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För mer information, kontakta verksamhetsledare Katriina Partanen, katriina.partanen@prokala.fi, 0400 827 277.
FOTON PRO FISK RF OM INTE ANNAT ANGES 

All inhemsk naturfisk i  
handeln och restaurangerna 
kommer från yrkesfiskarnas 

fångstredskap.

Fiskerinäringen ger arbete, 
utkomst och välbefinnande.

Fiskodling ökar  
självförsörjningen i fråga om 
fisk och stärker de naturliga 

fiskbestånden.

Det finns en efterfrågan på 
fisk – primärproduktionens 
verksamhetsförutsättningar 

måste tryggas.

94 % av finländarna äter  
fisk och fyra av fem vill  

äta fisk oftare.

Kedjan av professionella  
säkerställer fiskens kvalitet 

och ett jämnt utbud.
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Fiskerinäringen innebär ett hållbart utnyttjande av akvatiska resurser, är en del av 
den blå bioekonomin. Fiskerinäringens värdekedja består av företag och företagare 
som levererar fisk från vattnen till konsumenternas matbord. Denna kedja verkar för 

att tjäna finländarna och svara på konsumenternas önskan att få äta fisk.

FISKERINÄRINGEN ÄR  
EN DEL AV DEN BLÅ  

BIOEKONOMIN
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I VÄRDEKEDJAN 
MÅNGFALDIGAS 
FISKENS VÄRDE

Yrkesfiskare och fiskodlare producerar all inhemsk fisk som säljs  
i handeln eller serveras på restauranger.

Fiskodling

Restauranger

Minuthandel

Kommersiellt fiske

Övriga näringar

Partihandel

Logistik

Förädling

Export
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Det behövs mera fisk på finländarnas tallrikar. Fisk är den mest betydande källan till naturligt D-vitamin från 
mat. Tack vare dess utmärkta fettsyresammansättning, ger den också viktiga omega-3-fettsyror. Finländarna 

äter redan nu mycket fisk, men enligt rekommendationerna borde fiskkonsumtionen ökas ytterligare.  
Det vill också majoriteten av konsumenterna.

  94 % av finländarna äter fisk
  80 % av finländarna vill äta mera fisk *
  Finländarna äter ca 13 kg fisk/person/år **
  Fisk borde ätas minst 2–3 gånger i veckan
* Konsumentundersökningen Fisk på finländarnas matbord, Consumer Compass, 2019
** Naturresursinstitutet

1. FISK EFTERFRÅGAS

Fiskkonsumtionen
Enligt Naturresursinstitutets statistik äter finländarna 
ungefär 13 kg fisk (omräknat i filévikt) per år och per-
son. I denna mängd ingår all fisk, kommersiellt fångad, 
odlad och importerad fisk samt också den fisk som 
fångats i fritidsfisket. 

DEN KOMMERSIELLT PRODUCERADE FISKENS URSPRUNG 
OCH UTVECKLINGEN AV SJÄLVFÖRSÖRJNINGEN I FINLAND

Inhemskt  
kommersiellt 
fiske
 

Inhemsk 
fiskodling 

Importfisk 

”Sund och miljövänlig  
fisk har försummats  

i debatten om  
klimatvänlig mat.”

Katriina Partanen, Pro Fisk rf
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Då fisk fångas för försäljning är det fråga om kommersiellt fiske. För att kunna verka som kommersiell fiskare 
måste företagaren vara antecknad i det register över kommersiella fiskare som NTM-centralen upprätthåller 

och personen/företaget måste ha ett fiskefartyg registrerat i det register över fiskefartyg som upprätthålls  
av myndigheterna.

2. KOMMERSIELLT FISKE

Endast kommersiella fiskare har rätt att sälja fångster 
som fiskas i havsområdet. Endast i insjöarna är spora-
disk försäljning av ringa partier av fisk direkt till konsu-
menten också tillåten för andra än kommersiella fiskare.

