FISKENS VÄG TILL MATBORDET

DEN FINLÄNDSKA FISKERINÄRINGEN

2

Innehållsförteckning

FISKENS VÄG TILL MATBORDET – DEN FINLÄNDSKA FISKERINÄRINGEN

1. FISK
EFTERFRÅGAS

2. KOMMERSIELLT
FISKE

3. FISKODLING

av finländarna äter
95 % fisk och 75 % vill
äta fisk oftare än nu

all inhemsk naturfisk i
handeln och restaurangerna kommer från yrkesfiskarnas fångstredskap

vattenbruket är den
bransch som växer
snabbast inom livsmedelsproduktionen i
världen

s. 6

s. 8

s. 14

4. FÖRÄDLING OCH
HANDEL MED FISK

5. PRIMÄRPRODUKTIONENS
VERKSAMHETSMILJÖ

kedjan av yrkesfolk säkrar
fiskens kvalitet och ett jämnt
utbud

en strängt reglerad och övervakad
verksamhet gällande såväl miljön
som livsmedelssäkerheten

s. 20

s. 24

6. FISKERINÄRINGENS
EFFEKTER

7. FISKERINÄRINGENS
FRAMTID

fiskerinäringen ger arbete,
utkomst och välfärd

det finns efterfrågan på fisk –
verksamhetsförutsättningarna för
primärproduktionen bör tryggas

s. 28

s. 32

För koordination samt bearbetning av publikationen svarar Pro Fisk rf, PB 115, 00241 Helsingfors.
Tilläggsuppgifter ger verksamhetsledare Katriina Partanen, katriina.partanen@prokala.fi, 0400 827 277.
BILDER PRO FISK RF OM INTE ANNAT ANGES
PÄRMBILD PEKKA TUURI

		

3

FISKERINÄRINGEN ÄR EN DEL AV DEN BLÅA BIOEKONOMIN
Fiskerinäringen innebär ett hållbart nyttjande av vattnens naturresurser, en del av den blåa bioekonomin. Fiskerinäringens värdekedja består av de företag och företagare som levererar fisken från vattnen till konsumenternas matbord. 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
Av de finländska konsumenterna äter 95 procent fisk och nästan
varje finländare vet att fiskätandet är en del av välmåendet. Fisk
är en väsentlig del av den diet som främjar hälsan. Konsumenterna uppskattar särskilt inhemsk fisk. Yrkesfiskarna och fiskodlarna
producerar all den fisk som når konsumenterna via handeln och
restaurangerna. Den inhemska primärproduktionen räcker dock
inte till för att svara på all efterfrågan i Finland. Det behövs även
importfisk och den spelar också en allt större roll i Finlands fiskerinäring.
Hela kedjan inom fiskerinäringen är en strängt reglerad och övervakad företagsverksamhet. Den inhemska primärproduktionen,
yrkesfisket och fiskodlingen, som verkar utan produktionsstöd, är
tillståndsbelagd och reglerad såväl gällande fiskbestånden, miljöpåverkan som livsmedelssäkerheten. Fiskförädling, transport
och handel styrs av fiskbranschens speciallagstiftning samt via
den allmänna livsmedelslagstiftningen. På detta sätt säkras ett
hållbart nyttjande av fiskresurserna samt trygga, högklassiga livsmedel.
Yrkesfisket och fiskodlingen är företagsverksamhet på naturens
villkor och även en viktig del av kustens och insjöområdets kultur

och identitet. Dessa skapar arbete och utkomst i områden, där det
annars kan vara svårt med arbetsplatser. Samtidigt som yrkesfisket 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 fiskodlingens framtid igen skapar utmaningar speciellt för beslutsfattarna. Vi tror ändå, 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 i första hand fiskerinäringen ur
den inhemska primärproduktionens synvinkel. Naturresursinstitutets statistik har använts som källa för publikationen.
Finlands Yrkesfiskarförbund rf
Finlands Fiskodlarförbund rf
Finlands Fiskhandlarförbund rf
Livsmedelsindustriförbundet rf/Fiskindustriföreningen
Pro Fisk rf

BILD: MIKA REMES
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Restauranger

I värdekedjan
mångfaldigas
fiskens värde

Minuthandel
Export
Övriga näringar
Partihandel
Logistik
Förädling

Kommersiellt fiske
Fiskodling

YRKESFISKARNA OCH FISKODLARNA PRODUCERAR ALL INHEMSK FISK
SOM SÄLJS I HANDELN ELLER SERVERAS PÅ RESTAURANGERNA
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1. FISK EFTERFRÅGAS

95 %

Forskare och konsumenter är eniga om en sak: Det behövs mera
fisk på finländarnas tallrikar. Fisk är den viktigaste källan till naturligt D-vitamin. Tack vare sin ypperliga fettsyresammansättning är
den en viktig källa till omega-3-fettsyror. Finländarna äter redan nu
mer fisk än medeltalet inom EU. Enligt rekommendationerna borde
fiskätandet öka ytterligare och det vill även merparten av konsumenterna.

AV FINLÄNDARNA

ÄTER FISK

Fiskkonsumtionen

75 %

Enligt Naturresursinstitutets statistik äter finländarna ungefär 13 kilo fisk per år
och person omräknat till filévikt. Mängden innehåller all fisk, kommersiellt fångad
fisk, odlad och importerad fisk samt även den fisk som fångas i fritidsfisket.

kg/person

AV FINLÄNDARNA

KONSUMTION AV FISK I FINLAND
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FISK ÄN

Inhemsk fisk

Enligt konsumentundersökningarna vill finländarna äta mera
fisk. Således har även fiskbranschen utmärkta möjligheter att
växa. Tillräcklig tillgång på råvara såväl från hemlandet som
från utlandet är en förutsättning för tillväxt. Under detta årtionde ställs speciellt stora förhoppningar på tillväxt inom
den inhemska fiskodlingen och dess möjligheter.
Under 2000-talet har importfisken stått för ökningen i fiskkonsumtionen. Den inhemska, speciellt den kommersiellt
fångade och odlade fiskens konsumtion har däremot minskat. Utvecklingen är en direkt följd av utbudet. Utbudet av
inhemsk fisk har minskat och samtidigt har tillgången på
importfisk varit god och priset relativt förmånligt. De senaste
åren har dock den norska laxens betydande prisstegring lett
till en nedgång i konsumtionen av importfisk.

KONSUMERAD FISK OCH UTVECKLINGEN AV SJÄLVFÖRSÖRJNINGEN AV FISK I FINLAND ENLIGT URSPRUNG
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Yrkesfiskarnas
medelålder är
cirka 50 år.

2. KOMMERSIELLT FISKE
Det är fråga om kommersiellt fiske om man fångar fisk i
försäljningssyfte eller när de fångade fiskarna säljs. För
att kunna verka som kommersiell fiskare bör företagaren vara antecknad i det register över kommersiella fiskare som NTM – centralen upprätthåller.
Endast kommersiella fiskare har rätt att sälja sin fångade fisk. Endast i insjöarna är försäljning av tillfälliga mindre fiskpartier direkt till konsumenten tillåten.

Kommersiella fiskare indelas i två grupper
på basen av omsättningen
• GRUPP I de som överstiger gränsen för mervärdesskattepliktig (omsättningen över 10 000 euro) verksamhet, för vilka
termen yrkesfiskare används i denna publikation
• GRUPP II övriga
Enligt den nya lagen om fiske är en kommersiell fiskare en
förvaltningsmässig registerenhet och berättar således inget
om antalet yrkesfiskare, företagare som verkar som yrkesfiskare eller de yrkesfiskare som verkar som lönearbetare.

