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Denna rapport presenterar grundfakta om fiskerinäringen i Österbot-
ten, beskriver företagarnas syn på näringen nu och framöver samt 
ger förslag till utvecklingsmål för fiskerinäringen i Österbotten un-
der 2015-2020. Europeiska havs- och fiskerifonden är det viktigaste 
finansieringsinstrumentet för att uppnå utvecklingsmålen. Projek-
tets samlade information kan direkt användas i samband med arbe-
tet med landskapsstrategin och olika utvecklingsprogram. Rappor-
ten ger underlag för bedömningen av fisket och fiskerinäringen i 
samband med samhällsplaneringen (t.ex. kust- och havsplanering). 

Materialet har tagits fram inom ramen för ett projekt, som fått stöd-
finansiering från regionala utvecklingsfonden via Österbottens För-
bund, samt från de kommunala utvecklingsbolagen Vasek och Con-
cordia samt kommunerna Närpes, Kaskö och Kristinestad. 
Rapporten baserar sig på intervjuer med yrkesfiskare och övriga 
företagare inom fiskerinäringen i Österbotten, samt med tjänstemän 
som i sitt arbete har anknytning till fiskerinäringen. Förutom interv-
juerna har officiell statistik om fiskerinäringen sammanställts för att 
beskriva näringen och dess betydelse ur ett österbottniskt perspek-
tiv.

1. Inledning
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Noggrannare uppgifter om fiskerinäringen och dess betydelse i samhället är svårt att få 
fram. I regel hänförs fisket i officiell statistik under jord- och skogsbruk eller primär-

produktion, varvid uppgifter som antal sysselsatta, fördelning kommunvis, skatteintäkter 
o.dyl. inte går att få fram utan särskilda utredningar. Naturresursinstitutet (Vilt- och fisk-
eriforskningsinstitutet fram till 1.1.2015) ansvarar för sammanställning av fiskeridata och 
ger årligen ut statistik över t.ex. fiskfångsterna i kommersiellt fiske, fiskodlingsstatistik, 
statistik över handeln med fisk (import och export) mm. Informationen över fiskfångsterna 
insamlas utgående från Internationella Havsforskningsrådets (ICES) statistiska rutor, som 
omfattar 50 x 50 km stora arealer, och det är svårt att utgående från statistiken beskriva fis-
kets betydelse på kommunnivå. Den statliga fiskeriförvaltningen inom NTM –centralerna 
ansvarar för fiskerinäringens register gällande t.ex. antal kommersiella fiskare och regis-
trerade fiskefartyg och –båtar. 

   Fiskets inverkan på fiskbestånden bedöms på basen av fångststatistiken. Fångststatistien 
från det kommersiella fisket granskas mot de uppgifter som insamlas från fiskens första-
handsmottagare, och fångststatistiken är därför relativt tillförlitlig. Fångsten i fritidsfisket 
insamlas med några års mellanrum med hjälp av enkäter.  Här är uppgifternas tillförlit-
lighet sämre eftersom man använder korrektionsfaktorer för att uppskatta totalfångsten 
och konfidensintervallerna är stora. Ytterligare har det blivit svårare att jämföra fångstup-
pgifterna i dag jämfört med tidigare i och med att yrkesfiskarna p.g.a. problemen med säl-
skador ändrat sina fiskestrategier. T.ex. så är jämförelseenheten fångstdygn i dag inte det 
samma som det var tidigare.

För planeringen av fiskerinäringen skulle det vara värdefullt att få ner siffrorna på kom-
munnivå, för att kunna sätta investeringar i infrastruktur mm. i relation till skatteintäkterna 
från näringen och betydelsen av fiskerinäringen för kommunen. Se figur 1 där antalet yrk-
esfiskare i klass I i havsområdet presenteras kommunvis. I denna rapport finns basuppgift-
erna för fiskerinäringen sammanställda i bilaga 3, och siffrorna kring fiskerinäringen har 
förts ner på kommunnivå i Österbotten för att bedöma näringens betydelse i kommunerna.  
På basen av denna utkristalliseras Korsholms kommun som den största fiskekommunen i 
Österbotten, och den är därmed också en av de största i Finland. Även Närpes stad är en 
mångsidig fiskekommun.

1.1 Bakgrund

Figur 1. Andelen yrkesfiskare i klass I i havsområdet per kommun. 
Källa Naturresurscentralen, Lari Veneranta.
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1.2 Utredningsområdet

Figur 2. Utredningsområdets kommuner (Laihia och Storkyro ingår 
inte).

Figur 3. Antal registrerade kommersiella fiskare enligt kommun år 2013 (Ntm –centralens 
register).

Utredningsområdet består av en 250 km lång kustremsa från Larsmo i norr till Kris-
tinestad i söder (figur 2). Inom området finns 15 städer och kommuner, varav följande 

13 kommuner ingår i utredningen: Larsmo kommun, Kronoby kommun, Jakobstad stad, 
Pedersöre kommun, Nykarleby stad, Vörå kommun, Korsholm kommun, Vasa stad, Malax 
kommun, Korsnäs kommun, Närpes stad, Kaskö stad och Kristinestad stad. 

  I slutet av år 2014 hade utredningsområdets kommuner en folkmängd på 168 246 personer. 
Andelen arbetsplatser inom primärproduktionen är fortfarande betydande. Av den syssel-
satta befolkningen arbetade ca 7 procent inom primärproduktionen. Primärproduktionen i 
Österbotten präglas av specialbranscher, av vilka de mest kända är växthusodling och päls-
djursuppfödning. Även potatisodling, spannmålsodling, mjölk- och svinhushållning, ekolo-
gisk produktion och en stark fiskerihushållning är kännetecknande för primärproduktionen i 
Österbotten. Det finns småföretag över hela landskapet och de är betydelsefulla sysselsättare 
på landsbygden.

  I utredningsområdet fanns år 2013 enligt Ntm –centralens uppgifter sammanlagt 458 reg-
istrerade kommersiella fiskare, varav ca 130 i klass I (> 30 % av inkomsterna från fiske). 
Fördelningen kommunvis framgår av figur 3. Minskningen från läget för fem år sedan är 
24 personer eller 5,2 %. Andelen kommersiella fiskare kan förväntas ytterligare minska de 
närmaste åren i och med att många av dagens fiskare går i pension, och nyrekryteringen av 
unga fiskare inte förmår kompensera bortfallet. 
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Fisket i Österbotten är mångsidigt, tekniskt utvecklat och modernt. Det är till största 
delen ett småskaligt kustfiske som bedrivs med passiva redskap såsom nät och ryssjor/

fällor. Ett dylikt fiske som producerar närmat med liten energiåtgång kan karaktäriseras som 
miljövänligt. Den österbottniska strömmingsfiskeflottan är liten, men samtidigt modern och 
effektiv. Finlands strömmingsfiske är idag koncentrerat till Bottenhavet med Kaskö som en 
av de viktigaste lossningshamnarna. 

