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C e n t r a l a  b u d s k a p

INHEMSK FISK GÖR GOTT! 

INHEMSK FISK ÄR 

YRKESFISKE ÄR EN FÖRETAGSFORM VARS VERKSAMHET SKER PÅ NATURENS VILLKOR. GENOM 
ATT ÄTA FISK HJÄLPER VI ÖSTERSJÖN OCH VÅRA SJÖAR. 

#Hälsosam #Miljövänlig #Ansvarsfull 

Ett klimatvänligt, miljövänligt och 
ansvarsfullt alternativ 

Inhemsk fisk är ett ansvarsfullt val. 
Fiskerinäringens positiva effekter är 
flerfaldiga jämfört med möjliga negativa 
effekter. Största delen av produktionen 
är MSC-certifierad. Fiskbestånden är 
hållbara. 

Ekonomiska fördelar och försörjningstrygghet 

Fiskerinäringen ger arbetsplatser och är källa 
till sysselsättning på glesbygden samt är en 
del av upprätthållandet av den nationella 
försörjningstryggheten. 

Yrkesfiskare tillhandahåller vild fisk 

För att Östersjöns tillstånd ska kunna 
förbättras och för att på samma 
gång kunna tillgodose affärernas och 
restaurangernas tillgång på inhemsk 
fisk, måste fiskerinäringen garanteras 
tillräckliga möjligheter att sköta denna 
uppgift. 

Hälsosam kost 

Enligt näringsrekommendationerna borde 
andelen fisk ökas i kosten. Inhemsk fisk är 
närproducerad mat. Fiskerinäringen möjliggör 
en klimatvänlig och hälsosam kost. Fisk är 
mångsidig mat. #



                                   

V i s i o n / V i l j a 
YRKESFISKE ÄR EN UPPSKATTAD OCH MODERN NÄRING. 

FISKERINÄRINGEN ÄR LÖNSAM OCH 
KONKURRENSKRAFTIG.

YRKESFISKE ÄR FORTFARANDE EN LEVANDE DEL AV VÅRT KULTURARV.

Uppskattning förtjänas 

Fiskeriföretag och yrkesfiskare kan genom 
sitt eget agerande öka uppskattningen för 
näringen. Handla ansvarsfullt med respekt 
för miljön.  

Modern näring 

Fiskeverksamheten måste hela tiden 
förnyas och utvecklas, följa med sin tid.

Konkurrenskraft behövs 

Den finländska fiskerinäringen bör vara 
konkurrenskraftig i jämförelse med andra 
livsmedelsaktörer. Fiskerinäringen bör 
fungera effektivt.  

Lönsamheten central 

Näringens lönsamhet är i nyckelposition 
och det ger en grund för näringens 
fortbestånd och rekryteringen av nya 
fiskare.

#
En del av kulturarvet  

Fiskerinäringen förmedlar kustens och 
insjöarnas långvariga yrkesmässiga fiske 
vidare till kommande generationer - genom 
att omhulda yrkesfisket och tillika förnya det.  



                                   

!
U p p d r a g    

VI PRODUCERAR FISK TILL VÅRA KUNDER, FISKAD PÅ ETT HÅLLBART 
SÄTT OCH AV GOD KVALITET.  

VI AVLÄGSNAR NÄRINGSÄMNEN FRÅN ÖSTERSJÖN 
OCH SJÖARNA.

Kunden 

Kunden är i centrum 
och kundens behov 
beaktas.

Hållbarhet 

Hållbart fiske är en klar 
utgångspunkt för all 
verksamhet.  

Kvalitet 

Fiskens kvalitet 
uppmärksammas 
kontinuerligt. 

Näringsämnen  

Fiskerinäringen tar 
upp stora mängder 
näringsämnen från 
Östersjön och sjöarna – 
fisket är en miljögärning.  



                                   

S t r a t e g i   
TILLVÄXT OCH FÖRNYELSE PÅ ETT HÅLLBART SÄTT 

Hållbarhet 

Hållbarhet ses som ett brett begrepp som 
innefattar ekologiska, ekonomiska och sociala 
element. Alla komponenter bör vara i skick.  

Företagsverksamhet 

Fiskerinäringen är idag företagsverksamhet. 
Allmänna företagsekonomiska spelregler gäller. 
Detta bör tas i beaktande i det fiskeripolitiska 
beslutsfattandet. Varje fiskeriföretag har sin 
egen verksamhetsstrategi.  