Kommersiella fiskare delas in i två grupper på  
basen av omsättning 
  Grupp I de som överskrider momsgränsen (omsätt-

ning över 10 000 euro), för vilka termen yrkesfiskare 
används i denna publikation

  Grupp II övriga

Enligt lagen om fiske är en kommersiell fiskare en för-
valtningsmässig registerenhet och berättar således ing-
et om antalet personer som är yrkesfiskare, företagare 
som verkar som yrkesfiskare eller yrkesfiskare i lönear-
bete. 

•  I slutet av år 2019 fanns det ungefär 670  
heltidsyrkesfiskare i Finland, av vilka 400 fiskade  
i havsområdet och 270 i insjöarna. 

•  Det fanns omkring 2600 deltidsfiskare, av vilka  
1800 i havsområdet och 800 i insjöarna.

•  Antalet yrkesfiskare har minskat hela tiden och  
halverats under 2000-talet. 

•  Av de heltidssysselsatta yrkesfiskarna närmar sig  
70 procent pensionsåldern och genomsnittsåldern 
är runt 58 år. 

•  Företagarnas åldersstruktur kommer att inverka  
på näringens utveckling i fortsättningen. 

Endast  yrkesfiskare 
har rätt att sälja sin fångst till 
parti- och detaljhandeln för  
återförsäljning.

Antalet yrkesfiskare  minskar   
och genomsnittsåldern stiger.

Det finländska   yrkesfisket  
är indelat i högsjöfiske,  
kustfiske och insjöfiske.

”Nya yrkesfiskare behövs  
för att kunna garantera  
tillgången på naturfisk i  

fortsättningen. Nya fiskare  
kommer bara om man kan leva 

på fiske. Det är bråttom!”
Jarno Aaltonen, yrkesfiskare

FOTO: MARKKU SAIHA

FOTO: MARKKU SAIHA



8        

REGLERING AV FISKET
Yrkesfiske är hållbart utnyttjande av akvatiska resurser. 
Fisket är både på nationell nivå och EU-nivå en regle-
rad, styrd och övervakad företagsverksamhet på natu-
rens villkor.

Fiskekvoter
•  De kvoterade fiskarterna i Finlands yrkesfiske är öst-

ersjölax, torsk, strömming, vassbuk och rödspätta.
•  Finland övergick till ett aktörsspecifikt kvotsystem i 

början av 2017 då nyttjanderätterna för strömming, 
vassbuk och lax delades mellan aktörerna.

Fiskeflottan
•  EU har fastställt en maximal kapacitet (registerut-

rymme) för Finlands fiskeflotta mätt i bruttoton och 
kilowatt. För att få ett fiskefartyg i registret och för 
att få börja fiska måste det finnas ledigt utrymme i 
registret.

FÅNGSTMÄNGD OCH VÄRDE  
ENLIGT FÅNGSTSÄTT

Högsjöfiske
Trålfiske av strömming, vassbuk och torsk
Mängd cirka 126 miljoner kilo (2019)
Värde cirka 27,9 miljoner euro (2019)* 

Kust- och skärgårdsfiske
Ryssje- och nätfångst av sik, gädda,  
abborre, nors, lax och strömming
Mängd cirka 9 miljoner kilo (2019)
Värde cirka 8,7 miljoner euro (2019)*

Insjöfiske
Trålfiske av siklöja, ryssje- och  
nätfångst av sik, gös och abborre
Mängd cirka 6,4 miljoner kilo (2019)
Värde cirka 17,5 miljoner euro (2019)*
*Värde enligt producentpris utan moms.

Styrning och övervakning av fisket
•  Fisket styrs av en lång rad EU-förordningar, samt av 

lagen och förordningen om fiske på nationell nivå. 
I dem regleras bland annat fiskerättigheter, tillåtna 
fiskeredskap samt fiskarnas minimimått och fred-
ningstidpunkter.

•  Fiskeredskap som är avsedda för kommersiellt fiske 
får endast användas av kommersiella fiskare.

•  I Finland är vattnen privatägda. Rätten att idka fiske 
och bestämma om det tillhör vattenområdets ägare. 

