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Förslag till statsrådets förordning om utvecklingsunderstöd som beviljas företag inom 

fiskerisektorn för att öka användningen av underutnyttjad inhemsk fisk 

 

1. Bakgrund  

 

Ett temporärt utvecklingsunderstöd till företag inom fiskerisektorn för att öka användningen av 

underutnyttjad inhemsk fisk (i synnerhet strömming, vassbuk, nors, siklöja och karpfiskar) skulle i 

betydande grad påskynda en ökad användning av dessa arter som livsmedel. Den finansiering på 1 

miljon euro som reserverats för understöden beräknas ge upphov till projekt vars totala kostnader 

uppgår till cirka 2–3 miljoner euro och som ökar användningen av underutnyttjad fisk med 

uppskattningsvis ca en miljon kilogram. Avsikten med åtgärderna i förslaget är att bidrar till att 

fiskerinäringens värdekedja återhämtar sig från coronakrisen genom att nya inhemska 

fiskeriprodukter snabbare kommer in på marknaden och marknaden för inhemsk fisk återhämtar sig 

snabbare. Åtgärderna har också en sysselsättande effekt inom livsmedelsindustrin och fisket. 

Dessutom har en ökad användning av inhemsk underutnyttjad fisk positiva effekter också på 

koldioxidneutraliteten och miljön. De föreslagna åtgärderna stöder det krispaket på 10 miljoner euro 

som godkänts för att mildra de akuta effekterna av coronaepidemin på fiskerinäringen. 

 

Det är viktigt att åtgärderna i förslaget genomförs för att regeringsprogrammets mål att öka 

användningen av inhemsk fisk ska kunna nås trots coronavirusets allvarliga konsekvenser. I år har 

omsättningen för företagen inom fiskerisektorn minskat i synnerhet på grund av att priset på fisk 

sjunkit och marknaden förändrats. Åtgärderna har en positiv inverkan också på 

självförsörjningsgraden och försörjningsberedskapen i fråga om fiskeriprodukter.  

 

Genom Europeiska havs- och fiskerifonden kan man stödja branschens tillväxt- och 

utvecklingsinvesteringar. En av de största utmaningarna när det gäller stöd till fiskförädlingsindustrin 

är att fondens finansieringsbelopp och stödmöjligheter är mycket begränsade, bl.a. stora företags 

investeringar i tillväxt och produktutveckling är inte stödberättigande. En ökad användning av 

inhemska underutnyttjade fiskresurser innebär en möjlighet att skapa ny företagsverksamhet. 

Företagen anser dock att forsknings-, utvecklings- och investeringsfasen när det gäller dessa fiskarter 

och nya produkter är riskfylld, särskilt om offentligt stöd inte finns tillgängligt. 



 

Den föreslagna möjligheten att bevilja understöd kompletterar de finansieringsmöjligheter som redan 

står till buds, och överlappar inte andra företagsstöd. För att undvika eventuella överlappningar och 

för att på ett ändamålsenligt sätt rikta understödet och prioritera ansökningarna ska annat offentligt 

stöd och annan offentlig finansiering som företaget får dock beaktas och samordnas med det 

understöd som beviljas. Ansökningarna behandlas vid tre närings-, trafik- och miljöcentraler 

(Egentliga Finland, Norra Savolax och Lappland). Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska 

tillsammans bedöma den förväntade effekten för att öka användningen av underutnyttjad inhemsk 

fisk eller förbättra förutsättningarna för användning av sådan fisk i förhållande till det 

understödsbelopp som söks samt projektets nyhetsvärde. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt 

arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska svara för utbetalningen av 

understödet. 

 

Understödet uppgår till högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna och ett företag kan 

beviljas understöd till ett belopp av högst 200 000 euro. Att stödets maximibelopp per företag 

fastställs till 200 000 euro motsvarar den allmänna de minimis-gränsen för statligt stöd. 

 

Understöden är en del av den återhämtningshelhet som ingår i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020. 

