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Av de finländska konsumenterna äter 94 procent fisk och nästan 
varje finländare vet att fiskätandet är en del av välmåendet. Fisk 
hör som en väsentlig del till en diet som främjar hälsan. Konsu-
menterna vill äta fisk och uppskattar särskilt inhemsk fisk. Yrkes-
fiskarna och fiskodlarna producerar all den inhemska fisk som når 
konsumenterna via handeln och restaurangerna. Den inhemska 
primärproduktionen räcker dock inte till att för att svara på all ef-
terfrågan i Finland, utan det behövs även importfisk. Den har också 
tagit en allt större roll i Finlands fiskerinäring. 

Hela kedjan inom fiskerinäringen är en strängt reglerad och över-
vakad företagsverksamhet. Den inhemska primärproduktionen, 
yrkesfisket och fiskodlingen, är tillståndsbelagd och reglerad såväl 
gällande fiskbestånden som även gällande livsmedelssäkerheten. 
Fiskförädling, transport och handel styrs av fiskbranschens spe-
ciallagstiftning samt via den allmänna livsmedelslagstiftningen. 
På detta sätt säkras ett hållbart nyttjande av fiskresurserna och 
trygga, högklassiga livsmedel.

Yrkesfisket och fiskodlingen är företagsverksamhet på naturens 
villkor och även en viktig del av kustens och insjöområdenas kul-
tur och identitet. De skapar arbete och utkomst i områden, där det 

annars kan vara svårt med arbetsplatser. Samtidigt som yrkesfis-
ket producerar hälsosam närmat, sköter det också vattendragen. 
Fisket är en av de effektivaste metoderna att avlägsna den fosfor 
som orsakar eutrofiering i vattendragen.

Fiskens framtid som en del av såväl finländsk som internationell 
matkultur verkar lovande. Det yrkesmässiga fiskets och fiskodling-
ens framtid igen ställer utmaningar speciellt för beslutsfattarna. Vi 
tror dock, att alla finländska konsumenters rätt till inhemsk närmat 
består och att värdekedjan också framöver kan ge arbete, utkomst 
och hälsosam mat.

Den här publikationen behandlar fiskerinäringen i första hand ur 
den inhemska primärproduktionens synvinkel. Som källa för pu-
blikationen har använts Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets sta-
tistik, det riktgivande statistikåret är 2012 om inte annat angetts.

 

FISKENS VÄG TILL MATBORDET – FISKERINÄRINGEN 

Finlands Yrkesfiskarförbund rf
Finlands Fiskodlarförbund rf
Finlands Fiskhandlarförbund rf
Livsmedelsindustriförbundet rf/Fiskindustriföreningen
Pro Fisk rf

Fiskerinäringens värdekedja består av de företag och företagare som levererar fisken från vattnen till konsumenternas mat-
bord. Den här kedjan verkar för att betjäna finländarna och för att svara på konsumenternas önskan om att få äta fisk.

Alla har rätt att äta inhemsk fisk.
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1. FISK EFTERFRÅGAS
Finländarna vill äta fisk, eftersom den är god och den är bra för 
oss. Fisk är den viktigaste källan till naturlig D-vitamin. Tack vare sin 
ypperliga fettsyresammansättning är den en viktig källa till omega-
3-fettsyror. Finländarna äter redan nu fisk mer än EU:s medeltal, 
men enligt rekommendationerna borde fiskätandet ytterligare öka 
och det vill även merparten av konsumenterna göra. 

Fiskkonsumtionen
Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets statistik äter finländarna fisk ungefär 
15 kilo per år och person, omräknat till filévikt. Mängden innehåller all fisk, kom-
mersiellt fångad fisk, odlad och importerad fisk samt även den fisk som fångas 
i fritidsfisket. 

Importerad fisk
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2-3 GÅNGER
I VECKAN

 

FISK BORDE INTAS
ÅTMINSTONE

*I EU:s statistikföring räknas konsumtionen som hel orensad fisk, 
medan man i Finlands statistikföring använder produktvikten.

Finländarnas fiskkonsumtion har stigit under hela 2000-talet. 
Enligt den konsumentutredning som gjordes i oktober 2013 vet 
nästan  alla finländare, 97 procent av konsumenterna, att fisk 
är hälsosam och nästan lika många, 95 procent, anser att fisk är 
smaklig mat. Med tanke på efterfrågan ser fiskbranschens till-
växtmöjligheter utmärkta ut. Då man ser på tillväxtförutsättning-
arna för branschen, blir tillgången på råvara såväl från hemlandet 
som från utlandet en kritisk faktor. 
 Importfisken har de senaste åren stått för ökningen i fiskkon-
sumtionen. Den inhemska, speciellt den kommersiellt fångade 
och odlade fiskens konsumtion har däremot minskat. Utveckling 
är en direkt följd av utbudet; utbudet av inhemsk fisk har minskat 
och samtidigt har tillgången på importfisk varit god och priset re-
lativt förmånligt.
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Yrkesfiskarnas 
antal minskar
Heltidsyrkesfiskarnas antal i Finland är ungefär 800, av vilka 535 
fiskar i havsområdet och 250 i insjöarna. Deltidsfiskarnas antal är 
ungefär 1 750, av vilka 1 600 i havsområdet och 150 i insjöarna. 
Yrkesfiskarnas antal har minskat stadigt, och det har halverats un-
der 2000-talet. Utvecklingen kommer att fortgå, eftersom det inte 
finns i sikte någon korrigerande faktor som skulle rätta till struk-
turförändringen. 

2. YRKESFISKE
I Finland anses en person vara yrkesfiskare om perso-
nen får minst 30 procent av sina totalinkomster från 
fisket och förädling av sin egen fångst. Yrkesfisket i sin 
tur indelas i högsjöfiske, kustfiske och insjöfiske. 

I havsområdet är yrkesfiskarnas antal bety-
dande speciellt inom Egentliga Finlands och 

Österbottens NTM –centralers områden.
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På insjöarna fiskade år 2012 ungefär 380 
registrerade yrkesfiskare, av vilka 250 
fick minst 30 procent av sina inkomster 
från fiske. Antalet heltidsyrkesfiskare har 
hållits ganska konstant under hela statis-
tikföringsperioden sedan 1980. Däremot 
har deltids- eller binäringsfiskarnas antal 
minskat. En del av minskningen i antalet 
fiskare har berott på metodförändringar 
som skett i statistikföringen. Flest yrkes-
fiskare fanns det i Lappland, Södra Savo-
lax och Kajanaland.