Antalet yrkesfiskare
minskar
I början av år 2018 fanns det ungefär 700 heltidsyrkesfiskare i
Finland av vilka 400 fiskade på havsområdet och 300 på insjöarna. Cirka 3400 är deltidsfiskare av vilka 1500 på havsområdet och
1900 på insjöarna.

På havsområdet i Egentliga
Finland och Österbotten finns
det mest yrkesfiskare.

Antalet yrkesfiskare har minskat jämnt och har halverats under
2000-talet. Utvecklingen fortsätter i samma riktning eftersom ingen korrigerande faktor i strukturomvandlingen är i sikte.
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Det skedde en schimär ökning i antalet fiskare då den nya lagen
om fiske medförde en mera omfattande registreringsskyldighet
för kommersiella fiskare. Alla som fångar fisk för försäljning skall
tillhöra registret. Kommersiella fiskare har rätt till vissa redskap
och redskapsmängder, vilket också har lockat husbehovs- och fritidsfiskare att registrera sig. Därför har de kommersiella fiskarnas
antal ökat statistiskt sett fastän det yrkesmässiga fisket fortsättningsvis minskar. De som fångar kräftor skall också registrera sig.
På grund av förändringarna i statistikföringen av yrkesfisket är
inte statistikuppgifterna före och efter 2016 direkt jämförbara
utan endast riktgivande.
Inom de närmaste åren är en snabb nedgång i antalet yrkesfiskare
att vänta, eftersom en stor del av de nu verksamma yrkesfiskarna
närmar sig pensionsåldern. Ungefär 70 procent av heltidsyrkesfiskarna hör till denna grupp. Det finns bara några procent unga,
vilket inte räcker till att kompensera den minskning som ökad

pensionering förorsakar, trots att fångstsätten och -tekniken har
utvecklats. Situationen leder till ett minskat antal småföretag medan de större företagen allt mer måste ty sig till inhyrd arbetskraft.

70 procent av
yrkesfiskarna närmar
sig pensionsåldern.
Även företagarnas
åldersstruktur kommer
att inverka på näringens
utveckling i fortsättningen.
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Fiskefartygen – fisket
har koncentrerats och
ägandet förändrats
För att kunna verka som yrkesfiskare bör personen ha ett
fiskefartyg som är registrerat i det fiskefartygsregister som
upprätthålls av myndigheterna. Fiskefartygen indelas i två
grupper: kustfartyg (fartyg under 12 m) och högsjöfartyg
(fartyg minst 12 m). Fartygens fiskekapacitet anges i bruttoton (GT) och kilowatt (kW).
Fastän det antalsmässigt finns många kustfartyg, svarar
dock högsjöfartygen för huvuddelen av fångsterna, ungefär 90 procent av mängden och över 70 procent av värdet.
I högsjöfisket har fisket efter strömming och vassbuk 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 kapaciteten har större fartyg anskaffats.
Registrerade fiskefartyg på havsområdet
Kustfiskefartyg 3 158 st, 7 446 GT, 141 166 kW
Högsjöfartyg 63 st, 8 853 GT, 32 316 kW
Strukturförändringen inom fisket syns också i det att de företag som äger de större fartygen snabbt övergått i utländsk
ägo. Endast en tredjedel av de bolag som förvaltar fartyg
som är över 100 GT är numera i inhemsk ägo. Huvuddelen
av det utländska ägandet finns i Estland.

Aktörsspecifik
fiskekvot
I Finland, förutom på Åland, har ett aktörsspecifikt kvotsystem tagits i bruk från och med 1.1.2017. Systemet gäller för
strömming, vassbuk och lax. På basen av fiskehistoriken har
aktörerna, det vill säga fiskeföretagarna, fått permanenta
nyttjanderätter (i kraft 10 år) till Finlands fiskekvot. På basen
av nyttjanderätterna kalkyleras aktörsspecifika fiskekvoter
utgående från Finlands årsvisa totalkvoter. Både nyttjanderätterna och de årliga kvoterna är överförbara, det vill säga
företagen kan handla med dem sinsemellan. Ålands del har
först tagits bort från Finlands totalkvot, eftersom Åland inte
har ett aktörsspecifikt kvotsystem. Åländska fiskare fungerar inom den åländska delkvoten. Aktören betalar en årlig
bruksavgift till staten för sin kvot.
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BILD: © MERI-JA KALATALOUSVERKOSTO,
FOTOGRAF MARKKU SAIHA

I det finländska yrkesfisket är
strömmingen både i fångstmängd
och försäljningsvärde räknat den
viktigaste fångstarten

Havsområdet

BILD: SAKL/MARKKU SAIHA

I värde och mängd räknat är havsfisket ryggraden i det finländska
fisket. Fångsten för havsområdets yrkesfiskare var år 2016 ungefär
157 miljoner kilo och fångstens värde enligt producentpris ungefär
40 miljoner euro. Enligt förhandsuppgifter sjönk fångstmängden år
2017 till 154 miljoner kilo. Största delen av fångsten är strömming
och vassbuk.
På yrkesfiskets fångster inverkar å ena sidan fiskmängden och å
andra sidan fångstansträngningen, d.v.s. fiskets omfattning. 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 enbart en statistisk källa.

milj. kg

YRKESFISKETS FÅNGST OCH VÄRDE I HAVSOMRÅDET
ÅREN 1980-2017
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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 företagare enbart inom ett fångstsätt.

Högsjöfiske
• Trålfiske av strömming, vassbuk och torsk
• Värde cirka 31 miljoner euro (2016)*

Kust- och skärgårdsfiske

• Ryssje- och nätfångst av sik, gös, abborre,
lax och strömming
• Värde cirka 9 miljoner euro (2016)*

Insjöfiske

• Trålfiske av siklöja, ryssje- och nätfångst
av sik, gös och abborre
• Värde cirka 11,7 miljoner euro (2014)*

*Värde som producentpris utan moms.

Mätt enligt fångstens volym är Bottenhavet det viktigaste området för fisket i Finland. Från det här området fås största delen av strömmings- och
vassbuksfångsten.
Kustfiske bedrivs i hela kustområdet och är Finlands mest traditionella fiskeform. Kustfiskets fångster har sjunkit radikalt som en följd av skadedjurens ökning och därför kan fisket inte tillgodose den ökade efterfrågan.

3058

90458

6670
27858

Kustfisket är i kris. På grund
av ökat antal skadedjur har
fångsterna minskat och fiskets
fångster motsvarar inte ökad
efterfrågan.

2575

Strömming

Vassbuk

Torsk

Övriga

DEN FINLÄNDSKA FÅNGSTEN I HÖGSJÖFISKET I ÖSTERSJÖNS
OLIKA DELOMRÅDEN ÅR 2017 (1000 kg).
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BILD: SAKL/MARKKU SAIHA

KUSTFISKETS FÅNGSTER I HAVET (1 000 KG)
Det kommersiella fiskets sik-, lax-, gädd-, abborr- och gösfångster i havet 2011-2017
3000

Insjöfisket
Värdet av insjöfisket har under de senaste tio åren
vuxit klart.
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Siklöjan är den viktigaste fångstarten för yrkesfiskarna på insjöarna. Den fångas i öppet vatten med
trålar och under vintern med not. Hela insjöfiskets
fångst var år 2016 nästan 6 000 ton. Dessutom var
yrkesfiskarnas fångst av signalkräfta betydande,
ungefär 255 000 kräftor.