  Fiskerinäringen i Österbotten är betydelsefull i ett nationellt perspektiv vad gäller kom-
mersiellt fiske och till det knutna delområden, såsom t.ex. fiskeredskapsindustrin, medan 
övriga delar av näringen som fiskhandeln, -förädlingen mm. är mindre. Enligt den officiella 
statistiken för havsområdet från 2013 utgör klass I fiskare i Österbotten 27 % av hela landets 
fiskare i havsområdet, och av alla kommersiella fiskare är 24 % från Österbotten (Österbot-
tens NTM –centrals område).

De ekonomiskt viktigaste fiskarterna i kommersiellt fiske är strömming, vassbuk, sik och 
abborre. Även nors, gädda, braxen, lax, lake m.fl. fiskarter har ekonomisk betydelse för 
det österbottniska fisket. Strömmingen (och vassbuk) fiskas i huvudsak med trål (pelagiska 
trålar), men lokalt även med ryssja. Sik fiskas med nät och med ryssjor/fällor. Fällefisket är 
ett fiskesätt som kännetecknar denna region. Abborre fiskas i huvudsak med nät. Lax fiskas 
med samma fällor som man fiskar sik. Det kommersiella fisket omsätter ungefär 9 miljoner 
euro i producentled räknat enligt värdet på rund fisk utgående från fiskeriforskningens me-
delvärden för de olika fiskarterna, varav kustfiskets andel är ca 3 miljoner euro.

Fiskeredskapsindustrin, 6 st, för kommersiellt fiske i Finland är koncentrerad till detta om-
råde. Vi har ett trettiotal små- och medelstora fiskgrossist- och fiskförädlingsföretag, 10 
fiskodlingar för matfisk, ett par för odling av kräftor, en odling för fiskyngel samt 12 företag 
som bedriver fisketurismverksamhet i någon skala. 

Matfiskodlingen i Österbotten är koncentrerad till Sydösterbotten, och dessa producerar i 
huvudsak regnbågslax. Totalproduktionen uppgår till knappt 700 ton och värdet till ca.2,5 
miljoner euro. Många av fiskodlarna förädlar även sin egen och andra fiskodlares fisk. 
Det finns 12 fiskeguider inom området som har företag inom fisketurism i någon omfattning. 
Branschen är krävande, och de flesta företag har även annan verksamhet vid sidan av fiske-
turismen. Förutom dessa finns det ett antal turismföretag som har fisket som en liten del av 
verksamheten.

En stor del av arbetsplatserna i fiskerinäringen finns i kust- och skärgårdsbyarna, och har 
därför en viktig sysselsättande betydelse för samhället. Fiskerinäringen skapar därutöver 
synergieffekter med bl.a. pälsdjursnäringen och transporter. 
Fiskerinäringen genomgår fortsättningsvis betydande förändringar. Yrkesfisket har en län-
gre tid haft problem med hårda fiskeregleringar speciellt gällande laxfisket längs kusten och 
med den negativa inverkan på fisket de kraftigt växande sälbestånden av gråsäl och vikarsäl 
medfört. Framför allt har detta påverkat lax- och sikfisket. De senaste åren har fisket även 
fått problem med storskarven (Phalacrocorax carbo sinensis, även kallad mellanskarv). 

2. Fisket i Österbotten

FISKET I ÖSTERBOTTEN
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Fiskeresursen och ett hållbart nyttjande av den utgör basen för fiskerinäringen. 
Kunskapen om storleken på våra lokala fiskbestånd är bristfällig, beroende på 

att det saknas resurser för en kontinuerlig uppföljning av fiskbeståndens utveckling. 
Läget för de kvoterade fiskarterna strömming, vassbuk, torsk och lax är till denna del 
bättre. Nedan beskrivs kort våra centrala fiskarter och fiskbestånd utgående från den 
kunskap som finns samt uppgifter på Naturresursinstitutets webbsidor och publika-
tionen Vasa Skärgård.

I jämförelsen nedan över de österbottniska yrkesfiskarnas fångster jämfört med hela 
kustområdet avses Österbottens Ntm –centrals område, vilket till arealen är något 
större än utredningsområdet.

2.1. Bedömning av våra fiskbestånd

Siken är en mångformig fiskart. I Finland påträffas siken över hela landet, särskilt i mer 
näringsfattiga sjöar och i havet, i områden med svalt och syrerikt vatten. Inom fiskevården 

har siken varit en av våra viktigaste arter för utsättning. Sikarnas tillväxt varierar både med 
sikformen, beståndets täthet och miljön. De naturliga sikstammarna har gått tillbaka i mån-
ga vattendrag till följd av försämrade reproduktionsmöjligheter. De älvlekande beståndens 
lekplatser har rensats och vandringslederna har blockerats av kraftverksdammar. De flesta 
ekonomiskt värdefulla sikbestånden är på något sätt beroende av odling. 
Sikarna i Bottniska vikens älvar vandrar ända ner till Ålands hav. Havssikarna är däremot 
mycket stationära. Deras vandringar sträcker sig sällan mer än ett tiotal kilometer. På en-
del ställen längs västkusten, oftast i mynningsområden, finns en siktyp, som har flera mor-
fologiska drag, som påminner om havssiken, men den växer nästan lika snabbt som van-
dringssiken. Det är igen försurningen i våra vattendrag, som utgör hotet. Det verkar som om 
bestånden av vandringssik håller på att stärkas, men det är inte skäl att öka fisket.

 Bestånden påverkas även i hög grad av säl. För de havslekande sikarna är bestånden norr 
om Kvarken stabila, eventuellt kunde man fiska mer av dessa ifall man kunde rikta fisket 
(innebär i praktiken fiske under lektid på hösten och detta faller inte i god jord hos många). 
Våra skärgårdslekande sikar är hotade och försvagade bestånd som bör stärkas, t.ex. Mal-
axsiken och Larsmosiken. Sikfångsterna i Österbotten har gått ner under en längre tid. Den 
största orsaken till detta är, att den rikliga sälförekomsten effektivt förhindrar nätfiske spe-
ciellt under hösten. I yrkesmässigt fiske var sikfångsterna år 2013 sammanlagt 238 ton och 
i fritidsfisket år 2009 uppskattningsvis ca. 170 ton. De österbottniska yrkesfiskarna fångar  
41,2 % av de kommersiella sikfångsterna i havsområdet.

