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FISKERINÄRINGENS MÅL FÖR NÄSTA REGERINGSPROGRAM

Verksamhetsförutsätt-
ningarna för fiskerinä-
ringens hela värdekedja 
förbättras

Målet för regeringsperioden bör vara att fiskerinäringen 
producerar mera fisk och fiskprodukter i fortsättningen 
samt förbättrar Finlands ekonomi genom att skapa arbete, 
utkomst och exportintäkter. Fiskerinäringen är ett på natur-
resurser baserat affärsveksamhetsområde där finländska 
företag och finländskt kunnande har möjligheter att expan-
dera på internationella marknader. Det är viktigt att mera 
effektivt nyttja de möjligheter som fiskerinäringen ger för att 
också säkerställa hållbar livsmedelstrygghet och självför-
sörjning. Befrämjandet av hållbar naturresursekonomi bör 
genomsyra hela regeringspolitiken.

Lösning:
  Genomföra effektivt och utan dröjsmål det 

program för befrämjande av inhemsk fisk som 
regeringen godkänt.

  Öka den totala omsättningen för fiskerinäringen i 
Finland till över en miljard euro före 2027 genom 
en fortsatt mångsidig utveckling av fiskerinäringen.

  Erkänna fiskerinäringen som en naturresurs- 
näring, vilken ger arbete och utkomst. 

Framtiden för  
yrkesfisket som näring 
garanteras 

Antalet kommersiella fiskare har halverats under 2000-ta-
let. Antalet yrkesfiskare i huvudsyssla var vid början av 
2021 cirka 700 och uppskattningen är att de minskar yt-
terligare under de närmaste åren. Nedgången i antalet fis-
kare kan kompenseras endast delvis genom att utveckla 
fångstsätt och -teknik. Yrkesfisket längs kusten är i kris 
och behöver regeringens stöd genom konkreta åtgärder. 
Skadedjuren utgör den största utmaningen. De har gjort 
att fisket i vissa områden är helt omöjligt. Skadedjuren 
förorsakar också skador på fiskbestånden.

Lösning:
  Trygga yrkesfiskets verksamhetsförutsättningar 

och utveckla verksamheten så att utbudet av den 
inhemska kommersiellt fångade fisken ökar och 
konsumtionen stiger till åtminstone 10 % av total-
konsumtionen. 

  Trygga yrkesfiskarnas rättigheter och möjligheter 
att fiska olika fiskarter mångsidigt och lönsamt 
samt trygga yrkesfiskarnas tillgång till fiskevatten.

  Ersätta till fullo de skador som sälar och skarvar 
förorsakar fiskeriföretagare.

  Sköta vården av sälbestånden så att utbudet av 
inhemsk naturfisk till konsumenterna kan fort- 
sätta och växa obehindrat. 

  Tillåta begränsningar av skarvbeståndet i  
speciella problemområden och i fiskerinäringens 
kärnområden.

  Trygga fiskets intressen i samband med den om-
fattande utbyggnaden av vindkraft till havs både i 
kust- och högsjöområden.

  Målmedvetet befrämja att byråkratin för fiskeri-
näringarnas verksamhet minskas och underlättas 
både på EU-nivå och nationellt.

  Upprätthålla ett stabilt och förutsägbart aktörs-
specifikt kvotsystem.
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FISKERINÄRINGENS MÅL FÖR NÄSTA REGERINGSPROGRAM

De möjligheter som fiskodlingen erbjuder bör 
nyttjas till fullo 3.

DEN FÅNGADE OCH ODLADE FISKENS 
KLIMATPÅVERKAN

Fiskodlingen är det snabbaste sättet att förbättra tillgången 
på inhemsk fisk, men den förmår inte att svara på den 
stadigt ökande efterfrågan utan en betydande ökning i 
produktionsmängderna. Förutom den inhemska efterfrå-
gan finns det på exportmarknaderna en efterfrågan på 
hållbar, säker och hälsosam fisk och den är en viktig del 
av Finlands försörjningstrygghet. 

Odlad fisk är på samma sätt som mången naturfisk ett 
ansvarsfullt och konkurrenskraftigt livsmedel. Den är häl-
sosam, klimatsmart och kan effektivt omvandla sin näring 
till högklassiskt animaliskt protein. På det hela taget är 
dess inverkan på vattendragen liten, endast cirka 1–2 % 
av Finlands tillförsel av näringsämnen till Östersjön.

Genom att underlätta tillståndsförfarandet finns det möj-
ligheter att tredubbla den inhemska fiskodlingen fram till 
år 2030. Näringen väntar att värdet på produktionen ökar 
över 30 % och att sysselsättningen ökar med 30 % jäm-
fört med nuläget samt att graden av inhemsk odlad fisk 
stiger till över 50 %. 
 