Gös
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3. FISKODLING

PRODUKTIONEN
AV ODLAD FISK 2016:

Fiskodling är en företagsverksamhet som är beroende av miljötillstånd. Den är strikt reglerad och
övervakad. Med hjälp av miljöuppföljning som tillståndsmyndigheten godkänner övervakar man
verksamhetens inverkan på vattenmiljön och säkrar,
att fiskuppfödningen inte hotar vattnens tillstånd.
Som erkänsla för fiskodlingens ansvarsfulla verksamhet gällande miljön är regnbågslax och sik uppfödd i Finland rekommenderade fiskarter i WWF:s
fiskguide för konsumenter.

matfisk cirka

14400
TON54,5

TILL ETT VÄRDE AV

MILJONER EURO

regnbåge 13400 ton

SIK
800
ton
gös, stör, öring och röding

Det finns odlingsanläggningar såväl i havs- som insjövatten i Finland. De nyaste anläggningsformerna är recirkulationsanläggningar på land. Där recirkuleras och renas det
vatten som används i odlingen. Fiskodlingen producerar
fiskyngel och matfisk. Fiskyngel används för uppfödning
av matfisk samt för utplanteringar i vården av fiskevatten.
Den viktigaste odlingsarten i matfiskproduktionen är regnbågslax. I yngelproduktionen odlas yngel från mer än 20
fisk- och kräftarter.

TILLSAMMANS CIRKA 200 TON

ROM AV REGNBÅGE 500 TON

Vattenbruket en lösning på
världens matproblem?
Av jordens yta är över 70 procent vatten och endast 3 procent av vår föda kommer från våra vatten. Vattenbruket är
det mest ekologiskt effektiva sättet att producera animaliskt protein. Det kommer att erbjuda en avgörande del av
världens matproduktion då befolkningen ökar. År 2015 gick
fiskodlingen för första gången förbi nötköttsproduktionen.
För närvarande kommer över hälften av den fisk som
människorna konsumerar från odling. Fram till år 2030 förutspås vattenbruksprodukter utgöra största delen av den
fisk som används som livsmedel.

VATTENBRUKET

är världens
SNABBAST CA

6%

/ år

VÄXANDE

BRANSCH INOM
livsmedelsproduktionen
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54,5 milj. €

BILD: SUOMEN KALANKASVATTAJALIITTO

FISKE- OCH VATTENBRUKSPRODUKTIONEN I VÄRLDEN

Vattenbruket i Finland
Vattenbruket har utmärkta möjligheter att utvecklas i Finland. Vi har över
5 000 kilometer strandlinje och av arealen är ungefär 10 procent vatten.
I Finland följde fiskodlingens produktionsutveckling en stigande kurva
ända till början av 90-talet. Då var värdet på produktionen 100 miljoner
euro. Finland var världens största producentland för stor regnbågslax.
Trots näringens utveckling och modernisering är produktionens värde för
närvarande endast drygt 69 miljoner euro. De finländska myndigheternas
mycket stränga miljötillståndspolitik har förorsakat detta. Många finländska företag har därför utvidgat sin företagsverksamhet genom att grunda
fiskodlingsanläggningar i Sverige där det har varit möjligt att få större och
långvarigare odlingstillstånd.
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av dessa PÅ HAVSOMRÅDET 123 ST
PÅ INSJÖOMRÅDET 277 ST

Största delen av matfisken
produceras i havsområdet.

Vattenbruksföretagen
Vattenbruk kräver ett mångsidigt företagskunnande. Samma företag kan ha flera olika anläggningar och flera produktionsinriktningar. De största företagen behärskar hela
produktionskedjan från yngelproduktionen ända till förädlingen. En del av företagen har koncentrerat sig på t.ex.
yngel- eller matfiskproduktion. Av företagen är 10 procent
stora, 40 procent medelstora och 50 procent små mikroföretag. Skillnaden i omsättningen är stor mellan företagsklasserna.
Vattenbruksproduktionen bedrivs i huvudsak i små enheter och produktionen är utspridd. Anläggningarnas medelstorlek i Finland 2016 är endast 91 ton. I Sverige och i Norge
är medelstorleken betydligt större. En förstoring av produktionsenheterna är det viktigaste sättet för primärproducenterna att svara på den skärpta konkurrensen. Företagens
produktionskapacitet kan utökas hållbart bland annat genom vattenbrukets lokaliseringsstyrning, med vilken man
identifierat speciellt lämpade områden för en växande produktion.

Matfiskanläggning
Matfisk- och yngelanläggning
Yngelanläggning
Naturnäringsdamm

varav

matfiskodlingar 158 st
yngelodlingar 91 st
naturnäringsdammar 189 st

Förutom de tidigare nämnda fanns
5 recirkulationsanläggningar,
vilka producerar matfisk.
*En del av anläggningar har flera produktionsriktningar.
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Produktionssätten
Det finländska vattenbruket utgör en helhet där man föder upp moderfisken, kläcker rommen och föder upp ynglen huvudsakligen i insjöanläggningar. Under den tid som fisken växer till matfiskstorlek
flyttas den antingen till insjöområdets dammar eller havsområdets
nätkassar. Det finns flest odlingsanläggningar för matfisk i Egentliga
Finland och på Åland.

Odling till havs och recirkulationsodling
På grund av den strikta miljötillståndspolitiken har fiskodlingen de
största tillväxtförutsättningarna i öppet hav och i recirkulationsodlingar.
Tillståndsvillkoren för odling i de traditionella odlingsområdena vid
kusten och skärgården har skärpts och det har blivit svårare att få
nya tillstånd. I öppet hav hoppas man hitta områden där förhållandena kunde möjliggöra en ökning av produktionen och där miljöeffekten av en stor produktionsenhet blir obetydlig. Tillsvidare är ändå en
traditionell odling i kassar det mest ekonomiska och säkra sättet att
producera regnbågslax till matfisk.
Utvecklande av ny teknologi som lämpar sig för nya förhållanden,
kartläggning av optimala produktionsplatser och utredning av tillståndsärenden är utmaningar för odling av fisk i öppet hav.
De senaste åren har flera företag gjort betydande investeringar i
recirkulationsuppfödning. Näringsämnen som uppstått i recirkulationsanläggningar kan effektivt tas tillvara och då blir deras miljöinverkan obetydlig. Recirkulationsodlingens utmaningar är de höga investerings- och driftskostnaderna. Tillsvidare produceras dock under
10 procent av totalproduktionen i recirkulationsanläggningar.
År 2017 startade fiskerinäringens innovationsprogram som fick
finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden. Vattenbrukets
innovationsprogram strävar efter att minska högsjöodlingens och recirkulationsodlingens tekniska och ekonomiska osäkerhet.
I början av 2018 började en stor recirkulationsanläggning sin verksamhet och produktionsmängderna ökar.

Milj. kg

PRODUKTION AV MATFISK 2016
(milj. kg orensad fisk)
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Vad innehåller fiskfodret?
I fiskfodret används sådana råvaror som fisken behöver för
att växa: Fiskmjöl, fiskolja, växtråvaror (certifierad soja, bondböna och rybsolja) samt vitaminer och spårämnen. I fodret
används inte genmanipulerade råvaror.
Varifrån kommer regnbågslaxens röda färg?
Köttets röda färg i regnbågslaxen kommer från astaxantinpigment 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 naturens näringskedja producerar mikroalgerna astaxantin.
Fisken och fosfor
Fastän fosforn är skadlig för vattendragen, är den livsviktig för
fiskar. Den behövs för uppbyggande, förstärkning och tillväxt
av fiskben. Fosfor behövs i nästan alla organs ämnesomsättningsprocesser.

