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Lokalt ledd utveckling idag



Lokalt ledd utveckling i EHFF: främja 
välmående kustsamhällen

 Lokalt ledda utvecklingsstrategier ska: 

 Skapa mervärde & och främja innovation längs hela distributionskedjan

 Främja diversifiering inom eller utanför kommersiellt fiske, livslångt 
lärande och skapande av arbetstillfällen i fiske- och 
vattenbruksområden

 Förbättra och ta till vara på miljötillgångar (inkl. begränsa 
klimatförändringar)

 Främja den sociala välfärden och kulturarvet

 Stärka fiskesamhällenas roll i den lokala utvecklingen och förvaltningen 
av lokala fiskeriresurser och ledningen av havsanknuten verksamhet



EHFF 2021-2027 Förslaget



EHFF SKA STÖDJA MÅLEN FÖR DEN 
GEMENSAMMA FISKERIPOLITIKEN

 EHFF ska stödja alla målen för den gemensamma fiskeripolitiken: 
miljö, ekonomi, social och sysselsättning (artikel 2 i förordningen om 
den gemensamma fiskeripolitiken)

 Miljön: bevarandepolitik, förvaltning av fiskeflottan

 Ekonomi och sysselsättning: konkurrenskraft, skapande av 
arbetstillfällen

 Social dimension: hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden ombord, 
kompetensutveckling, diversifiering



EHFF PRIORITERINGAR

4 prioriteringar:

1. Främja hållbart fiske och bevarandet av marinbiologiska 
resurser

2. Bidra till livsmedelssäkerheten i EU genom hållbara och 
konkurrenskraftiga vattenbruk och marknader

3. Göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa, och 
främja välmående kustsamhällen

4. Stärka den internationella världshavsförvaltningen och 
möjliggöra säkra, trygga och rena hav och oceaner som 
förvaltas på ett hållbart sätt



Tillämpningsområde

PRIORITY
SHARED 

MANAGEMENT
DIRECT MANAGEMENT

(3) Göra det möjligt för en 
hållbar blå ekonomi att 
växa, och främja välmående 
kustsamhällen

- Lokalt ledd utveckling
(omfattar nu hela blå
ekonomin)

- Marin vetenskap (habitats- och
fågeldirektivet, havsplanering, 
EMODnet)

- Främjande av en koldioxidsnål 
och klimattålig hållbar blå 
ekonomi

- Främjande av integrerad styrning 
och förvaltning av havspolitiken

- Förbättrad överföring och 
utnyttjande av forskning, 
innovation och teknik i den 
hållbara blå ekonomin

- Förbättrad kompetens inom det 
maritima området, ökad kunskap 
om haven och ökad delning av 
socioekonomiska data om den 
hållbara blå ekonomin

- Framtagande av projektöversikter 
och innovativa 
finansieringsinstrument



EN MER FLEXIBEL EHFF-ARKITEKTUR 
INGA FLER FÖRSKRIVANDE ÅTGÄRDER
2014-2020

 Förbestämda åtgärder

 Strikta regler för 
medlemsstaterna och 
stödmottagare

 Många tolkningsfrågor

2021-2027
 Inga förbestämda åtgärder på EU-nivå

 Breda stödområden

 Mer flexibilitet för medlemsländerna att 
bestämma reglerna för stödberättigande

 Ett starkare fokus på villkor och 
resultat (finansiering som inte är 
kopplad till kostnader)

 Starkare dialog mellan kommissionen 
och medlemsländerna om 
resultatuppnåendet.



Lokalt ledd utveckling 2021-2027



STÖD TILL EN HÅLLBAR BLÅ EKONOMI 
OCH VÄLMÅENDE KUSTSAMHÄLLEN

 3 mål med unionens havspolitik:

- Stödja välmående kustsamhällen på lokal nivå

- Underlätta för investeringar och utvecklingen av nya
marknader i den blå ekonomin för att bidra till sysselsättning och 
tillväxt

- Säkerställa en hållbar förvaltning av våra hav

 EHFF-redskap:

- Stöd via direkt förvaltning (demonstrationprojekt, nätverk, 
återställa ekosystem, havsplanering, etc.)

- Lokalt ledd utveckling



NYTT INOM LOKALT LEDD UTVECKLING 
2021-2027

 2014-2020: LLU strategier måste säkerställa en 
betydande representation av fiskeri och / eller 
vattenbruk

 2021-2027: Omfattning utvidgas till hela blå 
ekonomin - fler möjligheter och flexibilitet

 Effektiviserad/förenklad implementering genom 
gemensamma regler (CPR) för all fonder



NYTT INOM LOKALT LEDD UTVECKLING 
2021-2027

 Inga förändringar avseende sammansättning av 
lokala aktionsgrupper (men ingen procentsats för 
maximal representation)

 (F)LAGs måste väljas och vara operativa inom 12 
månader efter programmets godkännande

 (F)LAGs uppgifter är bättre definierade 

 Multifunding genomförs med en samordnande fond







Tack!
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