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 har det under moment 30.40.62 för främjande av 

fiskerinäringen som reservationsanslag anvisats en miljon euro för investerings- och 

produktutvecklingsunderstöd som beviljas företag inom fiskerisektorn i syfte att öka användningen 

av underutnyttjade inhemska fiskarter. Anslaget under momentet i fråga kan användas till 

statsunderstöd enligt prövning. Understöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen. Dessutom 

ska bestämmelser om understödet utfärdas genom förordning av statsrådet. 

 

Landskapet Åland 

Stöd till företag inom fiskerisektorn hör till området för stöd till näringsverksamhet i fråga om vilket 

landskapet har lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 16 punkten i självstyrelselagen för Åland 

(1144/1991). Förordningen tillämpas inte på stödjande av företag som är verksamma i landskapet 

Åland. 

 

2. Detaljmotivering 

 



Det föreslås att det utfärdas en förordning av statsrådet om utvecklingsunderstöd som beviljas företag 

inom fiskerisektorn för att öka användningen av underutnyttjad inhemsk fisk. Förordningen utfärdats 

med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001). Understöden ska betalas av reservationsanslaget 

under moment 30.40.62 i statsbudgeten. 

 

 

1 §. Tillämpningsområde. I paragrafen föreslås bestämmelser om förordningens tillämpningsområde. 

Enligt 1 mom. ska förordningen tillämpas på understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn i 

syfte att öka användningen av underutnyttjad inhemsk fisk. Underutnyttjad fisk definieras som fisk i 

fråga om vilken fisket kan ökas på ett hållbart sätt eller i fråga om vilken en betydande del av 

fångsterna används för andra ändamål än som livsmedel. Sådana fiskarter är i synnerhet strömming, 

vassbuk, nors, karpfiskar och siklöja.   

 

På understöd som avses i förordningen tillämpas dessutom vad som föreskrivs i statsunderstödslagen. 

Hänvisningen till statsunderstödslagen är informativ, och genom den betonas det att det i 

förordningen inte föreskrivs uttömmande om omständigheter som hänför sig till understödet, utan att 

det också i statsunderstödslagen finns bestämmelser som ska tillämpas på understödet. Således ska 

statsunderstödslagen tillämpas t.ex. på återbetalning och återkrav av understöd samt på sökandens 

skyldighet att lämna uppgifter. 

 

2 §. Tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning. Ser man till EU:s regler för statligt stöd utgör 

de föreslagna understöden statligt stöd, eftersom de riktar sig till företag som bedriver ekonomisk 

verksamhet. Statligt stöd kan inte beviljas utan rättslig grund i EU:s regler för statligt stöd. I denna 

paragraf anges vilka regler för statligt stöd som ligger till grund för de föreslagna understöden. 

Understödet följer de allmänna villkoren för stöd av mindre betydelse så att ett företag kan beviljas 

högst 200 000 euro i stöd. Enligt riktlinjerna för allmänt stöd av mindre betydelse kan ett enskilt 

företag beviljas högst 200 000 euro i stöd under tre på varandra följande beskattningsår, med 

beaktande av andra understöd som företaget fått. För fiskerisektorn finns dock egna riktlinjer för 

statligt stöd. Stödet av mindre betydelse för fiskerinäringen (kommissionens förordning (EU) nr 

1388/2014), har begränsats till 30 000 euro per företag och treårsperiod, medan 

gruppundantagsförordningen för fiskerinäringen (kommissionens förordning (EU) nr 717/2014) 

utesluter storföretag. Därför notifieras dvs. anmäls stödprogrammet till kommissionen. En 

förutsättning för beviljande av understöd är att kommissionen godkänner Finlands program för statligt 

stöd. Finland har gjort en anmälan om stödprogrammet till kommissionen den X.X. 2020. 



 

3 §. Statsbidragsmyndigheter. Statsbidragsmyndigheter är enligt 1 mom. närings-, trafik- och 

miljöcentralerna i Egentliga Finland, Norra Savolax och Lappland samt närings-, trafik- och 

miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråerna utvecklings- och förvaltningscenter, nedan 

utvecklings- och förvaltningscentret.  

 

Enligt 2 mom. ska utvecklings- och förvaltningscentret betala ut understöd enligt besluten och besluta 

om återkrav av understöd. Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, Norra Savolax 

och Lappland ska sköta statsbidragsmyndigheternas övriga uppgifter. 