Även företagarnas 
åldersstruktur 

kommer att inverka 
på näringens 
utveckling i 

fortsättningen.

Yrkesfiskarnas 
medelålder är 
ungefär 51 år.

I slutet av nästa årtionde är en snabb nedgång att vänta, eftersom de fiskare som nu verkar 
i branschen närmar sig pensionsåldern. Ungefär 70 procent av heltidsyrkesfiskarna hör till 
denna grupp. Det finns bara några procent unga, vilket inte räcker till för att kompensera 
minskningen på grund av ökad pensionering. Läget leder till ett minskat antal mindre företag 
medan de större allt mer måste ty sig till inhyrd arbetskraft. 
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Fiskefartygen – fisket 
har koncentrerats och 
ägandet förändrats
För att kunna verka som yrkesfiskare bör personen ha ett fiske-
fartyg som är registrerat i det fiskefartygsregister som upprätt-
hålls av myndigheterna. Fiskefartygen indelas i två grupper, kust-
fartyg (fartyg under 12 m) och högsjöfartyg (fartyg minst 12 m).
 Fastän det antalsmässigt finns många kustfartyg, får högsjö-
fartygen dock huvuddelen av fångsterna, ungefär 90 procent av 
mängden och 71 procent av värdet. Fisket efter strömming och 
vassbuk i högsjöfisket har koncentrerats till några tiotals fartyg.
 Antalet högsjöfartyg (=trålfartyg) har minskat och samtidigt 
har deras storlek ökat. De mindre fartygens kapacitet har samlats 
ihop och med den samlade har man skaffat större fartyg.  Struk-
turförändringen i fisket, speciellt det att högsjöfisket efter lax har 
upphört, märks även som en minskning. 

Registrerade fiskefartyg i havsområdet
kustfiskefartyg 3 167 st, 7 775 Gt, 139 564 kW
Högsjöfartyg 74 st, 8 595 Gt, 31 118 kW

Strukturförändringen inom fisket syns också i det att de fö-
retag som äger de större fartygen snabbt övergått i utländsk 
ägo. Mindre än hälften av de fartyg som är över 100 GT finns 
numera i inhemsk ägo. Huvuddelen av det utländska ägandet 
finns i Estland. 

Fångstens värde 
enligt fångstsätt
Yrkesfisket i Finland kan indelas i tre huvudsakliga fångstsätt. 
Förutsättningarna och verksamhetsformerna för fångstsätten 
skiljer sig från varandra och för det mesta verkar samma före-
tagare enbart inom ett fångstsätt.  

Högsjöfiske 
•	Trålfiske	av	strömming,	vassbuk	och	torsk
•	Värde	ungefär	25	miljoner	euro	(2012)*

Kust- och skärgårdsfiske
•	Ryssje-	och	nätfångst	av	sik,	gös,	abborre,	lax	och	strömming
•	Värde	ungefär	11	miljoner	euro	(2012)*

Insjöfiske 
•	Trålfiske	av	siklöja,	ryssje-	och	nätfångst	av	sik,	
 gös och abborre
•	Värde	ungefär	9	miljoner	euro	(2012)*

*Värde	som	producentpris	utan	moms.
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Yrkesfiskets fångster har 
ökat – strömmingen är den 

viktigaste fångstarten

Havsområdet
Fångsten för havsområdets yrkesfiskare var år 2012 ungefär 133 mil-
joner kilo och fångstens värde enligt producentpris ungefär 36 miljo-
ner euro. Största delen av fångsten är strömming och vassbuk. 
 På yrkesfiskets fångster inverkar å ena sidan fiskmängden i vatt-
nen och å andra sidan fångsansträngningen, d.v.s. fiskets omfatt-
ning. Ifall fiskmängden och fisket är mindre, syns situationen som en 
minskning även i fångststatistiken. De här faktorerna kan även verka i 
kors, vilket försvårar uppgörandet av uppskattningar på basen av en-
bart en statistik. 

FÅnGsten FÖR HaVsomRÅdets YRkesFiskaRe 
oCH FÅnGstEns VÄRDE ÅREn 1980-2012

2012: 133 miljoner kg och 36 miljoner €
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Kustfiske längs hela 
kusten – högsjöfiske 
mest i Bottenhavet
Mätt enligt fångstens volym är Bottenhavet det viktigaste områ-
det för fisket i Finland. Från det här området fås största delen av 
strömmings- och vassbuksfångsten. Kustfiske bedrivs i hela kust-
området.
 Kustfiskets fångster har minskat för de viktigaste kommer-
siella arterna. I tabellen nedan har inte beaktats ryssjefisket av 
strömming	eller	reduktionsfiskets*	fångster.	Speciellt	ryssjefisket	
av strömming har de senaste åren gett hopp för Skärgårdshavets 
kustfiske.
	 *REDUKTIONSFISKE	är	ett	av	staten	finansierat	tillfälligt	sys-
tem, där man som en miljöåtgärd fiskar mindre utnyttjade fiskarter 
(mörtfiskar). Målsättningen är en förbättring av kustvattnens till-
stånd och fiskbeståndens sammansättning.

Den finländska fångsten i högsjöfisket i Östersjöns 
olika delområden år 2012 (1000 kg).
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Insjöfisket 
Yrkesfiskarnas fångster och fångstens värde i insjöarna 
åren 1980-2012. Fångstens värde har ändrats med 
konsumentprisindex till prisnivån för år 2012.

Fångsten i yrkesfisket i insjöarna år 2012 var nästan 
4 800 ton fisk, dessutom var yrkesfiskarnas fångst av 
signalkräfta betydande, ungefär 346 000 kräftor.
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3. FISKODLING
Fiskodling är företagsverksamhet som är bero-
ende av tillstånd, är strikt reglerad och övervakad. 
Varje fiskodlingsanläggning verkar enligt miljötill-
ståndet. I tillståndet bestäms anläggningens pro-
duktionsmängd så att fiskodlingen inte hotar vat-
tendragets tillstånd. Det finns odlingsanläggningar 
såväl i havs- som insjövatten i Finland. De nyaste 
anläggningsmodellerna är recirkulationsanlägg-
ningar, i vilka man recirkulerar och renar det vatten 
som används i odlingen.