Värde (milj. €)
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BILD: KARI KUJALA

Vattenbrukets framtid i Finland
Utvecklingen av vattenbruket har lyfts som prioritetsområde såväl i förnyandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik som i Finlands regeringsprogram. Skapandet av förutsättningar och möjliggörandet av tillväxt för hållbar vattenbruksverksamhet har under åren 20162018 tagits med som ett spetsprojekt i regeringsprogrammet. Staten har gjort ett principbeslut om en vattenbruksstrategi för att
förbättra branschens verksamhetsomgivning. Enligt beslutet skall vattenbruksproduktionen i fastlandet tredubblas till 20 miljoner kilo
fram till år 2022.
I Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för åren 2014-2020 har man likaså lyft ökningen av vattenbrukets produktionsmängder och utvecklingen av verksamhetsförutsättningarna till en central målsättning. Med hjälp av vattenbrukets innovationsprogram försöker man hitta hållbara lösningar för den växande efterfrågan på fisk såväl inom högsjöodlingen som i recirkulationsodlingen.
Fodret som används i fiskuppfödningen utvecklas ständigt med beaktande av miljöbelastningen och fiskens kvalitetsegenskaper. Finlands första fiskmjölsfabrik inledde sin verksamhet år 2016, vilket ytterligare förbättrat den inhemska andelen av fiskfoder och därmed
också ökat den inhemska andelen av den uppfödda fisken.
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4. FISKENS FÖRÄDLING OCH HANDEL
De företag som bedriver fiskhandel och fiskförädling säkrar konsumenternas
tillgång på fiskprodukter. Företagen samlar upp fisken från kustens och insjöarnas fiskare, förädlar fisken till en produkt som passar konsumenter och yrkeskök samt levererar slutligen produkterna vidare till minuthandel och storkök.

De flesta större företag idkar förutom förädling och partiförsäljning
av fisk även import och export av fisk. Det fanns 135 företag som
förädlade fisk år 2015. Av dessa använde 24 över en halv miljon kilo
fisk per år. Det finns ungefär 130 minuthandelsföretag som är specialiserade på fisk. I verkligheten är minuthandeln med fisk en betydligt större sektor. Största delen av fisken, ungefär 80 procent, säljs
via dagligvaruhandeln. Ytterligare finns det i Finland knappa 15 000
storkök, av vilka merparten serverar fisk.

AV DEN FÖRÄDLADE

fisken år 2015 var

26
32

%

INHEMSK

STRÖMMING
OCH VASSBUK

ANNAN
% INHEMSK
FISK

42 % FISK
UTLÄNDSK

Med en centraliserad uppsamling och distribution av fisk
kan även mindre fiskmängder kostnadseffektivt förmedlas
till marknaden samt tillgången säkras för större kunder.
BILD: MIKA REMES

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

Partihandel med fisk
De företag som bedriver fiskförädling i Finland verkar även som
partiaffärer, därutöver har vi några företag som enbart koncentrerar 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 fiskarnas
fångster kan variera stort. Genom att samla upp flera fiskares
fångster kan partihandeln leverera vidare tillräckligt stora mängder för såväl minuthandelns som yrkeskökens behov. Under tider med fångsttoppar, när utbudet av fisk överstiger behovet,
har partihandeln möjlighet att marknadsföra större mängder
eller vidareförädla fisken till en produkt som bättre motsvarar
efterfrågan eller till en frysprodukt.
Distributionen vidare från förädlingsanläggningen/partihandeln
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. Fiskprodukterna kräver en noggrann temperaturreglering och de har en relativt kort hållbarhet. 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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Fiskens direktförsäljning
och småskalig förädling
Fisk i Finland har genom tiderna sålts direkt till konsumenter från fiskarnas egna försäljningspunkter. En del av fiskarna säljer sin fångst som
rundfisk, en del förädlar den t.ex. till filéer, rökt fisk eller marinerade fiskprodukter. Fiskarnas direktförsäljningspunkter finns såväl på salu- och
sommartorg som vid hemstränderna samt på vårt lands otaliga fiskmarknader. Som en ny marknadskanal finns olika matcirklar, där konsumenterna beställer sina produkter på förhand via sociala medier och
hämtar de beställda livsmedlen direkt av producenterna på avtalad tid
och plats.
Ett traditionellt försäljningsevenemang för fiskare är strömmingsmarknaderna. Helsingfors strömmingsmarknad, som arrangerats från
år 1743, är en av Finlands äldsta traditionsevenemang. Strömmingsmarknader arrangeras under våren och hösten längs kusten, och deras
betydelse för såväl konsumenter som fiskare är stor. Strömmingsmarknaderna samlar årligen en stor publik och för många fiskare hämtar
marknadsförsäljningen en betydande del av årets intäkter.

Fiskens minuthandel
Huvuddelen av fisken säljs till konsumenterna via dagligvaruhandeln.
Fiskens andel av dagligvaruhandelns 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 nationella marknadsföringen har lett till, att man speciellt i samband med kampanjer ofta tyr
sig till importfisk för att säkra en tillräcklig volym. I regionala kampanjer
kan man bättre använda närfångad eller -odlad fisk.
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HoReCa
Ungefär en fjärdedel av all fisk säljs genom storkökssektorn. I Finland
äter man ungefär 850 miljoner måltider per år utanför hemmet. I yrkesköken görs allt fler portioner numera av fisk. Mest mat tillverkas 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 avgörande betydelse. Även näringsrekommendationer och
kostrekommendationer styr inköpen av råvaror.
Personalrestaurangerna och den offentliga förvaltningen (skolor,
daghem, sjukhus) konkurrensutsätter sina livsmedelsinköp med jämna
mellanrum inom ramen för lagen om offentlig upphandling. Prissättningen 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.

Konsumenterna vill ha inhemsk
fisk och i minuthandeln är det
inhemska en klar försäljningstrumf.

FISKMJÖLSFABRIKEN UTGÖR EN NY INHEMSK MARKNAD FÖR STRÖMMINGEN
Det finländska högsjöfiskets huvudfångstarter strömming och
vassbuk har varit yrkesfiskets och fiskindustrins viktigaste exportprodukter. Det importförbud för livsmedel som Ryssland
införde i augusti 2014 berörde särskilt kraftigt den finländska
fiskeri- och fiskförädlingsnäringen. Då fiskmjölsfabriken i Kasnäs
grundades 2016 öppnades en ny inhemsk marknad för strömmingsfiskare.

EXPORTEN TILL RYSSLAND OMVANDLAS TILL INHEMSKA
MARKNADER

Marknadssvängningar i fiskbranschen är kraftiga men de kan
också vara en framåtdrivande kraft. Det ryska beslutet att 2014
förbjuda import från EU-länder påverkade kraftigt den finländska strömmingsexporten. Tidigare exporterades 20-25 procent
av fångsten till Ryssland som råvara för konservindustrin. En ny
marknad måste då hittas för strömmingen. Tiden var mogen att
förverkliga en långvarig plan för en inhemsk fiskmjölsfabrik.
Av strömming och vassbuk producerar fiskmjölsfabriken fiskmjöl och -olja för att användas som foderråvara. Genom att använda fiskfodret förädlas strömmingen till inhemsk regnbågslax.

Den odlade fisken marknadsförs både på den inhemska livsmedelsmarknaden och till export. Även fiskmjölet självt kan vara en
exportprodukt.

FISKMJÖLSFABRIKEN SOM EN DEL AV KRETSLOPPSEKONOMIN

Då fiskmjölsfabriken använder fisk fångad i Östersjön gynnas kretsloppstänkandet. Fiskuppfödningen i Östersjön blir belastningsneutral då fisken matas med fiskfoder gjord av fisk fångad från samma
vattendrag. Mera näring tillförs då inte till Östersjön, utan näringsämnen som finns där recirkuleras.
I produktionsprocessen av fiskmjöl och -olja avlägsnas de främmande ämnena. Fisken torkas och kokas. Från vätskan urskiljs oljan
och från de produkter som uppstår tas dioxiner och PCB bort. Processen är miljövänlig eftersom flytgas används i stället för brännolja.
Produktionen av fiskmjöl i Finland är en öppning för att förverkliga
den blåa bioekonomin i den finländska livsmedelskedjan och den
gynnar alla parter inom fiskerinäringen. Fiskmjölsfabriken har också betydelse för kustkommunernas sysselsättning och näringsliv.