Sik

Abborren är allmän och talrik i nästan hela Finland, och arten har god anpassningsförmå-
ga. I Östersjön påträffas abborren inom hela området i närheten av kusten. Abborren 

har etablerat sig i de flesta typer av miljöer, som finns representerade i Kvarken. Den finns 
i den yttersta skärgården, i älvarna och deras mynning, i flador och vikar och i skärgårdens 
små träsk. I kustvattnen utsträcker sig stimmens vandringar vanligen några kilometrar, men 
ända upp till hundra kilometer långa vandringar är kända. Abborren är som art livskraftig. 
Abborren lider om vattnen är starkt eutrofierade eller försurade. Abborren gynnas av var-
mt klimat. Abborrbeståndens vandringsområden bestäms mycket av hur stora bestånden är. 
Tillväxten hos abborren är snabbast hos abborrarna från den yttre skärgården i Kvarken. 

  Vi har starka bestånd för närvarande av abborren, men den är utsatt för ett hårt fisketryck, 
varför vi bör satsa på fiskevårdande åtgärder för att förebygga framtida problem. Fångsterna 
av abborre i yrkesmässigt fiske i Österbotten var år 2013 252 ton, vilket är 33,6 % av hela 
kustområdets fångster. I fritidsfisket år 2009 uppskattades fångsterna till närmare det dubb-
la, dvs. ca. 450 ton. Det diskuteras inom fiskerinäringen i Österbotten metoder att utveckla 
förvaltningen av abborrbestånden. 

Aborre

Strömmingen är anpassad till Östersjöns låga salthalt och den påträffas överallt från Dan-
marks kust till Bottenviken. Den förökar sig också längs nästan alla kuster. Största delen 

av strömmingen vid den finländska kusten leker i maj-juni. Andelen höstlekande strömmin-
gar är liten i norra delen av Östersjön. Strömmingen är en stimfisk, som årligen vandrar i 
anslutning till lek och näringssök. Med de märkningar som gjorts i Finland har man visat 
att strömmingen företar födovandringar långt bort från sina lekområden, men återvänder i 
allmänhet till samma områden. Typiskt för strömmingen är också de vertikala vandringarna 
under dygnets olika tider. Sommartid är stimmen av vuxna strömmingar dagtid nära botten 
för att vid solnedgången stiga upp i pelagen. På vintern finns stimmen ofta på djupet, t.o.m. 
på djup över 100 m. 

  Kvarkenområdet utgör en gräns för de strömmingsbestånd, som kommer från Bottenviken. 
I Kvarken möts såväl strömmingar från Bottenviken som Bottenhavet. På basen av märknin-
gar vet man att bestånden som leker i Bottenhavet rör sig över större områden än de som 
leker i Bottenviken. Vandringsområdet hos strömmingen tycks ske mot norr från lekområde-
na. Strömmingsryssjefisket längs kusten har gått ner kraftigt under de senast 10-15 åren. År 
2013 var kustfångsterna av strömming i Österbotten endast 306 ton, en bråkdel jämfört med 
trålfiskets 19 000 ton. Av hela kustområdets fångster av strömming utgör de österbottniska 
17,9 %. Fångsterna i fritidsfisket är obetydliga. Det finns i dag en stor underutnyttjad poten-
tial i strömmingsbestånden som kunde utnyttjas i kustfisket.

Strömming

12 13



Gäddan är vid sidan av abborren den vanligaste fisken i våra sjöar. Man har beräknat att 
den förekommer i 80-90 % av sjöarna. Gäddbeståndets storlek är i stor utsträckning 

beroende av lämpliga lek- och yngelproduktionsområden. Gäddan är mycket stationär och 
vandringarna är fåtaliga. Reglering av sjöar, rensning av åar och älvar, dränering, utbyggnad 
mot översvämning och igenväxning av stränder beroende på eutrofiering samt markabeten 
vid stränderna har lokalt försvagat gäddbestånden i insjöar och älvmynningar. Också i kus-
tområdet, ytterskärgården och på Åland har man konstaterat att bestånden minskat på vissa 
platser. Det är inte alltid klart varför bestånden minskat, men sannolikt inverkar miljöförän-
dringar. Som art är gäddan livskraftig.

  Av de fiskarter vars vandringar studerats i Kvarken är gäddan den mest stationära. Fastän 
bestånden är stora, håller de sig inom några få kvadratkilometrar. Gäddan har för närvarande 
starka bestånd i Österbotten. Den är intressant för både yrkesfisket och fritidsfisket, en even-
tuell konfliktart. Fångsterna i yrkesmässigt fiske år 2013 var 80 ton, 37,0 % av kustområdets 
fångster, och i fritidsfisket år 2009 närmare 300 ton. Det är säkert möjligt att fiska gäddan in-
tensivare i Österbotten. Med tanke på eventuella konfliktsituationer kring gäddfisket har man 
inom fiskerinäringen diskuterat uppgörandet av förvaltningsplaner för våra gäddbestånd.

Gädda Braxen
Finland har sina bästa braxenbestånd i sjöarna i landets södra och mellersta delar samt i 

grunda havsvikar längs hela kusten. Ju mer ett vattendrag är eutrofierat desto tätare är 
vanligen braxenbeståndet, medan fisken i genomsnitt är mindre. Braxen har ökat i takt med 
eutrofieringen i många sjöar, i Skärgårdshavet och Finska viken och också i ytterskärgården. 
Braxen är ingen egentlig vandringsfisk, men i samband med födosök kan stimmen röra sig 
över rätt stora områden. Tillsammans med mörten är braxen en av de arter, som borde utsät-
tas för fiskevårdande fångst i syfte att förbättra vattenkvaliteten. Ett effektivt fiske förbättrar 
tillväxten hos de återstående braxnarna, vilket också innebär att deras värde som matfisk 
ökar. 

  Braxen utsätts för ett hårt fisketryck i vissa regioner, medan det fiskas lite i andra regioner. 
Som helhet sett kan vi säkert fiska mer braxen i Österbotten. År 2013 var braxenfångsten i 
det yrkesmässiga fisket sammanlagt 269 ton, vilket är 30,2 % av kustfiskets fångster, och i 
fritidsfisket år 2009 ca 80 ton. 

Mörten finns i hela Finland förutom i nordligaste Lappland. Den är en av vårt lands 
vanligaste fiskarter. De tätaste bestånden finns i eutrofa sjöar och träsk. I takt med till-

tagande eutrofiering har den ökat i Finska viken och Skärgårdshavet, under senare tid också 
i ytterskärgården. Artens framgång grundar sig på effektiv reproduktion och spridning, på 
mångsidig föda och anspråkslöshet vid val av lekplatser. Mörtarna är i allmänhet stationära. 
Mörten konkurrerar om näringen närmast med övriga mörtfiskar och med abborren. Å an-
dra sidan är mörten viktig föda för abborre och gädda. Mörten har tillsammans med övriga 
mörtfiskar ansetts medskyldig till massförekomsten av blågröna alger i eutrofierade vatten. 
Då de söker föda på botten blandar de upp näringsrika ämnen i vattnet. Man har med fiske 
i fiskevårdssyfte försökt förbättra tillståndet i hundratals övergödda sjöar. Fiske har särskilt 
inriktats på bestånden av mört och braxen. Mörten klarar av att skaffa föda också i grumliga 
vatten. Den är känslig för försurning och den saknas i många sura träsk, där abborren fort-
farande klarar av att leva.