Fiskodlingen producerar fiskyngel och 
matfisk. Fiskyngel används för uppfödning 
av matfisk samt för skötselutplanteringar 
i fiskevatten. Den viktigaste odlingsarten 
i matfiskproduktionen är regnbågslax. I 
yngelproduktionen odlar man yngel av 
över 20 fisk- och kräftarter. 

Vattenbruket en lösning   
på världens matproblem?
Vattenbruket står för en avgörande del av världens mat-
produktion då befolkningen ökar. För närvarande kommer 
över hälften av den fisk som människorna konsumerar 
från odling. Till år 2030 förutspås vattenbruksprodukter 
utgöra största delen av den fisk som används som livs-
medel. 

VÄxANDE

VATTENBRUKET
är världens

BRANSCH INOM

SNABBAST 

livsmedelsproduktionen

6,9%/år FiskE- oCH VAttEnBRuksPRoDuktionEn i VÄRLDEn

Vattenbruk
Fiske
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Vattenbruk i Finland
Vattenbruket har utmärkta möjligheter att utvecklas i Finland. Vi har över 
5 000 kilometer strandlinje och av statens yta är ungefär 10 procent vat-
ten. I Finland följde fiskodlingens produktionsutveckling en stigande kurva 
ända till början av 90-talet, då värdet på produktionen var 100 miljoner 
euro. Finland var världens största producentland för stor regnbågslax. 
Trots näringens utveckling och modernisering har produktionens värde 
kraschat till nuvarande drygt 44 miljoner euro. De finländska myndighe-
ternas mycket stränga miljötillståndspolitik har varit en orsak till detta. 
Många finländska företag har också utvidgat sin företagsverksamhet genom 
att grunda fiskodlingsanläggningar i Sverige, där det har varit möjligt att få 
större och långvarigare odlingstillstånd. 

PRODUKTION
AV ODLAD FISK 2012:

matfisk ca

regnbågslax 11300 ton

SIK 1200 ton
gös, stör, öring och röding

12700
VÄRDE CA 44,6 
MILJONER EUROTON
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332
VATTENBRUKET
FÖRETAG INOM

I FINLAND 
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DET FINNS
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Vattenbruksföretagen
Samma företag kan ha flera olika anläggningar och flera pro-
duktionsinriktningar. Av företagen är 10 procent stora, 40 
procent medelstora och 50 procent små. Skillnaden i omsätt-
ningen är stor mellan företagsklasserna. 

Vattenbruksproduktionen bedrivs i huvudsak i mycket små 
enheter och produktionen är utspridd. Anläggningarnas me-
delstorlek i Finland är endast 60 ton. I Sverige är medelstor-
leken	betydligt	större,	ungefär	400	ton	och	i	Norge	t.o.m.	900	
ton. En förstoring av produktionsenheterna är ett sätt för 
primärproducenterna att svara på den skärpta konkurrensen. 
Företagens produktionskapacitet kan utökas hållbart bl.a. 
genom lokaliseringsstyrning, där man identifierat speciellt 
lämpade områden för den växande produktionen. 

Största delen av matfisken 
produceras i havsområdet

Bild: raisioagro

Matfiskanläggning
Matfisk- och yngelanläggning
Yngelanläggning
Naturnäringsdam
Ingen uppgift
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Produktionssätten
Det finländska vattenbruket utgör en helhet, där man föder upp 
moderfisken, kläcker rommen och föder upp ynglen i huvudsak i in-
sjöanläggningar. För skedet upp till matfiskstorlek flyttas fisken an-
tingen till insjöområdets dammar eller havsområdets nätkassar. Det 
finns flest odlingsanläggningar för matfisk i Egentliga Finland och på 
Åland. I recirkulationsanläggningar producerades under 3 procent av 
totalproduktionen. 

VÄRDE CA 22,6 
MILJONER EURO55
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I FINLAND ÅR 2012
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Vad innehåller fiskfodret?
Fiskmjöl, fiskolja, växtråvaror, såsom certifierad soja, bond-
böna och rybsolja, samt vitaminer och spårämnen som fis-
ken behöver för att växa, används som råvaror i fiskfodret. 
Alla råvaror som används i fodret går att spåra.

Varifrån kommer regnbågslaxens röda färg?
Köttets röda färg i regnbågslaxen kommer från astaxantin-
pigmentet som tillsätts i fodret. Laxfiskar som växer i naturen 
får sin röda färg åtminstone delvis från samma pigment, de 
får det genom sin föda. I näringskedjan producerar mikroal-
gerna astaxantin.

Bild: raisioagro

Bild: Kari Kujala
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4. FISKENS FÖRÄDLING OCH HANDEL
De företag som bedriver fiskhandel och fiskförädling säkrar fiskprodukternas 
tillgång för konsumenterna. Företagen samlar upp fisken från kustens och 
insjöarnas fiskare och fiskodlare, förädlar fisken till en produkt som passar 
konsumenter och yrkeskök samt levererar slutligen produkterna vidare till mi-
nuthandeln och storköken.

De flesta större företag har förutom förädling och partiförsäljning 
av fisk även import och export av fisk. Det finns ungefär 130 mi-
nuthandelsföretag som är specialiserade på fisk. I verkligheten 
är minuthandeln med fisk en betydligt större sektor, för största 
delen, ungefär 80 procent av fisken, säljs till konsumenterna via 
stormarknader och varuhus. Ytterligare finns det i Finland 15 000 
– 20 000 storkök, av vilka huvuddelen serverar fisk.

STORKÖKSSEKTORN
SÄLJS VIA

25%
av fisken
ca

Med en centraliserad uppsamling och distribution kan man kost-
nadseffektivt förmedla även mindre fiskmängder till marknaden 
samt säkra tillgången även för större kunder. 

FiskFÖRÄdLinGens omsÄttninG

Stora företag

Medelstora
företag

Små företag

2009         2010        2011

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

1000 €



            21 

10ANDEL AV 
branschens 
omsättning är

76%

FISKFÖRÄDLINGEN KONCENTRERAS:

STÖRSTA 
företagens  

DE

Fiskförädling 
Den finländska fiskförädlingsindustrin tillverkar ett mångsidigt 
urval	fiskprodukter	för	såväl	minuthandelns	som	HoReCa	(hotell,	
restaurang, catering) -sektorns behov. De företag som förädlar 
fisk såväl i Finland som i hela EU-området är beroende av impor-
terade råvaror. Fastän konsumenterna uppskattar inhemsk när-
mat samt närfångad och -odlad fisk, är en jämn råvarutillgång 
en förutsättning för lönsam produktionsverksamhet. Företagen 
har tillgång till flera olika inköpskanaler såväl i hemlandet som 
utomlands. Förutom för att säkra tillgången, behövs importfisk 
även för att komplettera det inhemska artutbudet. 