BILD: SAKL/MARKKU SAIHA
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5. PRIMÄRPRODUKTIONENS
VERKSAMHETSMILJÖ
Hela kedjan inom fiskerinäringen kan endast fungera samt ge
arbete, utkomst och välfärd om det finns tillräckligt med råvara,
d.v.s. 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 värdesätter inhemsk fisk. Endast ett livskraftigt yrkesfiske och en livskraftig fiskodling kan producera den fisken.

Hållbart nyttjande
av naturresurserna
Primärproduktionen av fisk, både yrkesfisket och fiskodlingen, är en
strängt reglerad och övervakad företagsverksamhet. Fiskerinäringarna
grundar sig på ett hållbart nyttjande av naturresurserna och både fiskbestånden och miljöns tillstånd följs upp kontinuerligt.
Naturresursinstitutet som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde producerar data om Finlands fiskbestånd. Fiskodlarna
följer upp de effekter som odlingsverksamheten har för vattendragens
tillstånd enligt kontrollprogram som Regionförvaltningsverket eller
NTM-centralen godkänt. Största delen av fiskproven samlas in från yrkesfiskets fångst. Naturresursinstitutet producerar den kunskap som behövs för förvaltningen av fisket och ger årligen en rapport om fiskbeståndens tillstånd och en prognos om de följande årens förväntade utveckling.
Informationen kan hittas på Naturresursinstitutets nätsidor www.luke.fi.

REGLERING AV FISKET
För att kunna fungera som kommersiell fiskare måste man förutom
allmänna, även för alla övriga företagare gällande förpliktelser, vara
antecknad i det register över kommersiella fiskare som NTM-centralen
upprätthåller.
Kommersiella fiskare indelas i två grupper på basen av omsättningen
• GRUPP I de som överstiger gränsen för mervärdesskattepliktig (omsättning över 10 000 euro) verksamhet, för vilka används termen yrkesfiskare
i denna publikation
• GRUPP II övriga
Endast kommersiella fiskare har rätt att sälja fångst från havsområdet. I
insjöområdet tillåts också andra än kommersiella fiskare sälja ringa partier
fisk eller kräftor sporadiskt direkt till konsument.
Yrkesfiske i havsområdet kan endast bedrivas med ett fartyg som är
antecknat i fiskefartygsregistret. Fiskerätt måste på enskilda vatten fås
eller hyras av vattenområdets 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.
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Östersjöns kvoterade arter
Internationella havsforskningsrådet (ICES) ger beståndsuppskattningar för Östersjöns kvoterade arter och också rekommendationer om följande års fiskemöjligheter. Dessa gäller
för lax, torsk, strömming, vassbuk och rödspätta. Europeiska
kommissionens vetenskapliga organ STECF bedömer de uppskattningar som ICES gett och ger också egna rekommendationer om fiskemöjligheterna. Förutom detta ger Östersjöns
rådgivande nämnd BSAC en egen rekommendation om fiskemöjligheterna. Som en del av regionaliseringen av den gemensamma fiskeripolitiken, behandlar EU:s medlemsländer
kring Östersjön i samarbetsorganet BALTFISH kvoterna för
att nå en gemensam ståndpunkt. Det slutliga beslutet fattas
av EU:s ministerråd.

Fiskekvoter
Det finländska fisket regleras både av beslut på EU-plan och av nationella beslut. Den del som hör till EU:s kompetens kallas för den
gemensamma fiskeripolitiken och dess mål är ett hållbart nyttjande av fiskresurserna.
EU:s jordbruks- och fiskeriråd fastställer fiskekvoter för EU-ländernas fiskeflottor. EU fördelar kvoterna mellan medlemsländerna
enligt principen för relativ stabilitet. Målet är att säkerställa att fisket i EU är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. De kvoterade
arterna i Finlands yrkesfiske är strömming, vassbuk, lax, torsk och
rödspätta.
Finland övergick till aktörsspecifika fiskekvoter för strömming,
vassbuk och lax i början av år 2017. Då fördelades nyttjanderätten
till kvoterna ut till aktörerna på basen av fångshistoriken för de senaste fem åren. Det nya systemet förväntas minska tävlingsfisket
då företagen själva får besluta om användningen av sin kvot. Enligt de erfarenheter man erhållit i andra länder leder övergången
till aktörsspecifika kvoter till att fisket koncentreras ytterligare till
allt större företag.

Fiskeflottan
EU har satt ett maximalt tak för kapaciteten (registerutrymmet) för
Finlands fiskeflotta mätt i bruttoton och kilowatt. Finlands fiskeflotta är nationellt indelad i två grupper, kustfartyg (under 12 m)
och högsjöfartyg (minst 12 m). För varje fartygsgrupp har anvisats
en maximal fiskekapacitet mätt i maskineffekt (kilowatt kW) och
dräktighet (bruttoton GT). För att få fartyget i registret och därmed
också i fiske förutsätts att det 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, speciellt gällande högsjöfartyg, genom att köpa fartyg som
redan finns i fiskefartygsregistret.

Strategier för enskilda
fiskbestånd

• mångårig vårdplan för torsk, strömming och vassbuk (EU)
• sikforskningsprogram (Finland)
• nationell lax- och havsöringsstrategi (Finland)

BILD: SAKL/MARKKU SAIHA

Inhemsk fisk kan
nå marknaden endast genom
ett livskraftigt yrkesfiske
och genom fiskodling.

Styrning och övervakning av fisket
På EU-plan styrs fisket av många normer, bland dem övervakningsförordningen. 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 kommersiellt
fiske får endast användas av kommersiella fiskare.
Fiskerilagstiftningen har nyligen förnyats i Finland. En ny lag om fiske
och en ny förordning om fiske trädde i kraft 1.1.2016.
I Finland är vattnen privatägda. Rätten att idka fiske och bestämma om
det tillhör vattenområdets ägare. Ägaren kan vara en privat fastighet, staten eller vattenområdet 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 samt fiskeribranschens organisationer på
nationell nivå bildar fiskeriområden, vilkas viktigaste uppgift är att göra
upp och verkställa nyttjande- och vårdplaner.

Fiskerimyndigheten
Jord- och skogsbruksministeriet är en fiskerimyndighet på central
nivå. På regionalt plan fungerar Närings- trafik- och miljöcentraler
(NTM-centraler), till vilkas uppgifter hör bland annat beslutsfattande
om lov och förbud enligt lagen om fiske, havsområdets fångstuppföljning samt övervakningsuppgifter enligt lagen om fiske och den gemensamma fiskeripolitiken. NTM-centralerna upprätthåller också register
över kommersiella fiskare och fiskefartyg.
Polisen, gränsbevakningen, tullen, fiskerimyndigheten (NTM-centralerna) samt de fiskeövervakare som NTM-centralerna godkänt övervakar att bestämmelser som gäller för fisket efterföljs. Forststyrelsen har
dessutom övervakningsuppgifter på egna områden.
Landskapsreformen påverkar i fortsättningen också skötseln av fiskeriärenden.

FISKODLINGENS TILLSTÅNDS- OCH
UPPFÖLJNINGSFÖRFARANDEN
Fiskodling är tillståndspliktig företagsverksamhet. En fiskodlingsanläggning behöver ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen för att odla
fisk samt ett tillstånd enligt vattenlagen för att bygga i vattenområdet, för att hålla konstruktioner i vattenområdet och för att leda vatten till anläggningen. Också en rensanläggning eller annan anläggning
för att hantera fiskprodukter är tillståndspliktig.