 Mörtfångsterna är på uppgång i Österbotten i det yrkesmässiga fisket. För mörten är hel-
hetsintrycket samma som för braxen. År 2013 var de yrkesmässiga fångsterna 106 ton och 
fångsterna i fritidsfisket var år 2009 ca. 150 ton. Yrkesfiskets fångster är 23,1 % av hela 
kustområdets fångster. Det torde vara möjligt att öka fisket på mört i hela kustområdet i 
Österbotten.

Mört
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Iden anses vara de stora, rena och klara vattnens fisk. I Finland finns den i hela havsom-
rådet och i alla de större inre vattendragen. De nordligaste förekomsterna finns i de övre 

delarna av Kemi älv (Lokkabassängen), Ounasjoki och Torne älv. Iden blir i allmänhet köns-
mogen vid 5-8 års ålder, då den är ca. 30-35 cm lång. Den tar sig till lekplatserna i grunda 
strömställen strax efter islossningen. Den stiger då från havet upp i älv- och bäckmynningar, 
men leker också i havsvikarnas vassruggar. Iden är mångsidig i sitt födoval. Iden har tidi-
gare varit en uppskattad fisk i hushållet, men i takt med den allmänna nedvärderingen av 
mörtfiskar har användningen minskat. I Skärgårdshavet, Finska viken och Bottniska vikens 
älvmynningar fiskas iden fortfarande i viss mån till avsalu. 

  Det förekommer inget riktat fiske på id i Österbotten. Fångsterna av id har de senast åren 
i kommersiellt fiske rört sig kring 10 ton, vilket är 34,4 % av de kommersiella fångsterna i 
kustområdet.

Id



Bland de norsar som förekommer i Finland kan man särskilja två former: stor- respektive 
smånors. Stornors påträffas längs hela vår kust och i vissa stora insjöar. På våren, strax 

efter islossningen vandrar norsar i stora stim till kustens grunda stränder, älvarnas, åarnas 
och bäckarnas mynningsområden samt upp i älvarna för att leka. Efter leken på grunda sten- 
och grusbottnar återvänder norsarna till djupare vatten. I motsats till övriga laxfiskar drar 
norsen nytta av en viss eutrofiering, eftersom den inte är lika krävande beträffande vatten-
kvalitet som t.ex. siklöjan. Utbyggnad av älvarna och nedsmutsning av vattnen har på vissa 
håll försvagat norsbestånden. Efter leken vandrar norsen ganska snart ut mot djupare och 
kallare vatten. Som vuxen är norsen en kallvattenart. 

   De mest avlägsna fynden av nors som märkts i Kvarken kommer från Kalajoki. Norsen kan 
bli ganska gammal, och tillväxten är långsam. Vi har för närvarande starka bestånd av nors 
i älvmynningsområden (Kyro älv, Malax å m.fl.). Norsen kunde fiskas mer under lektid på 
våren ifall avsättning fanns. I praktiken fiskas nors enbart som bifångst övriga tider på året. 
Fångsterna i yrkesmässigt fiske år 2013 var 191 ton, 23,1 % av totalfångsterna i kustfisket. I 
fritidsfisket är norsen inte så intressant, och uppgifter om fångsterna saknas i stort.  

Nors

Havslaxen gör vandringar i havet och leker i älvar med utlopp i havet. Största delen av 
de laxar, som påträffas i Östersjön härstammar från utsättningar, även om antalet laxar, 

som satts ut minskat i fångsterna under senare år, tack vare en förbättrad naturlig reproduk-
tion. I Östersjön utgör strömming och vassbuk laxens viktigaste föda. Som vuxen är laxen 
vår snabbast växande fisk. De viktigaste födoområdena för Bottniska vikens laxstammar 
finns i södra Östersjön. De miljöförändringar som skett i Östersjöns älvar har försämrat lax-
ens livsförutsättningar. Forsar har tämjts för kraftproduktion och rensats för timmerflottnig, 
muddringar har slammat fast lekbottnar och avloppsvatten har försämrat vattenkvaliteten. 
Förändringarna har gjort att Finland endast har kvar två älvar med lax av de ursprungligen 
18 st laxälvarna med utlopp i Östersjön. 

  Av vattendragen, som mynnar ut i Kvarken, har endast Kyro älv varit tillräckligt stor 
och strid för att hysa ett eget bestånd av lax. Ännu under 1980 –talet har i samband med 
provfiske fångats enstaka laxar i Kyro älv, men tyvärr måste man ändå acceptera att älvens 
eget laxbestånd blev utrotat under 1960- och 1970 –talen. Försöksutplanteringar av lax har 
senare gjorts i Kyro älv och Perho å. Laxen vandrar förbi vår kust och vi fiskar på de nor-
dliga laxälvarnas bestånd. Laxfångsterna i det yrkesmässiga fisket år 2013 var 28 070 st, 
vilket med en 5 kg medelvikt motsvarar närmare 150 ton. I fritidsfisket år 2009 uppskattas 
fångsterna till ca. 20 ton, men de torde ha ökat de senaste åren. Sannolikt kunde vi ta ut mera 
lax i yrkesfisket utan att laxbestånden i de nordliga laxälvarna påverkas negativt, men detta 
är i dagsläget inte politiskt möjligt. De österbottniska fiskarna tar 13,1 % av kustområdets 
laxfångster.

Lax

Siklöjan är sikens närmaste släkting. Finland hör till siklöjans mest centrala utbredning-
sområde. I havsområdet påträffas arten närmast i Bottenvikens och östra Finska vikens 

mindre salta vatten. Siklöjan är en stimfisk, som trivs bäst i stora öppna fjärdar. Den föredrar 
rena och klara vatten, men klarar sig också i relativt bruna och eutrofa vattendrag. I havsom-
rådet kan siklöjan röra sig över stora områden. En del av de bestånd som påträffas på den 
finländska sidan i Bottenviken, leker t.ex. på den svenska sidan. Siklöjan tål i allmänhet ett 
hårt fiske, men det kan givetvis påverka beståndets utveckling. Som art är siklöjan i Finland 
livskraftig. Lokalt har det fasta material som utdikningarna fört med sig påverkat rommens 
överlevnad. 

  I Österbotten förekommer siklöjan företrädesvis i Bottenviken, och i yrkesmässigt fiske 
tas  de största fångsterna i Larsmosjön och utanför Nykarleby älv. Fångsterna i yrkesmässigt 
fiske var år 2013 21 ton, endast 15,5 % av fångsterna i kustområdet, och i fritidsfisket år 
2009 drygt 10 ton. Sannolikt kunde fisket av siklöja intensifieras i vårt område.