 

I 3 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) föreskrivs det om närings-, trafik- 

och miljöcentralernas verksamhetsområde och uppgifter. Till närings-, trafik- och miljöcentralernas 

uppgifter hör främjande av företagsverksamhet och näringsverksamhet samt utvecklande av 

fiskerinäringen, vilket det statsunderstöd som nu föreslås gäller. Enligt 5, 10 och 15 § i statsrådets 

förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1373/2018) är uppgifter som gäller 

fiskerihushållningen centraliserade till närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, 

Norra Savolax och Lappland.  

 

Utvecklings- och förvaltningscentret är den statsbidragsmyndighet som betalar ut understöden och 

ansvarar för återkrav. Centret ansvarar i dagsläget för utbetalningen av understöd från Europeiska 

havs- och fiskerifonden och av andra understöd till fiskerinäringen och för återkrav av understöd. 

Följaktligen motsvarar praxis de befintliga ansvarsområdena i fråga om att bevilja och betala ut 

understöd till fiskerinäringen.  

 

4 §. Förutsättningar för beviljande av understöd. Det föreslås att understödet beviljas i form av 

specialunderstöd enligt statsunderstödslagen. I 2 mom. föreskrivs det att mottagaren ska ha 

tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att genomföra projektet. Mottagaren ska dessutom ha 

förutsättningar för lönsam verksamhet och förutsättningar att svara för kontinuiteten i den verksamhet 

som åstadkommits genom projektet efter att projektet avslutats. 

 

Understöd beviljas alltid på basis av prövning så att beviljandet av understöd, beloppet av understödet 

och ändamålet med understödet är beroende av bidragsmyndighetens beslut som denna fattar på basis 

av sin prövningsrätt. 

 



I 3 mom. preciseras att det understöd som beviljas inte får användas för ändamål som inte omfattas 

av tillämpningsområdet för kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om stöd av mindre 

betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn. Därför får enligt 2 mom. understöd inte användas för 

de ändamål som förtecknas i artikel 1 a–k i förordningen. På detta sätt säkerställs det att stödet är 

förenligt med målen för Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och Europeiska havs- och 

fiskerifonden. Tillämpningsområdet för stöd av mindre betydelse för fiskerinäringen omfattar inte  

 

1) stöd vars storlek fastställs på grundval av priset på eller mängden av produkter som köps in eller 

släpps ut på marknaden, 

2) stöd till exportrelaterad verksamhet riktad mot tredjeländer eller medlemsstater, det vill säga stöd 

som är direkt knutet till exporterade volymer, till upprättandet eller driften av ett distributionsnät eller 

till andra löpande utgifter som har samband med exportverksamhet, 

3) stöd som är avhängigt av att inhemska produkter används framför importerade, 

4) stöd för inköp av fiskefartyg, 

5) stöd till modernisering eller byte av fiskefartygs huvud- eller hjälpmotorer, 

6) stöd till verksamhet som ökar ett fartygs fiskekapacitet eller utrustning som ökar ett fartygs 

förmåga att lokalisera fisk, 

7) stöd till konstruktion av nya fiskefartyg eller import av fiskefartyg, 

8) stöd för tillfälligt eller permanent upphörande med fiskeverksamhet, såvida detta inte särskilt 

föreskrivs i förordning (EU) nr 508/2014, 

9) stöd till experimentellt fiske, 

10) stöd för överföring av äganderätten till ett företag, 

11) stöd till direkt utsättning, utom om detta uttryckligen fastställs som en bevarandeåtgärd i en 

unionsrättsakt eller görs i vetenskapligt syfte. 

 

I ansökningsanvisningen ska stödmottagaren informeras om att understödet inte kan användas för 

dessa ändamål. Detta ska också nämnas i statsunderstödsbeslutets villkor. 

 

Enligt 3 mom. får stöd inte beviljas och beviljat stöd får inte betalas ut om den som ansöker om stöd 

inte iakttagit ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av 

Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001). Det handlar om den s.k. deggendorf-

principen i anslutning till bestämmelserna om statligt stöd, som förutsätter att  det enligt 

stödordningen inte är tillåtet att bevilja stöd till företag som har getts en sådan utestående 

återkravsorder på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut. 



 

5 §. Understödets belopp. 