•  Jord- och skogsbruksministeriet styr fisket på cen-
tral nivå. På regional nivå ansvarar närings-, trafik- 
och miljöcentraler (NTM-centraler) för fiskefrågor.  
De utför exempelvis fångstuppföljningar och över-
vakningsuppgifter. Även polis, gränsbevakning, tull 
och fiskeövervakare övervakar att bestämmelserna 
gällande fiske efterföljs.

Strategier för enskilda fiskbestånd
•   Flerårig vårdplan för torsk, strömming  

och vassbuk (EU)
•  Sikforskningsprogram (Finland)
•  Nationell lax- och havsöringsstrategi (Finland)

FOTO: MIKA REMES
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Finland har utmärkta förutsättningar för självförsörjning inom fiskodling. I Finland föds fisk upp i havs- och  
insjövatten. Den nya tekniken representeras av recirkulationssanläggningar som byggts på land.

Mer än 20 fiskarter samt kräftor odlas i de finländska 
yngelanläggningarna. Fiskyngel används för uppföd-
ning av matfisk samt för vården av fiskevatten. Den vik-
tigaste odlingsarten inom matfiskproduktionen är regn-
båge.

Fiskodling under utveckling
Fisk är en ekoeffektiv och miljövänlig proteinkälla. Väl 
utvecklat foder och moderniserade driftsmetoder har 
minskat fiskodlingens miljöpåverkan och stärkt bran-
schens ekologiska och sociala hållbarhet.

Finland har utmärkta förutsättningar för en hållbar 
fiskodling. Finlands rikliga vattenresurser skapar ut-
märkta möjligheter för en utveckling av vattenbruket. 
Ökat vattenbruk är ett av de centrala målen för den blå 
tillväxten i Finland och även inom EU.

För att uppnå tillväxtmålen är det nu nödvändigt att 
peka ut de vatten som lämpar sig för vattenbruk och att 
bevilja nödvändiga miljötillstånd.

Vattenbruket är  
den bransch i världen  
som växer snabbast  inom  
livsmedelsproduktionen 
(ca 6 % per år).

3. FISKODLING

FISKE- OCH VATTENBRUKSPRODUKTIONEN  
I VÄRLDEN 1990–2028
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Produktion av odlad  
fisk i Finland 2019 
Matfisk cirka 15 300 ton 
(värde cirka 69,8 miljoner euro) 

Regnbåge 14 200 ton

Sik 800 ton

Gös, stör, öring  
och röding cirka 300 ton

Rom av regnbåge 415 ton

År 2019 fanns det  
260 fiskodlingsföretag i Finland* 
Det finns cirka 260 fiskodlingsföretag i Finland. Företa-
gen har flera olika anläggningar och produktionsinrikt-
ningar. Cirka 70 av fiskodlingarna odlar matfisk och 60 
är yngelodlingar.

  Fiskodlingssektorn sysselsätter cirka  
500 personer.

  Utöver de ovan nämnda fanns 5 recirkulations-
anläggningar som producerar matfisk.

*Företagen har flera fiskodlingsanläggningar och många har också flera  
produktionsinriktningar.  

Största delen av matfisken  
produceras i havsområdet
Till det finländska vattenbrukets produktionskedja hör 
insjöanläggningarnas uppfödning av moderfisken, rom-
kläckning och yngelstadiet samt matfiskuppfödning 
som sker både i havs- och insjöområdet. I havsområ-
det produceras 80 procent av matfisken. 

Odling till havs och recirkulationsodling
Inom fiskodlingen ser man de bästa tillväxtmöjligheter-
na inom produktionen av matfisk i öppet hav och inom 
uppfödning av yngel i recirkulationsanläggningar.

I öppet hav förväntas man hitta områden där det 
kunde vara möjligt att placera större anläggningar för 
att minska lokal påverkan. Men även en fungerande en-
het i öppet hav behöver stöd- och underhållsområden i 
skärgården eller i kustområdet.

Under de senaste åren har betydande investeringar 
gjorts inom recirkulationsuppfödningen. Dessa anlägg-
ningar har större möjligheter att ta tillvara näringsämnen 
som uppstått i produktionen.  Recirkulationsodlingens 
utmaningar är de höga investerings- och driftskostna-
derna. Recirkulationsanläggningarnas produktion är 
fortfarande mindre än 10 % av den totala produktionen. 