Siklöja

Bland öringarna är ett antal olika former kända på basen av livsmiljö och vandrings-
beteende. De är delvis olika till utseende, man talar om havsöring, insjööring och 

bäcköring. Öringen leker i rinnande vatten i september-november. Öringsynglen lever i äl-
ven i allmänhet under 2-5 år. Vid ca. 18-25 centimeters längd förvandlas de till vandringsyn-
gel eller smolt, bildar stim och vandrar med vårfloden till havet. I havet håller sig öringen i 
närheten av kusten. Största delen av de fiskar, som blivit märkta, återfångas inom en radie av 
hundra kilometer från utsättningsplatsen. Från havet börjar öringarna stiga i de stora älvarna 
redan på sommaren, i små älvar däremot just före leken börjar. I vårt land har ursprungligen 
funnits ca. 60 vandrande öringsstammar, men största delen av dem har spolierats eller starkt 
reducerats genom utbyggning av vattendrag, försämrad vattenkvalitet eller alltför hårt fiske. 
Bara i nio älvar finns det ännu kvar stammar som kan räknas som ursprungliga. I Österbot-
ten har vi fortfarande kvar ett livskraftigt naturligt öringsbestånd i Lappfjärds å, och svagare 
bestånd i t.ex. Perho å och Kyro älv.

  De vilda bestånden av havsöring anses hotade, så här finns inte möjlighet att öka fisket, 
snarare kommer fisket att minska framöver när Finlands lax- och öringstrategi skall genom-
föras. I yrkesmässigt fiske tar man havsöring enbart som bifångst. Fångsterna av havsöring 
var år 2013 i det yrkesmässiga fisket drygt 10 ton, vilket utgjorde 28,3 % av de kommersiella 
fångsterna i havsområdet. I fritidsfisket togs det år 2009 upp ca 175 ton.

Havsöring
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Gösen förekommer inom ett vidsträckt område i de vattendrag som rinner ut i Östersjön. 
I Finland påträffas gösen i de södra och centrala delarna. I Bottniska viken lever gösen 

främst i de stora älvarnas mynningsområden. Bl.a påträffas den i Maxmo skärgård norr om 
Vasa, där den reproducerar sig i Kyro älvs mynningsområde. Under den varma sommaren 
år 2002 fick man goda gösfångster vid Bottniska vikens kust ända ner till södra Österbot-
ten, vilket är ovanligt. Gösen är en krävande varmvattenart, som också trivs väl i bräckt 
vatten om vattnets salthalt inte är för hög och lämpliga lekområden står till buds. I Finland 
lever gösen på gränsen till sitt utbredningsområde. Områden, som sommartid snabbt värms 
upp och länge hålls varma är därför lämpliga för gösen. Som vuxen är gösen en mångsidig 
rovfisk. Gösen är en av våra ekonomiskt mest värdefulla fiskar. Den är viktig för såväl yrk-
esfisket som fritidsfisket. Fritidsfiskarnas andel av totalfångsten är 70-90 %. 

 I Österbotten har vi fångstbara gösbestånd förutom i Kyro älvs mynningsområde även i 
Larsmosjön och i Pjelaxfjärden. Det verkar som att gösutplanteringarna ger goda resultat 
inom vissa områden. De senaste åren har vi haft gott om gös längs hela kusten från Kvarken 
söderut, och gösfångsterna har legat över 10 ton. Detta är endast 4,9 % av hela kustområdets 
kommersiella gösfångst.

Gös

18 19

Laken är ursprunglig i hela landet, både i bräckt vatten och i insjöar ända upp i norra 
Lappland. Laken är en av våra vanligaste fiskar. Lakens lekvandringar är rätt korta; de 

är längst i Österbotten, där laken stiger från kusten upp i älvarna. Klimatuppvärmningen 
och uppvärmningen av vattnen har tillsammans med övriga miljöförändringar satt press på 
lakbestånden. I de österbottniska kusttrakterna har lakbestånden lidit av surt vatten från ut-
dikning och översvämning i alunhaltiga marker. Laken lider också av kraftig övergödning. 
Som art är laken livskraftig hos oss. Som vuxen är laken en kallvattenart, som enbart under 
vintermånaderna uppehåller sig i de grunda strandvattnen där den leker i februari.

 Den yrkesmässiga fångsten av lake i Österbotten var år 2013 ca. 22 ton och i fritidsfisket 
år 2009 drygt 30 ton. Sannolikt fiskas det betydligt mindre lake än vad bestånden skulle 
medge. Lakfångsten i Österbotten är 43,1 % av hela kustområdets kommersiella fångst.

Lake



Fisket styrs och planeras på olika förvaltningsnivåer. EU:s gemensamma fiskeripolitik 
och våra nationella regelverk och politiska beslut anger ramarna för fiskets utveckling. 

Jord- och skogsbruksministeriet och på regional nivå Egentliga Finlands NTM –centrals 
fiskerienhet, vars tjänstemän sitter vid Österbottens Ntm –central,  handhar den statliga fisk-
eriförvaltningen. Regionalt har vi lagstadgade samarbetsorgan, fiskeområden, som sköter 
fiskevattnen och även har möjlighet att göra vissa officiella beslut kring fisket. Det finns sex 
fiskeområden inom utredningsområdet. Fiskeområdena har fastställda vård- och skötselp-
laner för de områden de förvaltar. Lokalt sköts och förvaltas fiskevattnen på by nivå samfällt 
av lagstadgade vattendelägarlag och i vissa fall av ideella fiskargillen, ifall delägarlagen 
överfört beslut om fisket på dessa. Det finns sammanlagt 122 st konstituerade vattendelägar-
lag inom utredningsområdet.

  För närvarande revideras vår fiskerilagstiftning, och detta leder till förändringar i bl.a. den 
regionala fiskeriförvaltningen och i fiskeområdenas status och uppgifter. Den nya lagen om 
fiske träder i kraft i början av år 2016.

Fiskerinäringen är och bör ses som en av de viktigare aktörerna vid planering av havsom-
rådet. Fisket är inte enbart fiskfångsten, utan fiskaren, fisket och övriga aktörer inom fisk-
erinäringen är en del av samhället och samhällsplaneringen. Fiskerinäringen påverkas i hög 
grad av vad som händer inom planeringen av havs- och kustområdena t.ex. gällande miljön 
och olika skyddsområden, vindkraftverk, farleder mm.  

2.2. Fiskets förvaltning

Inom fiskerinäringen i Österbotten finns det ett antal ideella, privaträttsliga organisationer, 
dels på regional nivå och dels lokalt. Österbottens Fiskarförbund, grundat 1930, är den 

största av dessa med ett verksamhetsområde omfattande kustkommunerna från Kristinestad 
till Karleby, och med sammanlagt 99 organisationer bestående av fiskargillen, vattendelägar-
lag och fiskeområden som medlemmar. Österbottens Fiskarförbund är en rådgivnings- och 
utvecklingsorganisation inom fiskerinäringen. Förbundet har en personal på fyra personer.