Partihandel med fisk
De företag som bedriver fiskförädling i Finland verkar även som 
partiaffärer, därutöver har vi några företag som enbart kon-
centrerar sig på partihandel. Det är typiskt för branschen, att 
partihandeln/fiskförädlarna sköter uppsamlingen av fisken och 
transporten från yrkesfiskarna till förädlingsanläggningarna.
 Fiskpartihandeln har en betydande andel i att säkra tillgången 
på fisk samt att utjämna fångsttopparna. Finlands kust är lång 
och yrkesfiskarna är utspridda längs kusten. De enskilda fiskar-
nas fångster kan variera stort. Genom att samla upp flera fis-
kares fångster kan partihandeln leverera vidare tillräckligt stora 
mängder för såväl minuthandelns som yrkeskökens behov. Un-
der tider med fångsttoppar, när utbudet av fisk överstiger beho-
vet, har partihandeln möjlighet att marknadsföra större mängder 
eller förädla fisken längre, till en produkt som bättre motsvarar 
efterfrågan eller till en frysprodukt. 
 Distributionen vidare från förädlingsanläggningen/partihan-
deln sker genom två kanaler, antingen som fiskpartihandelns 
egen direktdistribution eller via centralaffärerna.
 Logistiken har en stor betydelse för fiskförädlingsindustrin 
och -handeln. Utmaningen är att bygga upp en tillräckligt snabb 
logistisk kedja, eftersom fiskprodukterna kräver en noggrann 
temperaturreglering och de har en relativt kort hållbarhetstid. 
De långa transportavstånden, liten befolkningsmängd och dess 
ojämna fördelning försvårar planeringen av en kostnadseffektiv 
logistikkedja i Finland.

Fiskprodukternas kvalitet säkras med en obruten 
kylkedja i hela leveranskedjan.
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HoReCa (hotell, restaurang, catering) 
Ungefär en fjärdedel av all fisk säljs genom storkökssektorn. I Finland äter man 
ungefär 850 miljoner måltider per år utanför hemmet och i yrkesköken görs allt 
fler portioner numera av fisk. Mest mat tillverkades av regnbågslax, lax, sej och 
torsk.
 I yrkeskök inverkar bl.a. leveranssäkerhet, produkternas förädlingsgrad och 
pris på inköpsbesluten. Speciellt i den offentliga sektorn har priset en avgöran-
de betydelse. Även näringsrekommendationer och kostrekommendationer styr 
inköpen av råvaror.
 Personalrestaurangerna och den offentliga förvaltningen (skolor, daghem, 
sjukhus) konkurrensutsätter sina livsmedelsinköp inom ramen för lagen om of-
fentlig upphandling med jämna mellanrum. Prisen måste vara i kraft från sex 
månader upp till t.o.m. ett år, vilket är ganska utmanande för vissa produkter 
– t.ex. för inhemsk naturfisk, vars utbud varierar starkt enligt säsong. 

Fiskens minuthandel
Huvuddelen av fisken säljs till konsumenterna via 
dagligvaruhandeln. Fiskens andel av dagligvaruhan-
delns försäljning är i medeltal under 2 procent, men 
ofta sägs det, att dess imagevärde för handeln är 
större än dess penningvärde. 
 Koncentrationen inom minuthandeln och den na-
tionella marknadsföringen har lett till, att man spe-
ciellt i samband med kampanjer ofta tyr sig till im-
portfisk för att säkra en tillräcklig volym. I regionala 
kampanjer kan man bättre använda närfångad eller 
-odlad fisk.

Konsumenterna vill 
ha inhemsk fisk och 
i minuthandeln är 
det inhemska en klar 
försäljningsfördel.
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Det finländska högsjöfiskets huvudfångsarter strömming och vassbuk 
är yrkesfiskets och fiskindustrins viktigaste exportprodukter. Av den år-
liga fångsten slutar bara ungefär 3 procent i den inhemska livsmedels-
konsumtionen. Huvuddelen av fångsten går på export eller som råvara 
för den inhemska foderindustrin.

•	Strömming och vassbuk exporteras frusen som råvara för konservin- 
	 dustrin,	i	huvudsak	till	Ryssland,	årligen	ca	20-25	%	av	totalfångsten.	
 

•	Som	råvara	till	fiskmjöl	eller	foderindustrin	landas	eller	exporteras		
 strömming och vassbuk, ungefär 30 procent av totalfångsten.

•	Resterande	45	procent	används	i	hemlandet	som	råvara	för	
 pälsdjursfoder. Då 98 procent av skinnen från den finländska 
 pälsfarmningen går på export, hamnar således även den här delen  
 av strömmings- och vassbuksfångsten till slut på export i form 
 av skinn av pälsdjur.

Förädling och export av strömming och vassbuk

Strömming och vassbuk är viktiga råvaror för den finländska pälsdjursnäringen. Av pälsauktionsbolaget Saga Furs försäljning under senaste bokslutsperiod 
kom ungefär 500 miljoner euro från finländska pälsar. Som jämförelse kan konstateras, att detta är ungefär hälften av den finländska sågindustrins export. 
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En strikt reglerad och övervakad 
företagsverksamhet
För att kunna fungera som yrkesfiskare måste man förutom allmänna, 
även alla övriga företagare gällande förpliktelser, vara antecknad i det re-
gister	över	yrkesfiskare	som	NMT-centralerna	upprätthåller.	Yrkesfiske	 i	
havsområdet kan endast bedrivas med ett fartyg som är antecknat i fiske-
fartygsregistret. Fiskerätt måste på enskilda vatten fås eller hyras av vat-
tenområdets ägare. För de kvoterade arternas del (strömming, vassbuk, 
lax, torsk och rödspätta) måste fisket ske inom de kvoter som beviljats 
Finland. I EU-bestämmelser, i nationella lagen om fiske och i förordningar 
finns dessutom åtskilliga bestämmelser som rör yrkesfisket. 
 Fiskodling är tillståndspliktig företagsverksamhet. För varje fiskodlings-
anläggning har i miljötillstånd bestämts hur mycket näringsämnen (fosfor 
och kväve) i utfodringen maximalt kan användas i anläggningen. Miljötill-
stånden är i allmänhet tidsbundna – och det är inte alls självklart att ett 
tillstånd kan fås på nytt för en befintlig anläggning. Det är mycket svårt att 
få nya odlingstillstånd. 