Miljötillstånd
Tillstånden reglerar mycket noggrant de områden som används till
fiskodling samt produktionssätt och -volymer. För varje fiskodlingsanläggning har i miljötillstånd bestämts hur mycket näringsämnen
(fosfor och kväve) som maximalt kan användas i utfodringen i anläggningen. Miljötillstånden 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.
Regionförvaltningsverket (RFV), vilka är fyra till antalet i Finland,
beviljar miljötillstånd för fiskodlingsanläggningar. För övervakningen
av miljötillstånden svarar NTM-centralen. Fiskodlingens tillståndssystem är en del av den allmänna regleringen av nyttjandet av vatten
och miljö. Tillståndsprövningen baserar sig på stadganden i vattenlagen och miljöskyddslagen. Dessutom tas i beaktande bland annat
avfallslagen, naturskyddslagen samt markanvändnings- och byggnadslagen.

Kontroll och övervakning
Varje fiskodlingsanläggning har ett av RFV eller NTM-centralen godkänt kontrollprogram med vilket man följer upp anläggningens inverkan på miljön och vattnens tillstånd. Från de årsrapporter som
anläggningarna levererar samt från utsläpps- och kontrollrapporter
får man information om områden från vilka man i övrigt har mycket
svårt att få prover (till exempel från det öppna havet). Resultaten från
miljöuppföljningen samlas i miljöförvaltningens informationssystem.
Förutom övervakning som baserar sig på miljöskyddslagen, är
fiskodlingsanläggningarna också underkastade annan övervakning.
Miljöhälsoövervakningen sköter om att riskfaktorer som förmedlas
från livsmiljö eller livsmedel och vilka hotar människans hälsa kan avlägsnas eller minimeras.
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SÄL OCH SKARV PÅVERKAR
FISKBESTÅNDEN
Under senare år har skadedjurens, det vill säga sälens och skarvens
negativa inverkan på fisket och fiskodlingen ökat ytterligare och
på en del områden kan man redan prata om kris. Näringen har utvecklat sälsäkra redskap och nätstängsel kring fiskodlingskassarna,
men problematiken är större och skadedjurens åverkan på fiskbestånden kan inte åtgärdas med stängsel.
Myndigheterna har genom att betala ersättningar delvis kompenserat de fångstskador som sälen förorsakar och också ersatt
de skador fiskodlarna åsamkats. Ersättningarna är dock betydligt
mindre än tidigare och täcker endast en del av de skador sälen förorsakar. Samtidigt har också statens stöd till fiskeriförsäkringen
halverats.

Sälar
År 2017 räknades 30 300 gråsälar i Östersjön. Det räknade antalet är mindre än det verkliga antalet. Under optimala förhållanden
når man i räkningarna 60-80 procent av det totala beståndet.
Östersjöns bestånd av gråsälar har ökat nästan trefalt sedan år
2000. Även om Naturresursinstitutet 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. För närvarande kan
man inte med säkerhet uppskatta totalbeståndets maximala
gräns. I räkningarna ser man inte alla vikare eftersom en del alltid
är i vattnet. Räkningarna visar ändå att det finns över 20 000 östersjövikare i Bottenviken. Jord- och skogsbruksministeriet anser
att östersjövikarens nuvarande populationssituation och utveckling i Bottenviken möjliggör en jakt på basen av fångsttillstånd
utan att beståndets livskraft hotas. I östra Finska viken och i den
sydvästra skärgården kommer man inte ännu heller att jaga på
basen av så kallade stamvårdande tillstånd då beståndets storlek
och utvecklingsriktning inte är känd där.
De skador sälarna förorsakar fisket består av förlorad fångst (helt
uppäten och skadad fisk) och söndrade fiskeredskap. Speciellt gråsälen förorsakar kustfisket skador. Sälarna äter den näring som
just då finns rikligast och lättast inom räckhåll. Det lättillgängliga
sättet att skaffa näring lockar även sälarna till redskapen. De mest
rikliga fiskarterna, i likhet med strömmingen, utgör största delen av
näringen för sälarna i Östersjön. Andra betydande arter är vassbuk,
sik, siklöja och andra laxfiskar (www.luke.fi/sv/om-naturresurser/
villebrad-och-jakt/sal/).

BILDER: ESA URHONEN

En vuxen gråsäl äter

PER DAG I MEDELTAL

4,5-7,5KG
fisk och en vikare
2,5-3,5KG

UTVECKLINGEN AV GRÅSÄLSBESTÅNDET I ÖSTERSJÖN 2000 – 2017
35 000

På basen av räkningar som gjorts i
östersjöområdet är totalbeståndet
gråsälar 40 000 – 54 000 individer
och på basen av rikssvenska uppskattningar är vikarens verkliga totalbestånd över 20 000 individer.
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Skarvar
De första observationerna av häckande skarvar gjordes
i Finland år 1996. Beståndet började växa kraftigt under
2000-talet. Sommaren 2017 var det häckande beståndet i
Finland redan cirka 25 750 par i 50 samhällen på 79 holmar
och skär.
Skarvarnas totalantal i Finland beräknas då ungarna kläcks
i juli vara cirka 135 000 individer.
Skarvarna äter den fisk som är rikligt förekommande och
lättillgänglig. I de undersökningar som har kartlagt skarvens
diet i Skärgårdshavet och Bottenhavet, ger resultaten vid
handen att skarven kan ha en betydande påverkan på den
fångst som värdefiskarna förväntas ge.
Skarven har både regionalt och lokalt upplevts förorsaka
problem för fisket, fiskodlingen, fiskbestånden, växtligheten
och fritidsbosättningen samt för den allmänna trivseln.
Miljöministeriet tillsatte i slutet av år 2015 en arbetsgrupp
för att uppgöra åtgärdsförslag för att minska på de problem
skarven förorsakar. Enligt de förslag arbetsgruppen lade
fram övertog regionala samarbetsgrupper år 2016 ansvaret
för arbetet. Av de regionala aktionsprogrammen har redan
den första godkänts, det vill säga Österbottens och Mellersta Österbottens samarbetsgrupps åtgärdsförslag för att
minska de problem som skarvarna förorsakar.

Det är i synnerhet det kustnära fisket som
drabbas av konkurrensen. I detta fiske är
abborre, gädda, gös, havsöring, lax, sik och
siklöja viktiga, och av dessa arter äter mellanskarven och sälarna ungefär lika mycket
som människan fångar. *
*En arbetsgrupp ledd av Stockholms universitet uppskattade fåglarnas och sälarnas fiskkonsumtion och fiskets fångster i Östersjöområdet och kunde konstatera att det finns en
konkurrens om fiskfångsten mellan människan och djuren. I forskningsgruppen ingick också
forskare från Naturresursinstitutet och Åbo Akademi.
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6. FISKERINÄRINGENS
EFFEKT
Världens befolkning förväntas öka till 9,7 miljarder människor till år 2050,
vilket betyder en ökning på 40 procent i världens behov av äggvita. Fiskodlingen ses som framtidens lösning på den världsomfattande matbristen.
Fiskodlingsanläggningarna producerar också de fiskyngel som behövs för
att vårda fiskbestånden genom utsättningar. Fisket är igen ett av de mest
effektiva sätten att ta bort näringsämnen från vattendragen. Att uppskatta
fiskerinäringens effekter och att räkna värdet av effekterna är dock utmanande. Fiskens värde mångfaldigas i värdekedjan och till exempel den fångade och odlade fiskens värde kan räknas först då den når konsumentens
tallrik.