Näringens status 

Näringens status kan främjas endast genom att 
agera på bred front. Politiker och regeringen har 
ett centralt ansvar att skapa förutsättningar för 
verksamheten, men näringen bör också sköta 
sin egen del - tillsammans med branschens 
andra aktörer. 

Helhetskvalitet 

Både produktens och verksamhetens kvalitet 
bör vara på en hög nivå.  

Yrkesfiske utövas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Fiske utövas 
företagsmässigt så att verksamhetens helhetskvalitet har en central betydelse. Näringens position 
i samhället förstärks genom målinriktad utveckling, intressebevakning, kommunikation och 
marknadsföringsarbete. 



                                   
FOKUSOMRÅDEN OCH GENOMBROTT

Fokusområdena visar de centrala frågorna 
och utvecklingsområdena  

i beslutsfattandet.  

1 . Tillräckliga fiskerättigheter och -förutsättningar  
–  möjligheter till mångsidigt fiske

2 . Skadedjursstammarna på en 
sådan nivå som möjliggör fiske

3 . Upprätthållande av 
verksamhetens helhetskvalitet

4 . Fungerande infrastruktur

5 . Jämlikt partnerskap mellan 
näringen och forskningen  

6 . Strömming, vassbuk och siklöja som 
speciella utvecklingsområden 

7 . Förnyelse



                                   

                                   
FOKUSOMRÅDEN OCH GENOMBROTT     

Fokusområdena visar de centrala frågorna 
och utvecklingsområdena  

i beslutsfattandet.  

1 . Tillräckliga fiskerättigheter och -förutsättningar 
–  möjligheter till mångsidigt fiske

# Trygga de kommersiella fiskarnas tillgång till vatten och 
fiskerättigheter

Fiskeföretag skaffar sig fiskevatten och fiskerättigheter i första hand genom 
frivilliga avtal.  En sekundär väg är ett arrangemang enligt lagen om fiske (13§). 
Fiskeriområdena bör främja kommersiella fiskets verksamhetsmöjligheter.   

# Aktörspecifika kvotsystemet ger en stabil grund för fiske av 
strömming, vassbuk och lax 

Det aktörsspecifika kvotsystemet (strömming, vassbuk och lax) fortsätter efter de 
10 första åren.  
 

# Kommersiella fiskarnas verksamhetsmöjligheter tryggas i 
regleringen av fisket och i havsplaneringen  

Vid regleringen av fisket skall beaktas fiskerinäringens behov av att fungera 
effektivt och lönsamt.  
 

# Laxens betydelse inom kustfisket beaktas 

Laxen har förutom strömmingen, gösen, siken, abborren och norsen en avgörande 
betydelse för kustfiskets fortsättning. Yrkesfiskarnas rätt till laxen bör tryggas.  
 

# Kommersiella fiskets ställning tryggas i skyddet av 
saimenvikaren 

Yrkesfiskarnas rätt att utöva fiskerinäringen inom vikare-området skall tryggas.  



                                   

                                   
FOKUSOMRÅDEN OCH GENOMBROTT    

Fokusområdena visar de centrala frågorna 
och utvecklingsområdena  

i beslutsfattandet.  

2 . Skadedjursstammarna på en sådan nivå som möjliggör fiske 

# Säl- och skarvstammarna hålls på en sådan nivå, som 
garanterar fiskbestånden och ger en möjlighet till lönsamt 
kommersiellt fiske 

Säl- och skarvstammarna bör minskas till en nivå som möjliggör att fiskbestånden 
kan återhämta sig och ge förutsättningar för en lönsam kommersiell fiskerinäring  

# De skador som säl- och skarvstammarna förorsakar det 
kommersiella fisket bör ersättas 

För att till fullo ersätta de skador som sälar och skarvar förorsakar, skapas ett 
förvaltningsmässigt lätt ersättningssystem, som är så rättvist som möjligt och som 
jämlikt ersätter de skador som uppstått.  
 

# Utveckling av redskap och annan utrustning möjliggör att fisket 
fortsätter

Utvecklingen av redskap och annan utrustning fortsätter som ett samarbete 
mellan forskningen och fiskarna.   



                                   

                                   
FOKUSOMRÅDEN OCH GENOMBROTT    

Fokusområdena visar de centrala frågorna 
och utvecklingsområdena  

i beslutsfattandet.  