Bedömningen av fiskresurser 
och fiskbeståndens tillstånd
Fiskerinäringen grundar sig på ett hållbart nyttjande av förnyelsebara 
naturresurser. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) som hör till jord- 
och skogsbruksministeriets förvaltningsområde producerar data om Fin-
lands fiskbestånd. Största delen av fiskproven samlas in från yrkesfiskets 
fångst. VFFI producerar den kunskap som behövs för förvaltningen av fis-
ket och ger årligen en rapport om fiskbeståndens tillstånd och en prognos 
om de följande årens förväntade utveckling. 

Informationen kan hittas på VFFI:s nätsidor www.rktl.fi   

Östersjöns kvoterade arter
Internationella	havsforskningsrådet	(ICES)	ger	beståndsuppskattningar	för	
Östersjöns kvoterade arter och också rekommendationer om följande års 
fiskemöjligheter.	 Europeiska	 kommissionens	vetenskapliga	organ	STECF	
bedömer	de	uppskattningar	som	ICES	gett	och	ger	också	egna	rekommen-
dationer om fiskemöjligheterna. Förutom detta ger Östersjöns rådgivande 
nämnd	BSAC	en	egen	rekommendation	om	fiskemöjligheterna.	

REGLERING AV FISKET
Fiskekvoter
Det finländska fisket regleras både av beslut på EU-plan och av na-
tionella beslut. Den del som hör till EU:s kompetens benämns den 
gemensamma fiskeripolitiken och dess mål är ett hållbart nyttjan-
de av fiskresurserna.
 EU:s jordbruks- och fiskeråd fastställer fiskekvoter för EU-län-
dernas fiskeflottor. EU fördelar kvoterna mellan medlemsländerna 
enligt principen för relativ stabilitet. Målet är att säkerställa att fis-
ket i EU är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. De kvoterade 
arterna i Finlands yrkesfiske är strömming, vassbuk, lax, torsk och 
rödspätta.

Fiskeflottan
EU har satt ett maximalt kapacitetstak (registerutrymme) för Fin-
lands fiskeflotta mätt i bruttoton och kilowatt. Finlands fiskeflotta 
är nationellt indelad i två grupper, kustfartyg (under 12 m) och hög-
sjöfartyg (minst 12 m). För varje fartygsgrupp har anvisats en maxi-
mal fiskekapacitet mätt i maskineffekt (kilowatt kW) och dräktig-
het (bruttoton GT). För att få fartyget i registret och därmed också i 
fiske förutsätts det att i registret finns ledig kapacitet eller att man 
vid registrering i motsvarande mån avför i registret redan befintlig 
kapacitet. I praktiken sker anskaffningen av registerutrymme spe-
ciellt gällande högsjöfartyg genom att köpa fartyg som redan finns 
i fiskefartygsregistret.

5. PRIMÄRPRODUKTIONENS 
 VERKSAMHETSMILJÖ
Hela kedjan inom fiskerinäringen kan endast fungera samt ge ar-
bete, utkomst och välfärd om det finns tillräckligt med råvara, fisk. 
Med tanke på hela kedjans verksamhet är det centralt att trygga 
den inhemska primärproduktionens verksamhetsförutsättningar. 
Importfisk behövs för att garantera kontinuerlig tillgång och för 
att komplettera artutbudet, men konsumenterna vill ha och vär-
desätter inhemsk fisk. Endast ett livskraftigt yrkesfiske och en 
livskraftig fiskodling kan producera den fisken. 
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Styrning och övervakning av fisket
På EU-plan styrs fisket av den så kallade övervakningsförordningen, 
vilken har gjort övervakningen av fisket ännu stängare. Den nationella 
implementeringen av övervakningsförordningen är under beredning. 
 På nationellt plan styrs fisket i Finland av lagen och förordningen 
om fiske. I dem regleras bland annat fiskerättigheter, tillåtna redskap 
samt minimimått och fredningstider för fiskar. Tidsbundna fiske- och 
redskapsbegränsningar kan också ges med statsrådets och jord- och 
skogsbruksministeriets förordningar. 
	 Redskap	som	är	avsedda	för	yrkesmässigt	fiske	får	endast	använ-
das av yrkesfiskare. 
	 Rätten	att	idka	fiske	och	bestämma	om	det	tillhör	vattenområdets	
ägare. Ägaren kan vara en privat fastighet eller staten, eller vatten-
området kan vara gemensamt för flera fastigheter. Delägarna i ett 
gemensamt vattenområde bildar ett delägarlag, vilket fungerar enligt 
lagen om samfälligheter och lagen om fiske. Största delen av Finlands 
fiskevatten tillhör delägarlagen. För allmänna vatten gäller särskilda 
bestämmelser. 
 Innehavaren av fiskerätten är skyldig att arrangera fisket på sitt 
område enligt den nyttjande- och vårdplan för fiskbestånden som 
gäller för fiskeområdet. Fiskresursens hållbara och mångsidiga av-
kastning, fiskbeståndens naturliga livscykel samt fiskresursens och 
den övriga naturens mångfald skall tryggas. 
 Lagen om fiske förnyas för tillfället i Finland.

Strategier för enskilda fiskbestånd
• mångårig vårdplan för torsk (Eu)
• sikforskningsprogram (Finland)
• förslag till nationell plan för lax som också innehåller en del som gäller öring (Finland)   

Fiskerimyndigheten 
Jord- och skogsbruksministeriet är fiskerimyndighet på central nivå. 
På	regionalt	plan	fungerar	Närings-	trafik-	och	miljöcentraler	(NMT-
centraler), till vilkas uppgifter hör bland annat beslutsfattande om 
lov och förbud enligt lagen om fiske, havsområdets fångstuppfölj-
ning samt övervakningsuppgifter enligt lagen om fiske och den ge-
mensamma	 fiskeripolitiken.	 NMT-centralerna	 upprätthåller	 också	
register över yrkesfiskare och fiskefartyg. 
	 Polisen,	gränsbevakningen,	tullen,	fiskerimyndigheten	(NMT-cen-
tralerna)	 samt	 de	 fiskeövervakare	 som	NMT-centralerna	 godkänt	
övervakar att bestämmelser som gäller för fisket efterföljs.