I värdekedjan mångfaldigas
fiskens värde

2 |

1/2014
1/2
/2014
014

Högsjöfiske

Restaurangerna

• Trålfiske av strömming, vassbuk och torsk
• Värde cirka 31 miljoner euro (2016)

Minuthandel

Kust- och skärgårdsfiske

• Ryssje- och nätfångst av sik, gös, abborre, lax och strömming
• Värde cirka 9 miljoner euro (2016)

Export

Insjöfiske

• Trålfiske av siklöja, ryssje- och nätfångst av sik, gös och abborre
• Värde cirka 11,7 miljoner euro (2014)

Vattenbruk

Övriga näringar
Partihandel

• Odling av matfisk i havs- och insjöområdet;
regnbåge, sik, öring
• Värde cirka 70 miljoner euro (2016)

Logistik
Förädling
Kommersiellt fiske
Fiskodling

EKONOMISKA EFFEKTER
I fiskeribranschen verkar cirka 1750 företag. Största delen (72 procent) är fiskeföretag, av vilka de flesta utövar småskaligt fiske.
År 2015 inbringade fiskeriföretagen totalt 839 miljoner euro, det
vill säga 12 procent mindre än föregående år. Den största sektorn var
fiskförädlingen med 302 miljoner euro. De näst största sektorerna
var partiförsäljning och minutförsäljning av fisk. Primärproduktionen
inbringade sammanlagt 104 miljoner euro. Fiskerinäringens förädlingsvärde sjönk med en femtedel till 122 miljoner euro.
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Fiskeribranschens sysselsättande effekt var 2 536
årsarbetsenheter. Fiskförädlingen var den största sysselsättaren, 32 procent av hela branschen. Fiskets andel var
14 procent, vattenbrukets 14 procent och fiskhandelns 40
procent. Årsarbetsenheterna ökade i primärproduktionen
och minskade i fiskförädlingen och minuthandeln.
Det inhemska kommersiella fiskets omsättning år 2016
var ungefär cirka 52 miljoner euro och matfiskodlingens
cirka 69 miljoner euro. Dessutom odlade vattenbrukarna
fiskyngel för fortsatt odling och utsättning till ett värde av
cirka 20 miljoner euro.
Det kommersiella fisket och fiskodlingen har en multiplikatoreffekt i företag som producerar produktionsmedel
(fartyg, redskap, foder) och tjänster samt idkar förädling
av fiskprodukter, fiskhandel och produktion av pälsdjur.

BILD: ESA URHONEN

EKOLOGISK INVERKAN

Fiskodlingen ses
som framtidens lösning
på den världsomfattande
matbristen.
FISKERINÄRINGENS INTÄKTER

Yrkesfisket och vattenbruket är företagsverksamhet som nyttjar förnyelsebara naturresurser, fiskbestånd och vattenmiljö. Den har tillika
en inverkan på sin verksamhetsmiljö.

Yrkesfiskets inverkan på
fiskbestånden
Milj. €

1000
800

Yrkesfisket avlägsnar
näringsämnen

600
400
200
0

Yrkesfisket följer principerna om hållbart fiske. Fiskbestånden följs
upp kontinuerligt och Naturresursinstitutets ståndpunkt är att Finlands 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 vetenskapliga rådgivningen.

2008
Detaljhandel
av fisk

2009

2010

Fiskförädling

2011

2012

Partihandel
av fisk

2013
Fiskodling

2014

2015

Kommersiellt
fisk i havet

Fisket är ett av de mest effektiva
sätten att ta bort näringsämnen
från vattendragen.

Yrkesfisket avlägsnar årligen nästan 700 ton fosfor och över 3 000
ton kväve från Finlands vattendrag. Merparten av detta, knappa 600
ton, i fisket efter strömming och vassbuk.
		

Fångst ton

		
Strömming
och vassbuk 153 114
Övrig
havsfångst 4 208

Innehåll kg
fisk

Avlägsnar ton
näringsämnen

Fosfor

Kväve

Fosfor

Kväve

0,004

0,021

612 89 % 3 215 92%

0,0075 0,0275

32 5%

116 3 %

Insjöfisk*
6 030
0,0075 0,0275
			
TOTALT			

45 7 %

166 5 %

689

3 497

*I insjöarna den nyaste statistiken från år 2014
		

29

Fiskodlingens miljöpåverkan
Fiskodlingens miljöpåverkan har speciellt tidigare väckt diskussion.
Fiskodlingens andel av Finlands helhetsnäringsbelastning är ändå bara
1-2 procent (SYKE). De finländska fiskodlarna har aktivt utvecklat foder, teknik och utfodringsmetoder för att förbättra miljöeffektiviteten.
Fiskodlingen uppnådde redan 2005 de mål som kommissionen för
skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) hade satt upp samt nationella vattenskyddsmål för att minska belastningen.
Fiskodlarna har ett omfattande åläggande att följa upp verksamhetens miljöpåverkan. Genom detta får både myndigheter och aktörer regelbundet och dokumenterat uppgifter om miljöns tillstånd och verksamhetens konsekvenser för miljön.

Torvproduktion 0,5 %
Pälsdjursnäring 1,5 %
Fiskodling 1,9 %

Jordbruk 59,2 %

Samhällen 5,9 %
Övrig industri 0,7 %
Massa- och pappersindustri 4,5 %
Stoftnedfall 6,2 %
Skogsindustri 7,6 %
Glesbygd 13,1 %

Fiskodlingens andel av Finlands totala fosforbelastning
jämfört med andra näringar.

En portion fisk i veckan
minskar risken att insjunkna
i hjärt- och kärlsjukdomar.
Fiskodlingen stöder naturfiskbestånden genom att upprätthålla
flera hotade fiskbestånd och
genom att förstärka dem genom
yngelutsättningar.

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 naturfisk har minskat har
också fiskodlingens belastande effekt minskat.
Fiskodlingen har inte konstaterats sprida parasit- eller fisksjukdomar till naturfiskbestånd. Rymlingsproblem finns inte heller då regnbågslaxen inte förökar sig
naturligt i våra vattendrag.

• för att föda upp ett kilo fisk
behövs cirka ett kilo fiskfoder
• i ett kilo fiskfoder används cirka
200 gram fiskmjöl och 100 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 startade 2016 en fiskmjölsfabrik, vilket höjde produktionens
inhemskhet
BILD: PEKKA TUURI
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Övriga miljöeffekter

SOCIAL INVERKAN

En betydande del av de miljöeffekter fiskprodukternas förädling
skapar förorsakas av produktionsanläggningarnas energiförbrukning, vattenförbrukning samt av avloppsvatten. Ofta tror man att
transporter och förpackningar är den största orsaken till livsmedlens miljöbelastning. Den största belastning förorsakas dock av råvaror samt produktionsanläggningarnas och handelns funktioner.

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 näringar livskraften
i de lokala samhällena och upprätthållandet av traditioner.

DE SOM ÄTER
MYCKET FISK

verkar vara friskare och

FÅR I SIG MERA

NÄRINGSÄMNEN
ÄN DEN ÖVRIGA
BEFOLKNINGEN

Fisk och folkhälsa
Att äta fisk ger många positiva effekter för hälsan och speciellt för hjärthälsan. Hjärt- och kärlsjukdomar nämns som
finländarnas vanligaste dödsorsak. Levnadsvanor och diet
har en stor inverkan. I flera undersökningar har konstaterats att 1-2 fiskmåltider per vecka minskar 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 skelettsjukdomar
såsom osteoporos utgör intaget av tillräckligt med D-vitamin och kalcium grunden.

5

BRA

ORSAKER

ATT ÄTA

FISK

• 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.

FISK OCH
FRÄMMANDE ÄMNEN

Fiskens positiva hälsoeffekter överstiger
mångdubbelt fiskens möjliga hälsorisker.

