2.2 Investeringar inom vattenbruk – produktiva investeringar
2.2.1 Rättslig grund och relevant unionsprioritering
Artikel 48.1a, d, g-h EHFF.
Åtgärden bidrar till unionsprioritering 2b om främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk genom stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för
vattenbruket, inbegripet förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och medelstora
företag.
Åtgärden bidrar till tematiskt mål 3 om att öka konkurrenskraften hos SMF, inom fiske och vattenbruk.
2.2.2 Motiv för åtgärden
Ett ökat stöd till vattenbruket ligger i linje med handlingsplanen för svenskt vattenbruk. Stöd för diversifiering är
politiskt viktigt då de mindre företagen ofta finns på landsbygden och är ofta en viktig arbetsgivare i fiskeberoende
områden. Skydd mot rovdjur är viktigt då en kollapsad eller uppskuren kasse kan innebära stora förluster i form av
fisk som rymmer. Fisk som rymmer från fiskodlingar kan konkurrera med och genetiskt förorena vilda bestånd. Den
kan också sprida smitta till vilda bestånd. Det är viktigt att även bidra till ett bättre djur- och smittskydd och därmed
minska antalet sjukdomsutbrott och deras omfattning. Detta ger en bättre ekonomi för företaget, en bra slutprodukt
och en låg läkemedelsanvändning.
2.2.3 Beskrivning av åtgärden
Åtgärden är ett företagsstöd.
Stöd kan ges för
1. produktiva investeringar i vattenbruk94
2. förbättringar och modernisering avseende djurens hälsa och välbefinnande, inklusive inköp av utrustning vars syfte
är att skydda odlingarna mot rovdjur95
3. återställning av befintliga vattenbruksdammar och vattenbrukslaguner genom att slam avlägsnas eller investeringar
för att motverka slamavlagringar96
4. diversifiering av vattenbruksföretagens inkomster genom utveckling av kompletterande verksamhet97
Stöd får ges för att öka produktionen och/eller modernisera befintliga vattenbruksföretag eller för uppbyggnad av
nya, under förutsättning att utvecklingen överensstämmer med den fleråriga nationella strategiplan för utveckling av
vattenbruket som avses i artikel 34 i förordning (EU) nr 1380/2013.98. Bilaga 5
Stöd enligt punkt 4 får endast beviljas vattenbruksföretag om den kompletterande verksamheten har en koppling till
företagets huvudsakliga vattenbruksaktivitet, till exempel sportfisketurism, vattenbruksrelaterade miljöåtgärder och
utbildningsverksamhet med inriktning på vattenbruk99.
Stöd ges inte för kostnader som uppkommer för att uppfylla lag eller annan författning.
Stöd ges inte till odling av genetiskt modifierade organismer100.
Stöd ges inte till vattenbruksinsatser i marina skyddsområden, om den behöriga myndigheten i medlemsstaten på
grundval av en miljökonsekvensbeskrivning har fastställt att insatsen skulle få en betydande negativ miljöpåverkan
som inte på ett tillfredsställande sätt kan lindras101.
2.2.4 Målgrupp
Stöd kan ges till vattenbruksföretag102.
2.2.5 Villkor för sökande
Den sökande ska
vid slutredovisning av insatsen lämna in en ekonomisk redovisning samt en beskrivning av insatsens
genomförande och resultat
ha de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen
bevara resultatet av investeringar i minst fem år efter slutbetalning
2.2.6 Stödbelopp
Storleken på stödet beror på vem som söker det.
Stödet utgörs av 60 procent EU-medel och 40 procent svenska offentliga medel. De svenska offentliga medlen kan
antingen bestå av Jordbruksverkets nationella medel eller annan offentlig finansiering.
Stödberättigande kostnader är investeringar och övriga direkta kostnader.