  Yrkesfiskarna är fackligt organiserade i Österbottens Yrkesfiskare, som är en regional or-
ganisation till Finlands Yrkesfiskarförbund inom området Kristinestad - Karleby.  Organisa-
tionen har ingen anställd personal regionalt.
Fritidsfiskets lokala organisationer hör i regel till Finlands Fritidsfiskares Centralorganisa-
tion, och den regionala organisationen är Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri, vars verk-
samhet omfattar landskapen Syd-Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten.  I Ös-
terbotten har Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri sex medlemsorganisationer.

Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF är finansieringsinstrumentet för fiskets ut-
veckling under 2014-2020. Med dessa medel skall man utveckla förädlingen av den 

inhemska fiskråvaran, och stödformerna är investeringsstöd, utveckling av fiskehamnarna, 
ersättning för sälskador, stöd för nya fiskare, innovationer och samarbete med forskningen, 
utbildning och nätverkande, befrämjande av fisk, miljöåtgärder, de regionala fiskegrupperna 
samt grundande av en producentorganisation och stöd för dess verksamhet. I fondens opera-
tiva program för Finland finns fyra målsättningar; konkurrenskraft, förnyelse, hållbarhet och 
effektiv förvaltning. Syftet är att utveckla hela fiskerisektorn, även om finansieringen fokus-
eras på att stöda primärproduktionen. Stöden riktas särskilt till åtgärder som stöder tillväxt 
och förnyelse inom fiskerihushållningen och den blåa bioekonomin.

   Kustfiskegruppen KAG i Österbotten utgör en av åtta fiskegrupper i Finland, som haft mö-
jlighet att bevilja bidrag för lokala utvecklingsprojekt under programperioden 2007-2013. 
Under programperioden har KAG beviljat bidrag för sammanlagt drygt 50 olika utveckling-
sprojekt.  Jord- och skogsbruksministeriet beslöt i april 2015 att utse KAG till aktionsgrupp 
även för perioden 2014-2020. KAG administreras av Aktion Österbotten, som även är pro-
gramvärd för lokalt ledd utveckling via Leader –programmet för landsbygden. 

Målet för fiskegrupperna är att stärka fondens strategiska mål utifrån regionala utgångspunk-
ter, med andra ord stärka konkurrenskraften hos, förnyandet och anpassningen av näringarna 
i regionen samt samarbetet mellan aktörerna och intressegrupperna i regionen och aktions-
grupperna. De allmänna verksamhetsmässiga målen för en lokal utveckling av fiskerinärin-
gen är att utveckla värdekedjan för fiskerinäringen i regionen, utveckla och sprida nya för-
faranden, förhindra och lösa konflikter, skapa bättre samarbete samt stärka fiskprodukternas, 
speciellt den närproducerade fiskens, popularitet.

Kustaktionsgruppen KAG har i sitt program för perioden 2014-2020 uppsatt fem olika åt-
gärdshelheter som man avser utveckla inom fiskerinäringen via utvecklings-, investerings- 
och utbildningsprojekt. Dessa är en förstärkt kunskaps- och innovationsmiljö, ett högre so-
cialt kapital och förstärkt sammanhållning, en mångsidigare näringsstruktur, livskraftiga 
kustsamhällen och en internationell strategi. 

2.4. Fiskets stödformer

2.3. Fiskets intresseorganisationer
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Utredningens huvudsakliga målsättning är att beskriva nuläget inom fiskerinäringen i 
Österbotten och att presentera en samlad statistik över näringen, samt att ge förslag 

till utvecklingsmål 2015-2020 för fiskerinäringen. Dessa utvecklingsmål ger möjlighet för 
olika intressenter till konkreta genomförandeprojekt under nu aktuella programperiod. 
Delmål för utredningen är bl.a. att beskriva aktörerna och deras roll inom fiskerinäringen 
nationellt och regionalt, samt vilka nätverk som finns inom och runt näringen. Det framtag-
na materialet skall kunna fungera som en gemensam plattform för olika planerings- och 
utvecklingsåtgärder framöver.

  Det har tidigare visat sig att kännedomen om fiskerinäringen och dess aktörer i Österbotten 
är svag hos många centrala aktörer utanför fiskerinäringen. Ett ytterligare delmål för utred-
ningen är att ge alla aktörer tillgång till samma basfakta om fiskerinäringen att användas 
vid samhällsplaneringen. 

3. Målsättning

Nulägesanalysen i utredningen har bestått av insamling och sammanställning av be-
fintligt statistiskt material från fiskerinäringen, samt av intervjuer med yrkesfiskare 

och andra företagare inom fiskerinäringen och av ett antal tjänstemän, som i sitt arbete har 
anknytning till fiskerinäringen. Materialet har presenterats för fiskerinäringens aktörer på 
ett par temadagar, och deltagarna i temadagarna har även via workshopsbetonat arbete gett 
idéer och synpunkter på utvecklingen av fiskerinäringen.

  Det statistiska råmaterialet har erhållits från Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (från 
1.1.2015 Naturresursinstitutet) och Österbottens NTM –central. Dessutom är en del av ma-
terialet från olika publicerade rapporter och opublicerade sammanställningar som fiskarför-
bundet har tillgång till, bl.a. fiskeområdenas vård- och skötselplaner. Statistiken har sam-
manställts till en översiktlig form och presenteras i bilagorna  1 - 3.

För att utreda fiskerinäringens aktörers syn på nuläget och framtiden gjordes en enkätutred-
ning, där sammanlagt 80 personer intervjuades, varav 65 företagare och 15 tjänstemän. In-
tervjuerna gjordes som temaintervjuer utgående från ett SWOT -tänkande, där diskussionen 
under intervjun riktades på de väsentliga frågorna. Avsikten med intervjuerna var att få en 
översiktlig syn på hur fiskarna och övriga företagare och tjänstemän ser på fiskerinärings 
situation i dag, om deras företag eller tjänster kommer att finnas om fem år och vilken roll 
de tror att näringen kommer att ha framöver. Svaren i intervjuerna är underlag för de förslag 
som ges till utvecklingsmål för fiskerinäringen 2015-2020. Intervjublanketterna presenteras 
i bilagorna 4 - 5.

4. Metoder

MÅLSÄTTNING &
METODER
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Sammanlagt har det i utredningen gjorts 65 intervjuer med fiskare och övriga företagare 
inom fiskerinäringen, samt med 15 tjänstemän som i sitt arbete har kopplingar till närin-

gen. I samband med intervjuerna har bl.a. följande framkommit (se sammanfattning i tabell 
1, sid. 28).