3 . Upprätthållandet av verksamhetens helhetskvalitet

# Principen om ansvarsfull verksamhet följs

Fiskeriföretag och yrkesfiskare respekterar miljöns och fiskbeståndens tillstånd i all 
sin verksamhet.  

# Ständig uppmärksamhet fästs vid en korrekt hantering av fisken 
och vid fiskens kvalitet  

Det satsas på yrkesfiskarnas kvalitetsutbildning. Att upprätthålla och förbättra 
kvaliteten är ett kontinuerligt arbete.  

För att upprätthålla kvaliteten krävs att fisken hanteras korrekt, att det finns än-
damålsenliga utrymmen och att en oavbruten kylkedja bibehålls. Att trygga en bra 
kvalitet är hela kedjans sak, från vattnet till matbordet.  



                                   

                                   
FOKUSOMRÅDEN OCH GENOMBROTT    

Fokusområdena visar de centrala frågorna 
och utvecklingsområdena 

i beslutsfattandet.  

4 . Fungerande infrastruktur

# Fiskehamnar, lossningsplatser och fiskarnas egna stränder 
utvecklas till att motsvara dagens krav

Kontinuerlig utveckling av fiskehamnar och lossningsplatser för att kunna svara på 
näringens behov. 

Det satsas speciellt på platser som är för näringen strategiskt viktiga (centrala 
fiskehamnar och regionalt viktiga hamnar).  

Fiskehamnarna hålls i offentligt ägo och besittning alltid då det är möjligt.  

Utvecklandet av fiskarnas egna lossningsplatser och fiskhanteringsutrymmen 
stöds.  

# Satsning på de digitala tjänsternas funktionalitet 

Förvaltningens digitala tjänster utvecklas genom att ta användarna i beaktande. 
Digitala tjänster utnyttjas i marknadsföringen och i försäljningen av fisk. 
Direktförsäljningen andel av fiskproduktionen växer ytterligare.



                                   

                                   
FOKUSOMRÅDEN OCH GENOMBROTT     

Fokusområdena visar de centrala frågorna 
och utvecklingsområdena 

i beslutsfattandet.

5 . Jämlikt partnerskap mellan näringen och forskningen 

# Forskningens och fiskarnas samarbete fortsätter att utvecklas

Samarbetet mellan forskningen och fiskarna fortsätter att utvecklas under 
perioden 2021-2027. 

# Fiskarnas kunnande respekteras och tas i beaktande i 
forskningen

Forskningens kunnande om yrkesfisket stärks och till det praktiska 
utvecklingsarbetet riktas mera personalresurser. 



                                   

                                   
FOKUSOMRÅDEN OCH GENOMBROTT   

Fokusområdena visar de centrala frågorna 
och utvecklingsområdena 

i beslutsfattandet.  

6 . Strömming, vassbuk och siklöja som speciella 
utvecklingsområden 

# För strömmingen skapas en helhetsomfattande 
utvecklingsstrategi som innehåller en utveckling av fiskeflottan, 
kvalitetsarbete och en utvidgning av marknaden  

Utveckling och modernisering av fiskeflottan, minskade utsläpp. 

Strömmingens kvalitet förbättras ytterligare. 

Beredskap för förändringar på marknaderna, utvecklandet av nya alternativa 
användningsformer för strömmingen.  

# Upprätthålla MSC-certifieringen av trål- och ryssjefisket efter 
strömming och vassbuk  

Upprätthållande av strömmingens och vassbukens MSC-certifiering också efter 
2023. 

Nätfiske efter strömming tas med i certifieringen.  



                                   

                                   
FOKUSOMRÅDEN OCH GENOMBROTT 

Fokusområdena visar de centrala frågorna 
och utvecklingsområdena 

i beslutsfattandet.  

7 . Förnyelse

# Fartyg och båtar samt fångstredskap förnyas – nyckelord är 
miljövänlighet, arbetssäkerhet och effektivitet 

För förnyandet av fartygen skapas effektiva stöd- och finansieringsinstrument.  

Ett säkerhetsvärde ges för de aktörsspecifika kvoterna. 

# Sänkt tröskel för nya företagare, genom att beakta bevarandet 
av en jämlik konkurrens 

För näringen får inte skapas stödformer som förvränger konkurrensen.  




