
 
 

    
   

Lokalkraft Leader Åland r.f 

PB 229, 22101 MARIEHAMN 

Tfn 0457 34 50 450 

info@leader.ax, www.leader.ax 

 
Jomala Ålands landskapsregering 
16.1.2022  registrator@regeringen.ax 
 

Utlåtande 

 
Ärende: Lokalkraft Leader Åland rfs utlåtande gällande Finlands förslag till 
Europeiska havs-, fiskeri och vattenbruksfondens program 2021 – 2027 

 
Lokalkraft Leader Åland rf och Fiskets lokala aktionsgrupp på Åland anser att förslaget om behov 

och åtgärder vad gäller Lokal utveckling (Prioritering 3.1) i EHFVF-programmet 2021-2027 är väl 

formulerat och överensstämmer med efterfrågan och potentialen på Åland. Det bör dock 

poängteras att det även finns efterfrågan på åtgärder som stärker fritids-, husbehovsfiske och 

sportfiske samt åtgärder som främjar den sociala välfärden och det maritima kulturarvet i den 

åländska skärgården. 

Lokalt ledd utveckling är en viktig metod där lokalbefolkningen själva kan delta och engagera sig i 

att driva utveckling för att stärka fiskerinäringen och dess omnejd genom nätverk, allmännyttiga 

investeringar och utvecklingsprojekt. Metoden har förankrats på Åland, medlemmarna i föreningen 

Leader Åland består av tredje och privat sektor samt alla åländska kommuner och 76 sk. 

fiskeleaderprojekt har beviljats hittills under de två senaste programperioderna (samt 150 EJFLU 

projekt genom Leader). Metoden har stor potential i framtiden för fortsatt utveckling av de 

regionala behoven på Åland inom fiskerinäringen, miljöarbetet och ösamhället. Den åländska FLAG-

gruppen har haft begränsade resurser, men har på ett effektivt sätt åstadkommit ett 

tillfredsställande genomförande trots detta. Med ökade resurser kunde arbetet fördjupas, 

intensifieras och förbättras ytterligare samt framför allt bli mer hållbart.  

Leader Åland hoppas att förtroendet för lokal utveckling och dess potential som metod avspeglas 

också i fördelningen av finansieringen, samt att det åländska FLAG-området får samma 

ekonomiska förutsättningar som i övriga Finland.  

Under nuvarande programperiod har Ålands FLAG inte involverats i de forum som de andra FLAG-

aktivatorerna deltagit i och inte heller erhållit någon information om pågående arbeten eller 

evenemang. Åland har på eget initiativ tagit kontakt med Kustaktionsgruppen Österbotten och 

Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp (I samma båt) samt följt och deltagit i informationen från det 

europeiska nätverket FARNET. Inför nästa programperiod är det oerhört viktigt att även Åland 

bjuds in till det nationella nätverket och att informationen finns tillgänglig på svenska. Att 

samarbeta, utbyta erfarenheter och best practise är viktigt och effektivt för utvecklingsarbete. 

FLAG anser vidare att det är viktigt att ett elektroniskt ansöknings- och beredningssystem (t.ex 

Hyrrä) tillämpas under nästa programperiod. Detta har varit möjligt för Fiskeleaderprojekt i Finland 

under nuvarande programperiod, men inte på Åland (enbart för Leaderprojekt). Ålands 

landskapsregering har efter besluten fattats registrerat tomma ansökningar med enbart projektens 

namn i systemet, vilket inte tillfört någon funktion för varken de sökande eller FLAG utan däremot 

medfört onödigt merarbete för Leaderkontoret. 
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