Fiskodlingens miljötillstånd
Regionförvaltningsverkets	 ansvarsområde	 för	miljötillstånd	 beviljar	
miljötillstånd för fiskodlingsanläggningar. Fiskodlingens tillstånds-
system är en del av den allmänna regleringen av nyttjandet av vatten 
och miljö. Tillståndsprövningen baserar sig på stadganden i vatten-
lagen och miljöskyddslagen. Dessutom tas i beaktande bland annat 
avfallslagen, naturskyddslagen samt markanvändnings- och bygg-
nadslagen.  

 KAN IDKAS ENDAST
Fiskförädlingsverksamhet

ANLÄGGNING
I LIVSMEDELS-

FÖR DETTA ÄNDAMÅL
som godkänts
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I diskussionen under senare år har skadedjurens, det vill säga sä-
lens och skarvens inverkan på fisket och fiskodlingen stått i fokus. 
Det	 internationella	ECOSEAL-projektet	har	bland	annat	undersökt	
detta.	Näringen	har	för	sin	del	utvecklat	sälsäkra	redskap	och	nät-
stängsel kring fiskodlingskassarna. Myndigheterna har genom att 
betala sältoleransstöd delvis ersatt de fångstskador som sälen för-
orsakar och också ersatt de skador fiskodlarna förorsakas. 

Sälar
År 2013 räknades rekordhöga 29 496 gråsälar i Östersjön. Det 
räknade antalet är mindre än det verkliga antalet. Under optimala 
förhållanden når man i genomsnitt 70 procent av det totala be-
ståndet. Förutom gråsälar beräknas det i Östersjön finnas cirka 
10 000 vikare.
 Östersjöns bestånd av gråsälar har ökat nästan trefalt sedan 
år 2000. Även om VFFI konstaterar att tillväxten efter mitten av 
2000-talet skett i Mellansveriges skärgård, berättar de regionala 
siffrorna endast om sälarnas läge vid räkningstillfället. Merparten 
av vikarna lever i Bottenviken.

SÄL OCH SKARV PÅVERKAR 
FISKBESTÅNDEN 

Om man under optimala 
förhållanden utförda räkningar 
kan se 70 % av gråsälarna är 
det verkliga antalet i Östersjön 
minst 40 000.
 
Denna sälmängd äter 80 
miljoner kilo fisk i året.

utVECkLinGEn AV GRÅsÄLsBEstÅnDEt i ÖstERsJÖn

(källa: VFFI)
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ECOSEAL-projektet	som	koordinerades	av	VFFI	utredde	gråsälens	
diet och dess tidsmässiga och regionala variationer i Finland, Sveri-
ge och Estland under åren 2012 – 2013. Majoriteten av gråsälarna 
använde strömming, men man konstaterade att problemsälarnas 
diet var specialiserad. Till exempel för laxens, öringens, sikens och 
gösens del kan sälens påverkan på fiskbestånden vara betydande. 

Skarvar 
De första observationerna av häckande skarvar gjordes i Finland 
år 1996. Beståndet började växa kraftigt under 2000-talet och år 
2013 var det häckande beståndet i Finland redan totalt 18 660 
par på 63 holmar och skär. Av beståndet häckade 37 procent, det 
vill	säga	7	000	par	i	Finska	viken.	Om	räknar	med	ungar	och	inte	
ännu häckande unga fåglar fanns det enbart i Finska viken i Fin-
lands havsområde 35 000 skarvar.
 Skarvarna är närvarande under nästan hela perioden med öppet 
vatten (vuxna 200 dygn, ungar 150 dygn). Finska vikens 35 000 
fåglar åt därmed totalt cirka tre miljoner kilo fisk år 2013. 
 Enligt de uppföljningar som Finlands miljöcentral (SYKE) har 
utfört i västra Finska viken och östra Skärgårdshavet åren 2002 
– 2009 om skarvsamhällenas diet under häckningstiden bestod 
den till 80 – 90 procent av mört, tånglake och abborre. Förutom 
abborre noterades av de kommersiellt viktiga arterna gös fyra 
procent och strömming en procent. 
 I de undersökningar som i Skärgårdshavet och Bottenhavet 
har kartlagt skarvens diet, ger preliminära resultat vid handen att 
skarven kan ha en betydande påverkan på den fångst som värde-
fiskarna förväntas ge

Bild: FYFF/marKKu saiHa

Bild: FYFF/marKKu saiHa

(källa: SYKE)
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 Högsjöfiske 
•	Trålfiske	av	strömming,	vassbuk	och	torsk
•	Värde	ungefär	25	miljoner	euro	(2012)*

 Kust- och skärgårdsfiske
•	Ryssje-	och	nätfångst	av	sik,	gös,	abborre,	
 lax och strömming
•	Värde	ungefär	11	miljoner	euro	(2012)*

 Insjöfiske 
•	Trålfiske	av	siklöja,	ryssje-	och	nätfångst	av	sik,	
 gös och abborre
•	Värde	ungefär	9	miljoner	euro	(2012)*

 Fiskodling
•	Odling	av	matfisk	i	havs-	och	insjöområdet,	
 regnbåge, sik, öring
•	Värde	ca	45	miljoner	euro	(2012)*

*	Värde	som	producentpris	
   utan moms.

6. FISKERINÄRINGENS   
 EFFEKT

Fiskodling

Restauranger 

Minuthandel 

Kommersiellt fiske

Övriga näringar

Partihandel

Logistik

Förädling

Export

Att uppskatta fiskerinäringens effekter och att 
räkna värdet av effekterna är utmanande. Fiskens 
värde mångfaldigas i värdekedjan och till exempel 
den fångade och odlade fiskens värde kan räknas 
först då den når konsumentens tallrik.   

Fisket är ett av de mest effektiva sätten att avlägs-
na näringsämnen från vattendragen. 

Fiskodlingen ses som framtidens lösning på den 
världsomfattande matbristen och fiskodlingsan-
läggningarna producerar de fiskyngel som behövs 
för fiskbeståndens vårdutsättningar.

I värdekedjan mångfaldigas 
fiskens värde

Bild: FYFF/marKKu saiHa
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Ekonomiska effekter
Det inhemska yrkesfiskets omsättning år 2012 var ungefär cirka 
45 miljoner euro och matfiskodlingens cirka 50 miljoner euro. 
Dessutom odlade vattenbrukarna fiskyngel för fortsatt odling och 
utsättning till ett värde av cirka 22 miljoner euro. Yrkesfisket och 
fiskodlingen har en multiplikatoreffekt i företag som producerar 
både produktionsmedel (fartyg, redskap, foder) och tjänster som 
förädling av fiskprodukter, fiskhandel och produktion av pälsdjur. 
Yrkesfiskets värde var mätt enligt produktionen år 2012 med mul-
tiplikatoreffekt drygt 160 miljoner euro och matfiskodlingens cirka 
175 miljoner euro. 