Traditionell odling i kassar är tillsvidare det mest 
ekonomiska och säkraste sättet att producera regnbå-
ge till matfisk. 
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TILLSTÅNDS- OCH  
ÖVERVAKNINGSFÖRFARANDEN 
FÖR FISKODLING
Fiskodling är en noggrant reglerad och övervakad nä-
ring.  I miljötillståndet för fiskodling kombineras miljö-
skyddslagens tillstånd för odlingsverksamhet och vat-
tenlagens tillstånd för uttag av vatten till anläggningen, 
för byggande i vattenområdet och för att hålla anlägg-
ning i vattendraget.

Tillstånd krävs också för fiskrenserier och utrymmen 
som hanterar fiskprodukter.

”Vi vill säkra  
tillgången på inhemsk fisk  

i Finland, men det är oskäligt  
svårt att få miljötillstånd för  

att öka produktionen.”
Mikko Pajula, Haverön Lohi Oy

Miljötillstånd
•   Miljötillstånd för fiskodling beviljas av regionalför-

valtningsverket (RFV). NTM-centralen övervakar att 
tillstånden följs.

•  Miljötillståndet definierar det område som används 
för fiskodling, produktionsmetod och produktions-
mängd. Tillståndsbestämmelserna reglerar noggrant 
näringshalterna i det foder som används och de 
näringsutsläpp som förorsakas av driften. 

Uppföljning och övervakning 
•  Varje fiskodlings inverkan på miljön och vattnets 

tillstånd följs upp med det kontrollprogram som 
godkänts av RFV eller NTM-centralen.

•  Till miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna hör 
övervakningsuppgifter som berör fiskodlingarnas 
livsmedels- och veterinärmedicinska ärenden samt 
ärenden gällande livsmiljön.
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Företag som bedriver fiskhandel och fiskförädling säkerställer tillgången på fiskprodukter för konsumenterna. 
Företagen samlar upp fisk av kust- och insjöområdets fiskare och fiskodlare, förädlar fisken till en produkt som 

passar konsumenter och professionella kök samt levererar slutligen produkterna vidare till minuthandel och 
storkök.  Smakfulla och lättanvända produkter som intresserar konsumenterna utvecklas ständigt,  

även från hittills underutnyttjade fiskarter.

4. FISKENS FÖRÄDLING 
OCH HANDEL

Den inhemska primärproduktionen räcker dock inte en-
bart till för att täcka efterfrågan på fisk i Finland. Det 
behövs också importerad fisk. Den har fått en allt större 
roll inom den finländska fiskerihushållningen.  Fisk av 
utländsk härkomst förädlas oftast i Finland.

År 2017 fanns det 143 företag som förädlade fisk. 
Det finns cirka 130 minuthandelsföretag som speciali-
serat sig på fisk. I själva verket är minuthandeln med 
fisk en mycket större sektor, där största delen av fis-
ken, omkring 80 procent, säljs via dagligvaruhandeln. 
Dessutom finns det i Finland cirka 15 000 storkök, va-
rav de flesta erbjuder fisk.

”Vi är i samma  
båt som fiskarna, lika  
beroende av naturen.   

Man måste leva enligt hur  
det råkar komma fångst.”

Riku Isohätälä, Hätälä Oy

  Med en centraliserad uppsamling och  
distribution av fisk kan även mindre fiskmängder 
kostnadseffektivt förmedlas till marknaden  
samt tillgången säkerställas för större kunder. 

  Av den fisk som förädlades år 2017 var 32 % 
inhemsk strömming och vassbuk, 32 % annan 
inhemsk fisk och 36 % utländsk fisk.

