens förslag till 

förordningar. Vi önskar lämna följande sammanfattande synpunkter vilka fokuserar på 

förslaget till förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden 2021-2017.  

 

Sammanfattning 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund välkomnar de förslag som syftar till generella 

regelförenklingar och att minska den administrativa bördan för såväl handläggare som 

stödsökare. Förordningen om gemensamma bestämmelser för fonderna är ett bra grepp i 

sammanhanget. Ambitioner om regelförändringar är inget nytt utan har funnits med i 

förarbetet kring alla nya fondperioder. Vi hoppas att ambitionerna denna gång ger reella 

resultat. 

 

Vi vill också framhålla betydelsen av att de kommande årens processer kring att sjösätta den 

nya fondperioden håller tidsplan så att det nya programmet kan komma igång i stipulerad tid. 

Erfarenheterna från tidigare fondperioder är att programstarterna alltid varit försenade vilket 

innebär problem och skapar osäkerhet för näring och verksamheter. När programarbetet väl 

är igång är det viktigt att förordningen öppnar upp för att de nationella programmen, vid 

behov, kan ändras betydligt enklare än vad som varit fallet i pågående programperiod. 

Detsamma gäller processen att flytta medel mellan stödområden för att tackla behov och 

måluppfyllelser. 

 

Vi tycker att ansatserna i förordningen om mindre deltaljstyrning av nationernas utformning 

av program och stödåtgärder är goda.  

 

Vi ser också mycket positivt på att det småskaliga kustfisket uppmärksammas mer än i 

tidigare fondförordningar och att en handlingsplan för detta segment ska inkluderas i det 

nationella programmet. Här vill vi påtala vikten av att arbetet med att ta fram denna 

handlingsplan för svenskt småskaligt kustfiske kommer igång snarast och att processen sker 

transparant och i nära dialog med berörda intressenter och organisationer. Kopplat till denna 

handlingsplan ser vi fram mot skräddarsydda stödåtgärder för att främja diversifiering och 

utforma lokala förvaltningsmodeller som utvecklar, skapar mervärden och breddar den 



 2 

småskaliga fiskerinäringen i våra kust- och skärgårdsområden. Stödåtgärder som dessutom 

ligger i linje med en ekosystembaserad fiskförvaltning.   
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