Enligt sysselsättningsstatistiken sysselsatte yrkesfisket 618 och 
vattenbruket 469 personer år 2011. Enligt Statistikcentralens bok-
slutsuppgifter sysselsatte fiskeföretag, vars omsättning är minst 
10 340 euro, 293 årsarbetsenheter år 2011. Vattenbruket sys-
selsatte 364 årsarbetsenheter. Yrkesfiskets sysselsättande effekt 
med dessa uppgifter var då multiplikatoreffekten beaktas 586 års-
arbetsenheter och vattenbrukets 1 600 årsarbetsenheter. 

Antalet företag med förädling av fisk och partihandel med fisk som 
huvudverksamhet i Finland är drygt 200. De här branschernas 
sammanlagda omsättning är över 350 miljoner euro och företa-
gens sysselsättande effekt cirka 900 årsarbetsenheter.

Ekologisk inverkan
Yrkesfisket och vattenbruket är företagsverksamhet som nyttjar för-
nyelsebara naturresurser, och inverkar på fiskbestånd och vatten-
miljö.  

Yrkesfiskets inverkan på fiskbestånden
Yrkesfisket följer principerna om hållbart fiske. Fiskbestånden följs 
upp kontinuerligt och VFFI:s ståndpunkt är att Finland fiskebestånd 
huvudsakligen är starka och håller väl för det nuvarande fisket och 
till och med för ett större fiske. För de kvoterade arternas del följer 
yrkesfisket de kvoter som för Finland fastställts på basen av den ve-
tenskapliga rådgivningen.

Yrkesfisket avlägsnar näringsämnen
Yrkesfisket avlägsnade år 2012 cirka 600 ton fosfor och 3 000 ton 
kväve från Finlands vattendrag. Merparten av detta, cirka 500 ton, 
genom fisket efter strömming och vassbuk.

FiskERiFÖREtAGEns omsÄttninG 2009 – 2011
  Innehåll kg Avlägsnar 
               Fångst ton fisk näringsämnen 

  Fosfor Kväve   Fosfor   Kväve 
Strömming 
och vassbuk  126 124  0,004  0,021  504 84 % 2 649  88 %

Övrig 
fångad hav         6 803 0,0075 0,0275    51  9 %   187   6 %

Insjöfisk               5 766 0,0075 0,0275    43  7 %   159   5 %
    
TOTALT       599         2 994

Bild: FYFF/marKKu saiHa
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Fiskodlingens andel av Finlands totala fosforbelastning 
jämfört med andra näringar. 

Fiskodlingens miljöpåverkan 
Fiskodlingens miljöpåverkan har speciellt tidigare väckt mycket diskus-
sion. Fiskodlingens andel av Finlands totala fosforbelastning var dock 
endast 1,8 procent år 2012 (SYKE). Finländska fiskodlare har aktivt ut-
vecklat foder och teknik samt utfodringsmetoder för att förbättra mil-
jöeffektiviteten. Fiskodlarna uppnådde de mål som uppsatts av kom-
missionen	för	skyddet	av	Östersjöns	marina	miljö	(HELCOM)	och	de	mål	
som uppsatts nationellt för att minska belastningen redan år 2005. 

Fiskodlingens inverkan på 
naturfiskbestånden
Bruket av naturfisk i fiskfoder har minskat betydligt jämfört med 
1990-talet. Fisk har ersatts med växtråvaror såsom certifierad 
soja, bondböna och rypsolja. I och med att användningen av na-
turfisk har minskat har också fiskodlingens belastande effekt 
minskat. 

Fiskodlarna har ett omfattande åläggande att följa miljöpåverkan. Genom 
detta får både myndigheter och aktörer regelbundet och dokumenterat 
uppgifter om miljöns tillstånd och verksamhetens konsekvenser för miljön.

Fiskodlingen stöder naturfiskbestånden genom att 
upprätthålla flera hotade fiskbestånd och genom att 

förstärka dem genom yngelutsättningar.

•	för	att	föda	upp	ett	kilo	fisk	
 behövs cirka ett kilo fiskfoder

•	 i	ett	kilo	fiskfoder	används	
 cirka 200 gram fiskmjöl 
 och 50-60 gram fiskolja

•	 från	ett	kilo	foderfisk	
 får man 200 gram fiskmjöl 
 och 50-60 gram fiskolja

•	som	foderfisk	används	
 små stimfiskar som lodda, 
 tobis och sillfiskar

•	 i	Finland	har	man	inte	observerat	att		
 fiskodlingen sprider parasiter eller  
 fisksjukdomar till naturfiskbestånden 
   
•	det	finns	inte	ett	problem	med	
 förrymda fiskar då regnbågen 
 inte förökar sig naturligt i Finland

Fiskodlingen är 
energieffektiv 
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Övriga miljöeffekter
En betydande del av de miljöeffekter fiskprodukternas förädling 
skapar förorsakas av produktionsanläggningarnas energiförbruk-
ning,	 vattenförbrukning	samt	av	avloppsvatten.	Ofta	 tror	man	att	
transporter och förpackningar är den största orsaken till livsmed-
lens miljöbelastning. Den största belastning förorsakas dock av rå-
varor samt produktionsanläggningarnas och handelns funktioner.  

Social inverkan
Speciellt primärproduktionens yrken inom fiske och fiskodling är 
viktiga delar av kustens och insjöområdets kultur och identitet. 
Den mat som lagas av fisk som fångas och odlas i närvattnen är en 
oskiljaktig del av det finländska sättet att leva. Genom att erbjuda 
konsumenterna hälsosam närmat stöder fiskerihushållningens nä-
ringar livskraften i de lokala samhällena och upprätthållandet av 
traditioner. 