FOTO: HÄTÄLÄ OY
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”Fisk är efterfrågad! Alla 
tänkbara medel måste snabbt 
tas i bruk så att fiskarna kan 
fiska och fiskodlare kan odla 

inhemsk fisk.”
Juha Lindberg,  

Fiskaffär E. Eriksson Oy,  
Gamla saluhallen Helsingfors

Fiskförädling och partihandel med fisk
De företag som bedriver fiskförädling i Finland verkar 
även som partiaffärer. Företag som förädlar fisk är både 
i Finland och i hela EU beroende av importerade råva-
ror. Även om konsumenterna värdesätter den finländska 
närproducerade maten och den lokala fisken, är det en 
förutsättning för en lönsam produktion, att tillgången till 
råvaror säkras. Företagen har tillgång till flera olika upp-
handlingskanaler både i Finland och utomlands. Förut-
om att säkerställa tillgången behövs också importerad 
fisk för att komplettera det inhemska artutbudet.

Distributionen av fiskprodukter från förädlingsan-
läggningen/partihandeln och vidare sker genom två 
distributionskanaler, antingen som fiskpartihandelns 
egen direktdistribution eller via centralaffärerna.

Utrikeshandel med fisk och fiskprodukter
År 2019 importerades 100 miljoner kilo fisk och fisk-
produkter till Finland, till ett värde av 487 miljoner 
euro. Samtidigt exporterades 87 miljoner kilo fisk och 
fiskprodukter från Finland till ett värde av 163 miljoner 
euro. Finlands viktigaste exportprodukter är färsk lax 
och regnbåge samt djupfryst strömming och vassbuk. 
Även förädlad lax och rom exporteras i någon mån. De 
viktigaste exportländerna är Storbritannien, Frankrike, 
Litauen, Estland och Polen. En del av den exporterade 
färska fisken kommer tillbaka till den inhemska markna-
den i förädlad form.

Merparten av importen är norsk odlad lax och näs-
tan 60 % av den totala importen kommer från Norge.

Fiskprodukter kräver en noggrann temperaturreg-
lering och de har en relativt kort hållbarhet. Därför är 
fungerande logistik väldigt viktig i leveranskedjan för 
fiskprodukter.

Majoriteten av fisken säljs till konsumenter genom 
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. Fisk säljs också till konsumenter från fis-
karnas egna försäljningspunkter, genom REKO-ringar 
och från salu- och sommartorg.

Ungefär en fjärdedel av all fisk säljs via storkökssek-
torn. I professionella kök görs nu allt fler fiskportioner. 
Mest tillagades maten av regnbåge, lax, sej och torsk. 

Fiskprodukternas kvalitet säkras  
genom en oavbruten  kylkedja   
i hela leveranskedjan.

FOTO: MIKA REMES
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5. FISKERINÄRINGENS  
EFFEKTER

EKONOMISKA EFFEKTER
•  År 2017 var ungefär 1643 företag verksamma inom 

fiskeribranschen. Av företagen är 71 procent fiske- 
företag, av vilka de flesta utövar småskaligt fiske.

•  Fiskeriföretagens totala intäkter uppgick till 959 miljo-
ner euro. Intäktsmässigt utgjorde fiskförädlingen den 
största sektorn. 

•  Fiskerinäringen sysselsatte 2498 årsverk.
•  År 2018 var värdet av det inhemska yrkesfisket cirka 

51 miljoner euro och värdet av matfiskodlingen 2018 
var cirka 73,5 miljoner euro. Dessutom födde fiskod-
lare upp 50 miljoner fiskyngel för vidareuppfödning 
och utplantering.

•  Kommersiellt fiske och fiskodling har en multiplika-
toreffekt i företag som producerar produktionsmedel 
(t.ex. fartyg, fiskeredskap, foder) och tjänster samt 
idkar förädling av fiskprodukter, fiskhandel och pro-
duktion av pälsdjur.

EKOLOGISKA EFFEKTER
Yrkesfiske och vattenbruk är företagsverksamhet som 
nyttjar förnyelsebara naturresurser, fiskbestånd och 
vattenmiljö. Den har tillika en inverkan på sin verksam-
hetsmiljö.

Det finländska trål- och ryssjefisket efter strömming 
och vassbuk är MSC-certifierat.