Lösning:
  Göra tillståndsbyråkratin smidigare genom att 

underlätta miljötillståndsförfarandet.

  Beakta fiskodlingens behov i de riksomfattande 
målen för områdesanvändningen.

  Skapa spelregler för näringskompensationer  
(Östersjöfoder och andra lösningar).

  Stöda investeringar som ökar odlingsanlägg- 
ningarnas miljövänlighet och produktionseffektivitet.

  Sätta företagsperspektivet och de näringspolitiska 
medlen i fokus vid förverkligandet av programmet 
för främjande av inhemsk fisk.

  Skapa möjlighet till flexibilitet i miljötillstånden för 
att trygga livsmedelsförsörjningen och självförsörj- 
ningen vid kris- och undantagssituationer.

  Ta i bruk utsläppsbaserade tillstånd.

Källa: Naturresursinstitutet 

  Regnbåge odlad i recirkulationsanläggning  
6–10 kg CO2-ekv/kg filé

  Lax odlad i Norge  
4,6 kg CO2-ekv/kg filé 

  Inhemsk regnbåge   
3,7 kg CO2-ekv/kg filé

  Nätfångad fisk och trålfiskad siklöja  
1,9–2,5 kg CO2-ekv/kg slutprodukt 

  Trålfiskad strömming   
1,3 kg CO2-ekv/kg filé

  Siklöja fångad med not  
0,8 kg CO2-ekv/kg rensad fisk

  Strömming fångad med ryssja 
0,4 kg CO2-ekv/kg filé



Primärproduktionen av inhemsk fisk är en viktig 
del av livsmedelstryggheten och självförsörj- 
ningen. Vi skulle ha möjlighet att producera mera 
fisk i Finland än vad det görs nu. Det finns en efter- 
frågan på finländsk fisk såväl i hemlandet som på 
internationella marknader, men för närvarande kan 
vi inte svara på denna efterfrågan. Då fiskerinä-
ringens möjligheter fås fullständigt i bruk, är det 
möjligt att nå de ambitiösa mål som satts upp i 
programmet för befrämjande av inhemsk fisk. Med 
de nuvarande produktionsresurserna kommer det 
inte att lyckas. Besluten, med vilka tillgången på 
inhemsk fisk och fiskerinäringens livskraft kan 
garanteras, bör göras nu.

Finländska konsumenter vill äta mera inhemsk 
fisk än tidigare 

Enligt konsumentundersökningar äter över 90 procent 
av finländarna fisk och 75 procent vill äta ännu mera 
fisk. Den inhemska fiskens andel av totalkonsumtionen 
är dock endast en femtedel och den har sjunkit under 
2000-talet med en tredjedel. Konsumtionen av importerad 
fisk har däremot nästan fördubblats och konsumtionen 
av lax importerad från Norge har till och med fyrdubblats. 
Det finns helt enkelt inte tillgång på inhemsk fisk. 

Beslut, som garanterar tillgång på inhemsk fisk 
och försörjningssäkerhet, måste fattas nu!

Användningen av inhemsk fisk kan inte växa om inte tillgång-
en förbättras. Detaljhandeln, restaurangerna och indust- 
rierna måste få mera inhemsk fisk till sitt förfogande än vad 
de får i nuläget. Detta kan endast förverkligas då vi har en 
livskraftig primärproduktion och då dess möjligheter utnytt-
jas mera effektivt jämfört med nuläget.  

Modern fiskerinäring är hållbar företagsverk-
samhet på naturens villkor

Kommersiellt fiske och fiskodling vill trygga de bästa 
fångst- och odlingsförhållandena för de kommande åren. 
Den viktigaste faktorn för fiskbeståndens livskraft och fis-
kerinäringens lönsamhet är vattendragens tillstånd. Den 
inhemska fiskerinäringen är också internationellt sett ett 
utmärkt exempel på miljömässigt ansvarstagande i mo-
dern näringsverksamhet. Fiskerinäringen är en del av den 
blå bioekonomin och den ger arbete och välstånd till gles-
bygden. Finland har inte råd att förlora tillväxtmöjligheter-
na inom fiskerinäringens värdekedja, värd en miljard euro.

Över 90 % av  
finländarna äter 

fisk, 75 % av  
finländarna  

vill äta mera fisk  
än nu. 

ALLA HAR RÄTT ATT ÄTA INHEMSK FISK

KONSUMERAD FISK I FINLAND OCH UTVECKLINGEN  
AV SJÄLVFÖRSÖRJNINGEN AV FISK ENLIGT URSPRUNG
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