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De strategiska huvudlinjerna i Finlands Yrkesfiskarförbunds verksamhet är: 

o yrkesfisket bedrivs på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt 

o fisket bedrivs professionellt så, att verksamhetens helhetskvalitet har en central betydelse 

o näringen har beredskap att övergå även till nya verksamhetsformer 

o näringens ställning i samhället stärks genom ett målmedvetet utvecklingsarbete, 

intressebevakning, information och marknadsföring 

 

Förbundet uppgjorde sitt första fiskeripolitiska program år 2001 och sitt miljöprogram år 2002 eller 

mycket tidigare än dessa frågor lyftes i offentligheten. Det här visar, att vi har noterat vårt ansvar 

och arbetat målmedvetet för att utveckla sektorn.  

 

Kärnan i den ansvarsfulla verksamheten är ett fiske som beaktar miljöns tillstånd samt näringens 

sociala och ekonomiska effekter. Genom att beakta dessa faktorer producerar man kvalitativ näring 

och fiskråvara, och avlägsnar näringsämnen ur vattnen.  

 

Vi månar om fiskekulturens bevarande som en del av finländskt företagande och 

livsmedelshushållning. Fisket och fiskmaten är viktiga delar av våra medborgares identitet och vi 

vill att de förblir sådana. Vi är även en del av den traditionella näringsstrukturen och vi skapar och 

bevarar arbetsplatser. Vi har alltid verkat på miljöns villkor och anpassat vår verksamhet enligt 

hållbart fiske.  



 
 

För förbundet är kärnan i den ansvarsfulla verksamheten: 

o fiskbestånden bör vara tillräckligt stora för att tåla fisket 

o beskattningen av fiskbestånden bör dimensioneras så, att den inte hotar fiskbestånden och att 

bifångsterna minimeras 

o ekosystemens diversitet bevaras och vården av fiskevattnen beaktas 

o fiskemetoderna utvecklas hela tiden och i verksamheten beaktas biologiska, ekonomiska, sociala 

och till miljön hörande synpunkter  

o lagar, standarder samt internationella avtal följs 

o näringen noterar sin roll som en del av livsmedelshushållningen och verkar enligt 

kvalitetskriterierna  

 

Verksamhetens ekonomiska betydelse 

År 2009 verkade inom havsområdet 340 aktiva fiskeföretag, för vilka fångstens värde var 

åtminstone 9.821 euro per år. Av dessa fiskade 282 nära kusten och resten var trålare eller övriga 

högsjöfiskeföretag. Företagens sammanräknade intäkter var ca 27 miljoner euro och företagens 

medelintäkter var 78.000 euroa (VFFI 2011). De tio största företagens andel av branschens 

totalintäkter var 47 %. 

 

De ekonomiskt viktigaste fiskarterna år 2011 var i viktighetsordning: strömming (18,5 M€), 

vassbuk (2,8 M€), sik (2,7 M€), gös (2,5 M€), abborre (1,8 M€), torsk (1,1 M€) och lax (1,0 M€). 

 



 
 

Yrkesfiskarens codex 2012 

1.Respekt för fiskresursen och havsmiljön 

Vi ordnar vårt fiske så, att fångsten till så liten del som möjligt utgörs av icke önskvärda fiskar  

vi fiskar på platser och tider, då mängden icke önskvärda arter är så liten som möjligt 

vi informerar varandra om platser, där det förekommer mycket små eller icke önskvärda fiskar  

vi använder och utvecklar selektiva redskap för ett effektivt fiske 

Vi strävar till att inverka på miljön så lite som möjligt 

vi begränsar användningen av bränslen och använder de renaste kvaliteterna  

vi utvecklar redskap, som har så liten inverkan på havsmiljön som möjligt  

vi tar i land icke-organiskt avfall, även sådant som fastnat i redskapen  

vi sköter med ansvarsfulla arbetsmetoder om oljor och övriga för miljön farliga ämnen  

vi anmäler åt myndigheterna när vi observerar nedsmutsning 

i samband med fiskarnas utbildning och information utökar vi kunskapen om fiskbestånden och 

havsmiljön 

Generellt använder vi redskapen på ett optimalt sätt och vi utvecklar redskapen och övriga 

arbetsmetoder kontinuerligt 

Vi arbetar för att havsdäggdjur inte fås i fångsten 

2. Säkerhet och goda arbetsförhållanden 

Vi skapar goda och säkra arbetsplatser på havet 

Vi sköter om kontinuerlig utbildning av besättningarna 

3. Samarbete 

Vi arbetar öppet och initiativrikt med många kontaktgrupper 

med myndigheter och politiker för att utveckla fiskeripolitiken och förvaltningen 

med forskarna för att utveckla informationen och informationsinsamlingen 

med fiskeövervakningen för att utveckla t.ex. fiskejournalerna och en ändamålsenlig övervakning 

med organisationer som verkar inom fiskeribranschen och dess krets 

Granskare är välkomna ombord på våra fartyg 

4. Information, transparens och kvalitet 

Vi arbetar för att försäkra oss om, att fångstens kvalitet är den bästa möjliga 

Vi följer branschens kvalitetsråd för fångstens livsmedelssäkerhet och hantering 

Vi arbetar för att förbättra fångstens spårbarhet genom att utveckla 

fartygens satellitövervakning 

elektroniska journaler 



saklig märkning av fångsten 

arkivering av spårbarhetsuppgifter 

 

 