I 1 mom. finns bestämmelser om understödets maximibelopp i procent av de godtagbara kostnaderna. 

 Stödet uppgår till högst 50 procent av de totala stödberättigande kostnaderna för projektet. 

 

I 2 mom. finns bestämmelser om understödets maximibelopp. Det högsta understödsbelopp som 

beviljas är 200 000 euro. Understödets maximibelopp baserar sig på att man vill anpassa understödet 

till de villkor enligt reglerna för statligt stöd som gäller allmänt stöd av mindre betydelse. 

 

I 3 mom. ges närings-, trafik- och miljöcentralen möjlighet att begära ett sakkunnigutlåtande i 

samband med bedömningen av ansökan. Det kan t.ex. vara fråga om ett utlåtande av ett 

forskningsinstitut om den nya teknikens lämplighet och lönsamhet. 

 

6 §. Godtagbara kostnader. I paragrafen föreslås bestämmelser om godtagbara kostnader för ett 

projekt. Understöd kan beviljas för utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekten definieras i 1 mom. som 

utvecklingsverksamhet som baserar sig på en tidsbunden plan och vars syfte är att utveckla och ta i 

bruk produkter eller metoder i syfte att öka användningen av underutnyttjade inhemska fiskar och 

fiskresurser.  

 

I 2 mom. räknas som godtagbara kostnader upp typiska kostnader för utvecklingsprojekt, såsom löner. 

Också de investeringar i maskiner och anordningar som har koppling till utvecklingsprojektet samt 

kostnader för montering av och ändrings- och reparationsarbeten på maskinerna och anordningarna 

betraktas som godtagbara kostnader. Som godtagbara kostnader betraktas dessutom skäliga kostnader 

för information, skäliga kostnader för konsult- och sakkunnigtjänster och 

informationsförvaltningstjänster för utredningar, översättnings- och tolkningskostnader, kostnader 

som hänför sig till offentliggörandet av resultaten och andra motsvarande direkta kostnader som 

orsakas av projektet samt kostnader som är nödvändiga för genomförandet av projektet. 

 

7 §. Ansökan om understöd. Enligt 9 § i statsunderstödslagen ska understöd sökas skriftligen. I 

paragrafen föreslås bestämmelser om vad ansökan om understöd minst ska innehålla. I 1 mom. 

föreskrivs det att understöd söks skriftligen hos närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga 

Finland, Norra Savolax eller Lappland. Understöd kan sökas inom ramen för ett tidsbundet 

ansökningsförfarande som inleds av jord- och skogsbruksministeriet.  

 



Enligt 2 mom. 1 punkten ska ansökan innehålla sökandens namn, kontaktuppgifter och hemort samt 

företagets bransch, storlek och företags- och organisationsnummer. I 2 mom. 2 punkten anges den 

plan som krävs för att utveckla och ta i bruk produkter eller metoder i syfte att öka användningen av 

underutnyttjad fisk. I 2 mom. 3 punkten förutsätts en finansieringsplan för projektet och information 

om den offentliga finansiering som söks. I 2 mom. 4 punkten förutsätts företagets bokslutsuppgifter 

för de två föregående åren för att sökandens ekonomiska förutsättningar för genomförande av 

projektet samt beloppet av det understöd som beviljas ska kunna bedömas.  

 

När det gäller beviljandet av understöd är det viktigt att de uppgifter som är väsentliga för beviljandet 

av understödet framgår av ansökan på ett tydligt och strukturerat sätt. Därför föreslås det att jord- och 

skogsbruksministeriet ska fastställa den blankett som ska användas vid ansökan om understöd och 

utarbeta anvisningar för hur blanketten ska fyllas i. 