Yrkesfiskets inverkan på fiskbestånden
Yrkesfisket följer principerna för hållbart fiske. Fiskbe-
ståndens tillstånd följs upp kontinuerligt och Naturre-
sursinstitutets ståndpunkt är att Finlands fiskbestånd 
huvudsakligen är starka och håller väl för det nuva-
rande fisket och till och med för ett större fiske. För de 
kvoterade arternas del följer yrkesfisket de fiskekvoter 
som fastställts för Finland på basen av den vetenskap-
liga rådgivningen.

Yrkesfisket avlägsnar näringsämnen
Yrkesfisket avlägsnar årligen cirka 600 ton fosfor och 
mer än 3000 ton kväve från Finlands vattendrag. Det 
mesta av detta, knappt 600 ton, avlägsnas genom fiske 
efter strömming och vassbuk.

Fångst 
ton

Innehåll per  
kg fisk

Avlägsnat ton  
näringsämnen

Andel av den totala 
minskningen

Fosfor Kväve Fosfor Kväve Fosfor Kväve

Strömming och vassbuk 128 802 0,004 0,021 515 2 705 84 % 88 %

Övrig havsfångst 6 330 0,0075 0,0275 47 174 8 % 6 %

Insjöfisk 6 394 0,0075 0,0275 48 176 8 % 6 %

610 3 055

Fiske är ett av de 
mest effektiva sätten  
att avlägsna  näringsämnen 
från vattendragen.
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SOCIALA EFFEKTER
Primärproduktionens yrken, fiske och fiskodling, är 
viktiga delar av kustens och insjöområdets kultur och 
identitet. Fiske och fiskodling ger arbetstillfällen och 
utkomstmöjligheter till regioner där skapandet av nya 
arbetstillfällen inom andra branscher är lågt. Förutom 
fiskodling och fiskeföretag sträcker sig sysselsättnings-
effekterna till att omfatta renserier, fiskförädlingar, gros-
sister, fiskfoderproduktionen och detaljhandeln.

Fisk och folkhälsa
Att äta fisk har många positiva hälsoeffekter, och i syn-
nerhet är det fördelaktigt att äta fisk för hjärtats häl-
sa tack vare dess utmärkta fettsyresammansättning. 
Hjärt- och kärlsjukdomar, som i hög grad påverkas av 
livsstil och kost, anges som den vanligaste dödsorsa-
ken bland finländarna. 
•  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. 

•  Det rekommenderas att äta fisk minst två gånger i 
veckan.

Fiskodlingens miljöpåverkan
Fiskodlingens miljöpåverkan kommer ofta på tal. 
Fiskodlingens andel av Finlands totala näringsbelast-
ning är ändå bara 1–2 procent (Finlands miljöcentral).

I en omfattande regelbunden åläggandekontroll upp-
följs tillståndet i anläggningens näromgivning och verk-
samhetens inverkan på den omgivande miljön utvärde-
ras. Resultaten av kontrollen publiceras årligen.

Fiskodlingens inverkan på naturfiskbestånden
Fiskodling har inte konstaterats sprida parasit- eller 
fisksjukdomar till naturfiskbestånd. Potentiella rym-
lingar orsakar ingen risk för vilda fiskbestånd, eftersom 
regnbåge inte förökar sig naturligt i våra vattendrag. 
Fiskodlingen stöder naturfiskbestånden genom att 
upprätthålla flera hotade fiskbestånd och genom att 
förstärka dem med utplantering av fiskyngel.

Övrig miljöpåverkan
En betydande del av de miljöeffekter som förädlingen 
av fiskprodukter skapar, förorsakas av produktionsan-
läggningarnas energiförbrukning, vattenförbrukning 
samt av avloppsvatten. 

Klimatpåverkan av att äta fisk anses vara positiv 
jämfört med effekterna av liknande alternativa närings-
källor. Således kan ätandet av fisk betraktas som en kli-
matgärning.

De som äter mycket fisk har  
konstaterats vara  friskare  och  
får i sig mera viktiga näringsämnen  
än den övriga befolkningen.

”Tillika som jag  
producerar nyttig  

närproducerad mat för  
finländska konsumenter,  
gör jag en miljögärning.  