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 miljögifter.
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.
Den undersökning (EU-fisk III) som startade på våren 2016 påvisar
att halterna av dioxin- och PCB-föreningar har minskat med nästan

hälften under de senaste femton åren i den lax som fångats i Bottniska viken och Finska viken. Resultaten avspeglar de kraftiga begränsningarna av dioxin- och PCB-föreningarna i internationella avtal.
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 långlivade än den övriga befolkningen.
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7. FISKERINÄRINGENS
FRAMTID
Den globala efterfrågan på fisk ökar kontinuerligt och också i
Finland ser det ut som om fisken har goda marknadsutsikter.
Tillgången på fisk är en utmaning för fiskbranschens framtid.
Fastän naturfisk utnyttjas bättre än tidigare, förväntas fångsterna av naturfisk inte öka alltför mycket, utan ökningen kommer troligtvis från vattenbruket.

Med innovationsprogram
konkretiseras den
blåa bioekonomin
I regeringsprogrammet har den blåa bioekonomins möjligheter
och ett mångsidigt nyttjande av dem lyfts upp som ett spetsprojekt. Målet för innovationsprogrammen i strukturprogrammet
2014 – 2020 är att nå en betydande tillväxt inom fiskerinäringens
alla delområden och skapa en värdekedja värd över en miljard euro.
Europeiska havs- och fiskerifondens Finlands aktionsprogram har
finansierat fem innovationsprogram. Dessa är vattenbrukets innovationsprogram, forskningens och fiskets partnerskap, utveckling
av nya mervärdesprodukter, fiskerihushållningens miljöprogram
samt marknadsföringsprogram. Man vill ge den blåa bioekonomin
ett konkret innehåll.

Utan en livskraftig primärproduktion ingen inhemsk fisk
För hela fiskerinäringens framtid är det dock avgörande hur primärnäringarnas position kan tryggas i nyttjandet av vattnen. Då konkurrensen om vattenområdena fortsättningsvis ökar, är det helt
avgörande för fiskerinäringens framtid att primärproduktionens
ställning tryggas. Utan ett kommersiellt fiske och vattenbruk har vi
inte inhemsk fisk i affärer och restauranger.
Vattenbrukets framtid styrs av tillståndspolitiken och av hur lokaliseringsstyrningen lyckas. Målet för det inhemska vattenbruket är
att öka produktionsmängderna. Målet är att tredubbla produktionen
till år 2022. Tillika förväntas näringens värde öka med över 40 procent från det nuvarande. Lokaliseringsstyrning, flyttning av anläggningar till det öppna havet, recirkulationsodling samt odling av nya
arter ses som åtgärder för att nå målen.
Antalet yrkesfiskare fortsätter med all sannolikhet att minska och
i motsvarande mån kommer utbudet på naturfisk att minska. Om
man inte kan lösa det allt värre skadedjursproblemet, minskar också fångstmängderna på grund av det. Tillgången på fiskerättigheter
och fiskets regleringsåtgärder styr också fångsterna i en betydande
mån. Om tillgången på fisk fortsätter som nu eller försvagas, kommer naturfisken att bli en specialprodukt som säljs i producentens
närområde och allt mera som direktförsäljning till exempel genom
olika slags matkretsar.
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Marknaden för strömming
och vassbuk beror på den
globala marknadssituationen
Marknaden för strömming och vassbuk, yrkesfiskets viktigaste fångstarter, följer pälsdjursnäringens konjunkturer och den
globala marknaden för fiskmjöl. Exporten till Ryssland upphörde i augusti 2014 och det förorsakade stora ekonomiska förluster för fiske- och fiskförädlingsnäringen. Framtida möjliga
ändringar i den ryska situationen kommer att påverka den finländska fiskerihushållningen. År 2016 inledde den första fiskmjölsfabriken i Finland sin verksamhet. Strömming och vassbuk har fått en ny köpare och fiskodlarna får till sin användning
ett Östersjöfoder, vilket gör fiskodlingen miljöneutral.

Utan ett kommersiellt fiske
och vattenbruk har vi inte
inhemsk fisk i affärer
och restauranger.

Konsumenterna vill äta fisk
På den inhemska livsmedelsmarknaden har efterfrågan på
fisk fördubblats från 1980-talet till idag. Enligt konsumentundersökningar verkar efterfrågan vara på stadig uppgång.
För detaljhandeln är fisk en viktig imageprodukt. Det har
kunnat ses som ett ökat sortiment av konsumentförpackad
fisk och en förbättrad tillgång på fisk. Fisk är allt bättre tillgängligt också i affärer som inte har servicedisk. Då tillgången
på inhemsk fisk försvagas utvidgas affärernas fiskutbud nuförtiden med hjälp av importerad fisk. För att överhuvudtaget
kunna svara på den ökade efterfrågan måste också verksamhetsförutsättningarna för den inhemska primärproduktionen
garanteras.

BILD: MIKA REMES

En förbättrad
LÖNSAMHET

I HELA KEDJAN
och speciellt i primärproduktionen

ger en grund för nya

FÖRETAGARE
I BRANSCHEN

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

Östersjön är vår
gemensamma sak
Åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd görs
på många olika håll. Yrkesfiskarna sköter genom sitt
arbete Östersjön genom att avlägsna näringsämnen. Genom reduktions- och vårdfiske har man lokalt lyckats förbättra vattnens tillstånd och fått levnadsutrymme för önskade fiskbestånd. Arbetet för
Östersjön, både nationellt och internationellt, måste
absolut fortsätta också i framtiden.
Även om vi kan förbättra den inhemska primärproduktionens verksamhetsförutsättningar och öka
produktionen i Finland, behöver fiskhandeln och förädlingen också i fortsättningen importerad fisk för
att trygga kontinuerlig tillgång och för att komplettera det inhemska arturvalet. Den norska odlade laxen
torde bibehålla sin position som förädlingsindustrins
viktigaste råvara också i framtiden.
		

33

BILD: SUOMEN KALANKASVATTAJALIITTO

Engagemang för att utveckla
fiskerinäringen behövs
Fiskerinäringens organisationer har som mål att öka samarbetet inom branschen och att intensifiera kommunikationen. Diskussionen om fiskerinäringen måste ta i beaktande
såväl ekonomisk, ekologisk som social hållbarhet.
I fiskerinäringens verksamhetsmiljö och -förutsättningar
har identifierats en rad utvecklingsbehov. Man har tagit i tu
med dessa på en bred front i de olika innovationsprogrammen. Branschen utvecklas i samarbete mellan förvaltningen, forskningen och företagen. Programmen är bara ett
verktyg i att förbättra förutsättningarna för och utveckla
verksamheten i fiskerinäringen. Myndigheterna och beslutsfattarna har dock sista ordet.
I primärproduktionen lever man kritiska ögonblick, vilka
bestämmer branschens framtid. Beslut gällande tillståndsförfarandet för fiskodlingen och yrkesfiskarnas skadedjursproblem måste fås snart. Annars går den bransch som producerar ren inhemsk mat till historien som olönsam. Det
finns en bred kunskap om situationen och att reparera den
ses som allmänt viktig, men fungerande lösningar har ännu
inte erhållits.
För att fisket och fiskodlingen också i fortsättningen kunde leverera fisk till konsumentens tallrik bör verksamhetsförutsättningarna för fiskbranschens företagare 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.
BILD: MARIA SAARINEN

FISK
EFTERFRÅGAS

– för att kunna svara

på efterfrågan
MÅSTE PRODUKTIONENS

VERKSAMHETS-

FÖRUTSÄTTNINGAR

TRYGGAS

www.sakl.fi
www.kalankasvatus.fi
www.kalakauppiasliitto.fi
www.etl.fi
www.prokala.fi
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