Fisk och folkhälsa
Att äta fisk ger positiva effekter för hälsan och speciellt för hjärthäl-
san. Hjärt- och kärlsjukdomar nämns som finländarnas vanligaste 
dödsorsak. Levnadsvanor och diet har en stor inverkan. I flera un-
dersökningar har konstaterats att 1-2 fiskmåltider per vecka mins-
kar risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar.
 Fisk är finländarnas viktigaste naturliga D-vitaminkälla. Speciellt 
under mörka årstider måste man här i norr få D-vitamin endera från 
födan eller som kosttillskott. Som förebyggande åtgärd mot och 
vård av bensjukdomar såsom ostoporos utgör intaget av tillräckligt 
med D-vitamin och kalsium grunden. 

DE SOM ÄTER FISK

BEFOLKNINGEN

näringsämnen än
DEN ÖVRIGA

FÅR MERA
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Fisk och främmande ämnen
I likhet med alla andra livsmedel kan fisk innehålla ämnen som 
inte hör till livsmedel, men som av olika orsaker har hamnat i 
fisken. Sådana främmande ämnen är till exempel olika miljö-
gifter. 

För fiskens del har de möjliga främmande ämnenas inverkan 
på människan diskuterats mycket. Slutsatsen i de sakkunnigas 
bedömningar har varit att det är hälsosammare att äta fisk än 
att i en rädsla för främmande ämnen låta bli att äta fisk. 

I den undersökning av fiskare som Institutet för hälsa och 
välfärd utförde märkte man att manliga yrkesfiskare åt nästa 
två gånger mera fisk än den övriga manliga befolkningen. I de 
manliga yrkesfiskarnas blod uppmättes i motsvarande mån 
ungefär två gånger mera både omega-3-fettsyror och dioxiner 
och	PCB-föreningar.	I	medeltal	var	de	friskare	och	mera	långli-
vade än den övriga befolkningen.

• Fisk är den bästa naturliga 
 D-vitaminkällan.

• Fiskens mjuka fetter 
 är bra för hjärtat. 

• Fisk är smart mat för 
 dess långkedjiga fettsyror 
 är bra för hjärnan och det 
 centrala nervsystemet.

• Fiskens protein är fullvärdigt.

• i fisk finns bara lite energi. 
 i fisk finns en mångsidig 
 sammansättning av näringsämnen. 

FISKENS POSITIVA HÄLSOEFFEKTER ÖVERSTIGER 
MÅNGDUBBELT FISKENS MÖJLIGA HÄLSORISKER.

5ORSAKER
ATT ÄTA

GODA

FISK
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Antalet yrkesfiskare fortsätter med all sannolikhet 
att minska och i motsvarande mån kommer utbudet 
på	 naturfisk	 att	minska.	Naturfisken	 blir	 en	 special-
produkt, den säljs i producentens närområde och allt 
mera som direktförsäljning. För detaljhandeln är na-
turfisken dock också i fortsättningen en viktig image-
produkt. 

Marknaden för strömming och vassbuk följer päls-
djursnäringens konjunkturer och den globala mark-
naden för fiskmjöl. Yrkesfiskets framtid är till stor del 
beroende av möjligheten av få fiskerättigheter, fiskets 
regleringsåtgärder och förvaltningen av skadedjur. 

Vattenbrukets framtid styrs av tillståndspolitiken och 
av hur lokaliseringsstyrningen lyckas. Målet för det 
inhemska vattenbruket är att öka produktionsmäng-
derna. Målet är att fördubbla produktionen under 
de fem följande åren, det vill säga till år 2020. Tillika 
förväntas näringens värde öka med över 40 procent 
från det nuvarande. Lokaliseringsstyrning, flyttning av 
anläggningar till det öppna havet samt odling av nya 
arter ses som åtgärder för att nå målen. 

7. FISKERINÄRINGENS FRAMTID
Den globala efterfrågan på fisk ökar kontinuerligt och också i Finland ser det ut som om fisken har goda marknadsutsikter. 
Fångsterna av naturfisk ökar inte alltför mycket, ökningen kommer därmed troligtvis från vattenbruket.  

för att det kommer nya

företagare
I BRANSCHEN

En förbättrad
LÖNSAMHET
I HELA KEDJAN
och speciellt i primärproduktionen

GER EN GRUND

Fiskerinäringens hållbarhet måste ses som en helhet, i vilken 
den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten beaktas.

Då konkurrensen om vattenområdena fortsätt-
ningsvis ökar, är det helt avgörande för fiske-
rinäringens framtid att primärproduktionens 
ställning tryggas i politiken för nyttjandet av 
vattnen.

Fiskhandeln och förädlingen behöver också i 
fortsättningen importerad fisk och den norska 
odlade laxen torde bibehålla sin position som 
förädlingsindustrins viktigaste råvara.

Fiskerinäringens organisationer har som mål 
att öka samarbetet inom branschen och att in-
tensifiera kommunikationen. Diskussionen om 
fiskerinäringen måste fås på ett sakligt plan.

Verksamhetsförutsättningarna för fiskbran-
schens företagare bör förbättras målmedvetet 
och långsiktigt. Här har också politikerna och 
myndigheterna ett centralt ansvar. Man måste 
kunna svara på den efterfrågan som finns på 
fisk. Då skapas mervärde och arbetsplatser. 



34        

Myndigheternas och 
intresseorganisationernas 
utvecklingsriktlinjer
Både myndigheterna och intresseorganisationerna har genom 
sina riktlinjer skapat en grund för att utveckla fiskerinäringen 
genom att beakta den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten. 

Myndigheter
Regeringsprogrammet	för	statsminister	Jyrki	Katainens	regering	22.6.2011
Operativa	programmet	för	fiskerinäringen	i	Finland	för	åren	2007	–	2013,	
operativa programmet för åren 2014 – 2020 är under beredning
Statsrådets principbeslut om ett nationellt vattenbruksprogram 2015
Nationellt	yrkesfiskeprogram	2015,	godkänt	av	jord-	och	skogsbruksministeriet
Utvecklingsprogram för fiskförädling och handel 2015, godkänt av jord- och skogsbruksministeriet

Intresseorganisationer
Finlands Yrkesfiskarförbund
förbundets strategi för näringen 2014 – 2020, godkänt 2013
förbundets principer för hållbar verksamhet 2013, godkänt 2012

– FÖR ATT KUNNA SVARA PÅ EFTERFRÅGAN MÅSTE 
PRODUKTIONENS VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR TRYGGAS

FISK HAR EFTERFRÅGAN
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www.sakl.fi
www.kalankasvatus.fi
www.kalakauppiasliitto.fi
www.etl.fi
www.prokala.fi
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EU INVESTERAR I HÅLLBAR FISKERINÄRING
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