Det är jag mycket  
stolt över.”

Mikael Lindholm,  
yrkesfiskare

Fiskodlingens andel av Finlands 
 totala fosforbelastning jämfört med andra näringar

FOSFORUTSLÄPPENS URSPRUNG

Torvproduktion 0,3 %

Pälsdjursnäring 1,5 %

Fiskodling 2,0 %

Samhällen 3,9 %

Övrig industri 0,6 %

Massa- och pappersindustri 3,9 %

Stoftnedfall 9,1 %

Skogsindustri 7,5 %

Glesbygd 13,0 %

Jordbruk 58,3 %

”Vårt arbete med att  
minska miljöpåverkan och  

främja fiskens välfärd  
är oslagbart. Därför finns  
finsk odlad regnbåge och  
sik på WWF:s lista över  
rekommenderade arter.”    

Yrjö Lankinen, Savon Taimen Oy

FOTO: MIKA REMES
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6. FISKERINÄRINGENS  
FRAMTID

Efterfrågan på fisk ökar ständigt och i Finland kommer fisken även i fortsättningen att ha bra åtgång.  
Utmaningen för hela fiskerinäringens framtid är tillgången på fisk. Även om naturfisk utnyttjas bättre än tidigare, 

är ingen ökning av fångsterna att vänta, utan tillväxten kommer sannolikt genom fiskodling. 

UTAN EN LIVSKRAFTIG  
PRIMÄRPRODUKTION FINNS 
DET INGEN INHEMSK FISK
Det är helt avgörande för fiskerinäringens framtid att 
primärproduktionens ställning tryggas i vattenanvänd-
ningspolitiken. Utan kommersiellt fiske och vattenbruk 
finns det ingen inhemsk fisk på marknaden.

Vattenbrukets framtid styrs av en strikt tillståndspolitik. 
En förutsättning för att yrkesfiske ska kunna fortsätta är 
att man löser problemen med skadedjur och säkerställer 
tillgången på fiskerättigheter.

Fiskodling
Den inhemska fiskodlingens konkurrenskraft måste för-
bättras i förhållande till den utländska produktionen. Det-
ta innebär en effektivare produktion samt större anlägg-
ningar. Genom att underlätta tillståndspraxis kan den 
inhemska fiskodlingen fördubblas fram till 2023. Vid den 
tidpunkten räknar branschen med att värdet kommer att 
öka med mer än 40 % och att sysselsättningen förbätt-
ras med mer än 20 % från nuvarande nivå.

Kommersiellt fiske
Skadedjurens, såsom säl och skarv, åverkan på fiskbe-
stånden gör det svårare att utöva fiskenäringen. Effek-
terna har ökat ytterligare under de senaste åren och i 
vissa regioner kan man redan nu tala om en kris.

De skador som sälarna förorsakar fisket består 
av förlorad fångst (helt uppäten och skadad fisk) och 
söndrade redskap.

”Många av branschens problem 
är externa, och branschens eget 

arbete räcker inte till för att lösa 
problemen. Det behövs konkreta 

åtgärder och en politisk vilja. 
Då enskilda beslut fattas bör vi 
alltid tänka på hur de påverkar 
fiskeföretagarens verksamhet.”

Kim Jordas,  
Finlands Yrkesfiskarförbund
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Den globala marknadssituationen reglerar 
priset på regnbåge, strömming och vassbuk
Marknaden för strömming och vassbuk, yrkesfiskets 
viktigaste fångstarter, följer pälsdjursnäringens kon-
junkturer och den globala marknadssituationen för fisk-
mjöl. Producentpriset på regnbåge påverkas av laxens 
pris på världsmarknaden.  

Lokalt producerade livsmedel kan ha en viss fördel 
på den inhemska marknaden då konsumenterna gärna 
vill äta fisk av inhemskt ursprung. Priskonkurrensen är 
dock oundviklig och effektiviteten i produktionen spelar 
en viktig roll för att klara konkurrensen.