5. Resultat
5.1. Intervjuerna

De genomförda intervjuerna med yrkesfiskarna, sammanlagt 41 st, visar överlag på en 
positiv inställning till fiskets framtid. Trots dagens problem med skador p.g.a. stora 

bestånd av säl och skarv och en osäker fiskeripolitik finns det framtidstro bland yrkesfiskar-
na. Så gott som alla intervjuade yrkesfiskare angav att de tänker fortsätta fiska ännu efter fem 
år. En del av fiskarna menar att de kommer att öka den egna förädlingen av fisk framöver för 
att behålla eller öka lönsamheten. 

  De intervjuade fiskarnas omsättning från fiskeverksamheten (variationen i kustfisket mel-
lan 5 000 euro och 100 000 euro, medelvärde knappt 35 000 euro och medianvärde 30 000 
euro) är något högre än vad som framkom i Finlands Yrkesfiskarförbunds utredning från år 
2009 över yrkesfisket i Finland (Ammattikalastus 2015), och där antalet intervjuade fiskare 
från Österbotten var 13 st. 

Trender fiskarna anser att de behöver beakta framöver är det ökade intresset hos konsu-
menterna för närproducerat. Vissa tider går telefonerna ”varma” när kunderna vill ha färsk, 
nyfångad fisk. Övrigt som fiskarna nämner i intervjuerna är ”de grönas” inblandning i fisk-
eripolitiken, t.ex. WWF:s rödlistning av laxen och vandringssiken i sin konsumentguide för 
år 2012 eller att mycket verkar handla om artskydd hos dagens miljörörelse. Trots många 
kritiska synpunkter finns det även fiskare som anser att man borde utveckla dialogen och 
samarbetet med miljörörelsen framöver. En del av fiskarna anser även att fisket svartmålas i 
medierna. Miljögifterna i fisken lyfts upp i medierna, medan fiskens goda effekter för hälsan 
inte betonas. En ytterligare trend som fiskarna såg var att en allt större andel av fångsten 
framöver sannolikt går till pälsdjursfoder och fiskmjöl, särskilt för strömmingens vidkom-
mande.
Fiskarna har ofta ett begränsat nätverk, och de man oftast kontaktar i olika frågor i anslut-
ning till verksamheten är bokföraren, fiskets organisationer och fiskerimyndigheten. Infor-
mation får man även via fiskeritidskrifter och webben. Av de intervjuade fiskarna hade dock 
endast 65 % tillgång till e-post.
 
Fiskarna upplever inte andra fiskare som konkurrenter i dagens läge, snarare tvärtom. Det 
finns stor efterfrågan på vildfångad fisk och fiskprisen är tidvis goda. Det finns ett visst 
investeringsbehov bland fiskarna för verksamheten. Bl.a. nämndes nya ryssjor, större båt, 
fiskpump, ny motor, fyrhjuling, abborrklyvare som exempel på vad som behövs framöver.
En intressant synvinkel lyftes upp i en intervju. Fiskarna har tidigare haft och ansetts ha en 
viktig roll som livsmedelsproducent i samband med kriser. Om verksamhetsförutsättningar-
na för yrkesfisket försämras framöver, ”om fisket körs ner”, och fiskarna och kunskapen är 
borta, vem skall då försörja befolkningen? Den ekonomiska betydelsen av fisket skall inte 
uppfattas som enbart fiskaren. En fiskare beräknas indirekt sysselsätta 4-5 personer inom 
verksamheter i anknytning till fisket. Vi får ett skattebortfall och ökade kostnader för sam-
hället för sysselsättningen. Även bytesbalansen blir negativ när vi skall importera allt mer 
fisk. Vi importerade år 2013 totalt 116 miljoner kg fisk och fiskprodukter. Den norska odlade 
havslaxen stod för största delen av matfiskimporten.

5.1.1. YrkesfiskarnaRESULTAT
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5.1.2. Företagarna
Företag inom fiskerinäringen utgörs av följande segment; fiskpartihandel, fiskförädling, 

minuthandel med fisk, fiskeredskapstillverkning, fisketurismföretagare. De som handlar 
med fisk har ofta även egen förädlingsverksamhet. 

 Alla fiskföretag i Österbotten kan klassas som småföretag. De flesta har en omsättning 
under 1 miljon euro. Några företag inom partihandeln, redskapsindustrin och fiskförädlin-
gen har omsättning över 1 miljon euro. Det finns inte gjord någon skild branschanalys på 
fiskföretagen i Österbotten. Några av företagen deltar i de nationella branschöversikter och 
fiskeribarometrar som fiskeriforskningen regelbundet gör.  

Alla intervjuade företagare, sammanlagt 24 st, anger att de kommer att finnas till som före-
tag efter fem år. De flesta är relativt nöjda med dagens situation. För några är generations-
skifte eller ägarbreddning/ägarbyte aktuella. Några avser även öka sin verksamhet, höja 
omsättningen. Andra att effektivera sin verksamhet, ”att expandera inom husets väggar”.  
De utmaningar företagarna anger att de har i dag är t.ex. brist på lokalfångad vild fisk un-
der 7-8 månader varje år, att få logistiken kring fiskuppköpen att fungera, att få lönsamhet i 
verksamheten, att hitta goda medarbetare/kunnig personal t.ex. för filering av fisk eller för 
redskapsbygge, att arbetskraften är dyr, att lyckas med marknadsföringen mm. Företagarna 
samarbetar delvis med andra likartade företag kring att sälja till varandra, att sköta vissa 
underleveranser eller fraktförädling av fisk. Konkurrens upplevs kring försäljningsområde, 
fiskarnas direktförsäljning, konkurrens från små nättillverkare o.dyl.

Företagarnas nätverk är i regel betydligt större än t.ex. fiskarnas nätverk. De man kontaktar 
är oftast branschorganisationer, myndigheter, företagarföreningen, turistbyrån, bokföraren 
m.fl. Trender man ser är bl.a. krav på längre förädlade fiskprodukter, lokalproducerat, strän-
gare myndighetskrav, ökad miljöhänsyn mm. Utmaningar för framtiden ser företagarna i 
den oklara fiskeripolitiken, det ”överdimensionerade” naturskyddet, lönsamheten mm. ”Det 
krävs ett flexibelt företag, och mer servicetänkande än produktionstänkande.”
 
Akuta större investeringsbehov finns inte för närvarande i företagen.  Exempel på investe-
ringar som borde göras är t.ex. benplockare, skivmaskin, packningsmaskiner, större kylrum 
och singelfrys. Företagarna ser överlag positivt på samarbete inom branschen, och många 
tycker att man borde utöka samarbetet över sektorgränserna. ”Det behövs mera öppenhet 
och långsiktigt tänkande inom branschen”.

