
FISKERINÄRINGENS MÅL FÖR  
REGERINGSPROGRAMMET: 
ALLA HAR RÄTT ATT ÄTA INHEMSK FISK

 BILD: SAKL/MARKKU SAIHA



1. Verksamhetsförutsätt- 
     ningarna för hela fiskeri- 
     näringens värdekedja  
     förbättras
Målet för regeringsperioden bör vara att fiskerinäringen producerar mera 
fisk i fortsättningen och förbättrar Finlands ekonomi genom att skapa ar-
bete, utkomst och exportintäkter. Fiskerinäringen är ett på naturresurser 
baserat affärsverksamhetsområde där finländska företag och finländskt 
kunnande har möjligheter till tillväxt på internationella marknader. Det är 
viktigt för livsmedelsproduktionen och för hela näringslivet att på ett mera 
effektivt sätt nyttja de möjligheter som fiskerinäringen ger. Ett befrämjan-
de av hållbar naturresursekonomi bör genomsyra hela regeringspolitiken.

Lösning:
• Stärka den inhemska fiskerinäringens konkurrenskraft genom 

att göra upp en verksamhetsplan för att effektivera näringsverk-
samhet som bygger på en hållbar användning av förnyelsebara 
akvatiska resurser.

• Öka den totala omsättningen för fiskerinäringen i Finland till över 
en miljard euro före 2023 genom en fortsatt mångsidig utveckling 
av den blåa bioekonomin.

• Erkänna fiskerinäringen som en naturresursnäring, vilken ger 
arbete och utkomst.

• Behandla fiskbranschen på samma sätt som övrig företagsverk-
samhet som producerar livsmedel gällande investeringsstöd och 
övriga finansieringsinstrument.

Fiskerinäringens mål för regeringsprogrammet:
2. Framtiden för yrkesfisket  
     som näring garanteras
Antalet kommersiella fiskare har halverats under 2000-talet. Antalet yr-
kesfiskare i huvudsyssla var vid början av 2018 ca 700 och uppskattningen 
är att de minskar ytterligare under de närmaste åren. 

Nedgången i antalet fiskare kan kompenseras endast delvis genom att ut-
veckla 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. Ska-
dedjuren förorsakar också skador på fiskbestånden.

Lösning:
• Trygga yrkesfiskets verksamhetsförutsättningar och utveckla 

verksamheten så att konsumtionen av inhemsk fångad fisk stiger 
till över 10% av totalkonsumtionen.

• Ersätta till fullo de skador som sälar och skarvar förorsakar företa-
gare inom fiskerinäringen.

• Trygga yrkesfiskarnas tillgång till fiskevatten i fiskeriområdenas 
nyttjande- och vårdplaner.

• Sköta vården av sälbestånden så att utbudet av inhemsk naturfisk 
till konsumenterna kan fortsätta och växa obehindrat.

• Tillåta begränsningar av skarvbeståndet i speciella problemområ-
den och i fiskerinäringens kärnområden.

• Trygga det kommersiella fisket intressen i EU:s nya havs- och fiske-
rifond genom att öka medlemsländernas utrymme inom ramen för 
de allmänna reglerna och genom att beakta de regionala skillnader-
na inom unionen.

• Målmedvetet befrämja att byråkratin för fiskerinäringarnas verk-
samhet minskas och underlättas både på EU-nivå och nationellt.
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3. De möjligheter som  
     fiskodlingen erbjuder bör  
     nyttjas till fullo
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 ef-
terfrågan finns det på exportmarknaderna en efterfrågan på hållbar, säker 
och hälsosam fisk.

Den inhemska fiskodlingen är på ekologisk hållbar grund och positionerar 
sig i kärnan av den blå ekonomin som en miljö- och resurseffektiv närings-
verksamhet. Endast några procent av de näringsutsläpp som hamnar i 
Finlands vattendrag kommer från fiskodlingen. Fiskproduktionens koldi-
oxidavtryck är märkbart mindre än köttproduktionens. 

Genom att underlätta tillståndsförfarandet finns det möjligheter att för-
dubbla den inhemska fiskodlingen till och med 2023. Näringen väntar att 
värdet på produktionen ökar över 40% och att sysselsättningen ökar över 
20% jämfört med nuläget.

Lösning:
• Göra tillståndsbyråkratin smidigare genom att underlätta miljötill-

ståndsförfarandet.
• Beakta fiskodlingens behov i de riksomfattande målen för område-

sanvändningen.
• Skapa spelregler för ekologiska kompensationer (Östersjöfoder  

och andra lösningar).
• Förbättra näringens verksamhetsförutsättningar genom att ta i 

bruk återbäring av energiskatter och genom att stöda odlingsan-
läggningarnas investeringar för att förbättra miljövänligheten och 
öka produktionens effektivitet.

• Uppdatera fiskodlingsstrategin utgående från företagens synvinkel 
och förstärka dess bindande verkan.

• Fortsätta förnyelsen av miljöskyddslagen. Beakta i förnyelsen 
verksamhetsförutsättningarna för de näringar som bygger på 
naturresurser.

DEN ODLADE FISKENS KOLDIOXIDAVTRYCK  
JÄMFÖRT MED ÖVRIG HUSDJURSPRODUKTION
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Finländarna vill äta mera 
inhemsk fisk
Enligt konsumentundersökningar äter upp till 95% av finländarna 
fisk och 75 % 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 im-
porterad från Norge har t.o.m. fyrdubblats. Det finns helt enkelt 
inte tillgång på inhemsk fisk.

Beslut som ga-
ranterar tillgång 
på fisk måste 
fattas nu!
Användningen av inhemsk fisk kan inte växa 
om inte tillgången förbättras. Detaljhandeln, 
restaurangerna och industrierna måste få 
mera inhemsk fisk till sitt förfogande än vad 
de får i nuläget. Detta kan endast förverkligas 
då vi har en livskraftig primärproduktion.

Modern fiskindustri är 
hållbar företagsverksam-
het på naturens villkor
Kommersiellt fiske och fiskodling vill trygga de bästa fångst- och 
odlingsförhållandena för de kommande åren. Den viktigaste fak-
torn för fiskbeståndens livskraft och fiskerinäringens lönsamhet 
är vattendragens tillstånd. Den inhemska fiskerinäringen är också 
internationellt sett ett utmärkt exempel på miljömässigt ansvars-
tagande i modern näringsverksamhet. Fiskerinäringen är en del 
av den blå bioekonomin och den hämtar arbete och välstånd till 
glesbygden. Finland har inte råd att förlora tillväxtmöjligheter inom 
fiskerinäringens värdekedja, värd en miljard euro. 

Fiskerinäringens värde-
kedja betjänar den  
finländska konsumenten
Finländska konsumenter vill gärna äta inhemsk fisk, men största 
delen av konsumtionen riktas till importerad fisk. Utan en livskraf-
tig värdekedja inom fiskerinäringen fås inte inhemsk fisk från vatt-
nen till våra matbord. Detaljhandeln, restaurangerna och industrin 
måste få mera tillgång till inhemsk fisk samtidigt som beroendet 
av importerad fisk minskas. Den nuvarande verksamhets- och reg-
leringsmiljön gör det inte möjligt att producera mera fisk. Beslut 
som befrämjar tillgången på inhemsk fisk måste fattas nu.

KONSUMERAD FISK OCH UTVECKLINGEN AV SJÄLVFÖR-
SÖRJNINGEN AV FISK I FINLAND ENLIGT URSPRUNG
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