Konsumenterna vill äta fisk
Efterfrågan på fisk har fördubblats på den inhemska 
livsmedelsmarknaden sedan början av 1980-talet till 
idag. Enligt konsumentundersökningar verkar efterfrå-
gan ännu vara på stadig uppgång.

Fisk är en viktig imageprodukt för detaljhandeln. Det-
ta har återspeglats i ett ökat sortiment av konsumentför-
packad fisk och i den förbättrade tillgången på fiskpro-
dukter. Eftersom tillgången på inhemsk fisk försämras, 
expanderar affärernas fiskutbud för närvarande med hjälp 
av importerad fisk.  För att överhuvudtaget kunna möta 
den ständigt ökande efterfrågan måste även verksam-
hetsförutsättningarna för den inhemska primärproduktio-
nen säkerställas. Även försörjningssäkerheten förutsätter 
att självförsörjningen beträffande fisk snabbt kan höjas. 

Sälar och skarvar
Baserat på räkningar i Östersjöregionen 
är det totala beståndet av gråsälar cirka  
40 000–54 000 individer och enligt en riks-
svensk uppskattning är vikarens faktiska 
totalbestånd över 20 000 individer.  En 
vuxen gråsäl äter i genomsnitt 4,5–7,5 kilo 
fisk per dag och en vikare 2,5–3,5 kilo.

Det totala antalet skarvar i Finland upp-
skattas under häckningssäsongen i juli 
uppgå till omkring 120 000.  Skarven äter 
350-500 gram fisk per dag.

Grovt sett äter sälar och skarvar minst 
lika mycket fisk på årsbasis som den tota-
la fångsten av yrkesfiske är per år.

Fiskare och fiskodlare har utvecklat 
sältåliga fiskeredskap och nätstängsel 
runt fiskodlingsbassänger, men problemet 
är vidare och skadedjurens inverkan på 
fiskbestånden kan inte förhindras genom 
stängsel.

KUVA: ESA URHONEN
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Östersjön är vår gemensamma sak
Åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd görs på 
många olika håll. Med sitt eget arbete sköter yrkesfis-
kare om Östersjön genom att ta upp fisk och därmed 
även näringsämnen. Genom reduktions- och vårdfi-
skeprojekt har man lokalt lyckats förbättra vattnens 
tillstånd och fått levnadsutrymme för önskade fiskbe-
stånd. Östersjöfoder som används inom fiskodlingen 
återvinner och tar bort näringsämnen från Östersjön. 
Arbetet för Östersjön, både nationellt och internatio-
nellt, måste absolut också fortsätta i framtiden.

Fiskerinäringen kräver engagemang
Fiskerinäringens organisationer har som målsättning att 
säkerställa branschens fortbestånd.

Inom primärproduktionen upplevs kritiska ögonblick, 
vilka kommer att avgöra branschens framtid. Beslut 
gällande tillståndsförfarandet för fiskodling och yrkes-
fiskets skadedjursproblem måste fattas snart. Annars 
kommer den bransch som producerar rena, inhemska 
livsmedel för inhemska konsumenter att gå till historien 
på grund av sin olönsamhet.

Situationen är väl känd och korrigerande åtgärder 
ses i allmänhet som viktiga, men ännu har man inte hit-
tat några fungerande lösningar.

Det behövs bra beslut för att kunna möta den befint-
liga efterfrågan på fisk. Det ger mervärde och arbetstill-
fällen. 

Förbättrad lönsamhet i hela  
kedjan, och i synnerhet inom  
primärproduktionen , skapar  
en grund för nya företagare  
i branschen.

Fiskerinäringens hållbarhet 
måste ses  som en helhet ,  
i vilken både den ekonomiska, 
ekologiska och sociala håll-
barheten beaktas.

”Det kunde odlas mera  
fisk än i dag, utan att öka  

de negativa miljöeffekterna.  
Vi behöver kunskap grundad  
på objektiv forskning samt  

nya innovationer.”
Jouni Vielma, ledande forskare,  

Naturresursinstitutet Finland

FOTO: NATURRESURSINSTITUTET
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www.sakl.fi
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www.etl.fi
www.prokala.fi
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