 

8 §. Behandling och prioritering av ansökningar. I 1 mom. föreslås bestämmelser om att närings-, 

trafik- och miljöcentralerna tillsammans ska bedöma de ansökningar som kommit in utifrån de 

föreslagna kriterierna och viktningarna. Med tanke på en ändamålsenlig användning av den 

tillgängliga finansieringen är det viktigt att närings-, trafik- och miljöcentralerna bedömer projekten 

tillsammans. I 1 mom. 1 punkten ställs som kriterium projektets förväntade effekt för att öka 

användningen av underutnyttjad fisk eller förbättra förutsättningarna för användningen av sådan fisk 

i förhållande till det understödsbelopp som söks. Detta kriterium viktas med 70 procent. I 1 mom. 2 

punkten anges som kriterium projektets nyhetsvärde, som viktas med 30 procent. I 2 mom. föreslås 

bestämmelser om att närings-, trafik- och miljöcentralerna ska rangordna de projekt som kommit in i 

samband med det tidsbundna ansökningsförfarandet och finansiera dem inom ramen för det 

disponibla anslaget.  

 

9 §. Utbetalning av understöd. I paragrafen föreslås bestämmelser om utbetalningen av understöd. 

Understödet ska betalas på basis av de faktiska kostnaderna. Enligt 2 mom. fastställer jord- och 

skogsbruksministeriet den blankett som används vid ansökan om utbetalning.  

 

10 §. Redogörelse för användningen av statsunderstödet. Enligt paragrafen ska mottagaren av 

understödet lämna den närings-, trafik- och miljöcentral som beviljat understödet en redogörelse för 

de resultat och den effekt som uppnåtts genom projektet.  

 



Närings-, trafik- och miljöcentralen anger i understödsbeslutet när redogörelsen ska lämnas till 

närings-, trafik- och miljöcentralen.  

 

11 §. Ikraftträdande. 

 

Förordningen avses träda i kraft den xx xxxx 2020 och gälla till och med den 31 juni 2020. 

Förordningen ska tillämpas på de understöd som beviljas under dess giltighetstid. 

 

 

3 Förslagets konsekvenser  

 

Konsekvenser för myndigheternas verksamhet  

Närings-, trafik- och miljöcentralerna är stödmyndigheter och beviljar understöden. Eftersom det är 

fråga om ett begränsat antal understödsbeslut och närings-, trafik- och miljöcentralerna redan för 

närvarande beviljar företagsstöd inom fiskerisektorn, bedöms de kunna bedöma stödansökningarna 

och fatta understödsbesluten inom ramen för de nuvarande resurserna.  

 

Konsekvenser för företagens verksamhetsförutsättningar  

Ett framgångsrikt genomförande av utvecklingsprojekten kan öka användningen av underutnyttjad 

fisk med uppskattningsvis en miljon kilogram. Uppnåendet av målet skulle skapa nya arbetstillfällen 

inom både primärproduktionen och fiskförädlingsindustrin samt öka värdet av produkter av 

underutnyttjad fisk med uppskattningsvis 5–10 miljoner euro. Med de understöd som beviljas kan 

företagen påskynda utvecklande av och pilotförsök med nya innovationer och processer för att 

använda underutnyttjad fisk i livsmedelsproduktionen.  

 

Ekonomiska konsekvenser  

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 har ett anslag på 1 000 000 euro anvisats för att främja att 

fiskerinäringens värdekedja återhämtar sig från coronakrisen.  

 

Samhälleliga konsekvenser 

Att äta fisk förlänger finländarnas livslängd och förbättrar livskvaliteten genom att sjukdomsbördan 

minskar.  

 

Konsekvenser för miljön 



En ökad användning av inhemsk underutnyttjad fisk har positiva effekter också på 

koldioxidneutraliteten och miljön. Koldioxidavtrycket från inhemsk fisk är lågt och en ökad 

användning av den skulle vara ett steg i riktning mot en kost rik på fisk, vars koldioxidavtryck 

uppskattningsvis är ca 5 procent lägre än den genomsnittliga finländarens kost. En ökad användning 

leder också till att mer näringsämnen än tidigare avlägsnas från vattendragen och därigenom minskar 

övergödningen av dem. 

 

4 Beredning och remissvar  

 

Förslaget till förordning har beretts vid jord- och skogsbruksministeriet. 

 

En anmälan om det statliga stödsystemet har lämnats till kommissionen den X.X. 2020. 

 

Utlåtanden om förslaget begärdes av de centrala intressentgrupperna under tiden x–xx.x. 2020 genom 

en separat begäran om utlåtande. Det kom in sammanlagt xx utlåtanden inom utsatt tid. 

 

 

 

 

 

 