Bland intervjuade 15 tjänstemän finns personal från NTM-centralens fiskeenhet och mil-
jösidan, fiskeriforskningen, leader och fiskeleader (KAG), företagsutvecklingsorgani-

sationer, viltcentralen och projektanställda. De flesta intervjuade har arbetat relativt länge 
med fiskefrågor eller uppgifter som tangerar fiskefrågor, från ca 6 år t.o.m. 40 år. Synen på 
fiskerinäringen var mer divergerande bland tjänstemännen än de var bland yrkesfiskarna 
eller företagarna.

  I svaren framkommer att man ser fisket som en del av den lokala identiteten, och lokal 
fisk är en viktig del av matkulturen. Fisket anses även vara lokalt viktig som inkomstkälla, 
”liten betydelse nationellt men stor betydelse i Österbotten”. Man anser att yrkesfisket har 
en ekonomiskt svag ställning både på ett lokalt plan och nationellt, och att det är svårt att 
påverka t.ex. olika typer av miljöbeslut som påverkar yrkesfiskarnas möjligheter att utöva 
sitt yrke. Vidare framkom tanken att det bland tjänstemän och politiker i kommunerna finns 
en syn på fisket som en marginaliserad näring, och att man inte ser möjligheterna.
 
Man anser att det åtminstone på kort sikt finns en potential för arter som inte tidigare var 
kommersiellt gångbara. Den enskilde fiskaren borde nischa in sig och vara mer delaktig 
i själva marknadsföringen av produkterna. Det finns en underutnyttjad potential i ström-
mingsryssjefisket, och möjligheter med direktförsäljning och redskapsutveckling. 

Vi bör överlag bli smartare att ta tillvara olika produkter. Någon ansåg att förhållandet fiska-
re - fiskhandel inte är så bra. Fiskförädlingen kunde ta ett större kliv framåt, bygga på im-
portfisk med lokala fiskarter som nisch. Lokalt fångad fisk med minimal negativ påverkan på 
miljön i jämförelse med annan primärproduktion är ett trumfkort. Marknadsföringen av fisk 
ansågs stel och dålig, om den alls finns. Det behövs en charmig och snärtig marknadsföring. 
Mera artspecifika fiskeredskap efterlyses. För att utveckla nytt bör man veta och kanske 
t.o.m. förstå vad och varför fisken går i redskapen. Mera energieffektiva och bättre redskap 
för att öka attraktiviteten föreslogs också. Redskapsindustrin ansågs som en specialnisch 
som kommer att överleva och må bra, gäller främst ryssjor, trålar och fiskodlingskassar. På 
nätsidan är det svårare med konkurrens från lågprisländerna och en global internethandel. 
Fisketurismen kan fungera i kombination med annat, som en kompletteringsprodukt. Verk-
samheten är småskalig och svår att utveckla. Hur hanterar man alla konflikter? Man ansåg att 
det behövs någon som koordinerar verksamheten och utvecklingsinsatserna. Fisketurismen 
har potential att växa, men det kräver att hela service- och kommunikationskedjan håller; 
marknadsföring, bokningsbarhet, boende, transport, mat, fungerande service på alla nivåer.
Stöd för utvecklingsprojekt bör finnas för att gynna samarbeten, kommunikation, förädling, 
nya servicekoncept mm. Även strategisk forskning och utveckling gällande fiskeriet, inte 
minst för att ha säkra miljöargument som kan utgöra en hållbar bas för utvecklingen, var 
några av de synpunkter kring stödformer som framkom. Det är kanske mera upp till de 
offentliga organisationerna att ta ett större ansvar i utvecklingsfrågor, eftersom företagen 
utgörs av små aktörer med begränsade resurser. Investeringsbidragen har en stor betydelse 
vid anskaffning av ny utrustning. Utvecklingsstöden ger aktivitet, uppmärksamhet, intresse 
för rena vatten, rena produkter och friska människor. Toleransstöd o.dyl. bör också finnas för 
att fiskarna skall klara sig.

5.1.3. Tjänstemännen
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Många av de intervjuade tjänstemännen ansåg att samarbetet inom fiskerinäringen borde 
fördjupas på något sätt. Kunskapen på fältet bör tas tillvara i t.ex. ett ”kunskapscenter”. 
Yrkesfiskarna kunde samarbeta mera kring gemensamma maskiner, som de gör i vissa fiske-
hamnar. Kunde även vara mera samarbete kring logistik och produktutveckling. Eftersom 
näringen är liten borde man få ett forum där aktörerna aktivt samverkar. Samarbetet både 
inom fiskerinäringen, mellan fiskerinäringen och andra lokala näringsgrenar, samt mellan 
fiskeribranschen och de organisationer som upplevs som dess angripare (miljöintressen) 
kunde och borde utvecklas. 

Yrkesfiskarna (41 st) Företagen (24 st) Tjänstemännen (15 st)
Alla utom en angav att de kom-
mer att fortsätta fiska även efter 
fem år

Alla angav att deras företag kom-
mer att finnas även efter fem år, 
några har generationsväxling eller 
ägarbyten på gång

De flesta trodde sig arbeta med 
fiskefrågor även framöver

Utmaningar i verksamheten är 
bl.a. att klara av problemen med 
säl och skarv och ”de grönas” 
inblandning i fiskeripolitiken

Utmaningar i verksamheten är 
bl.a. bristen på lokalfångad fisk 
under 7-8 månader varje år, att 
få god lönsamhet, att få kun-
nig arbetskraft, att lyckas med 
marknadsföringen

Utmaningar framöver är bl.a. att 
få en större förståelse för fisker-
inäringen i samhället, att lyckas ta 
tillvara den potential som finns i 
de mindre utnyttjade fiskarterna, 
att bli bättre på marknadsföring 
och att få bättre samarbete inom 
näringen

Trender som behöver beaktas 
framöver är konsumenternas 
intresse för närproducerat, och   
miljörörelsens inblandning i fiske-
frågor

Trender framöver är bl.a. krav 
på längre förädlade fiskproduk-
ter, intresset för lokalproducerat, 
strängare myndighetskrav, ökad 
miljöhänsyn och oklar fiskerip-
olitik

Lokalt fångad fisk med minimal 
påverkan på miljön är ett trum-
fkort framöver

Investeringsbehov framöver är 
t.ex. nya ryssjor, nya båtar, fisk-
pumpar, nya motorer, abborrkly-
vare mm.

Investeringsbehov framöver 
är benplockare, skivmaskiner, 
packningsmaskiner, större kyl-
rum, singelfrys mm.

Borde satsas på produktutveck-
ling, marknadsföring, redskap-
sutveckling, energieffektivt fiske, 
nätverk utanför fisket mm.

Övriga fiskare eller företagare 
anses i dagens läge inte som 
konkurrenter, snarare som samar-
betsparter, ser överlag samarbetet 
inom näringen som god

Företagarna samarbetar delvis 
med andra likartade företag kring 
underleveranser, fraktförädling 
o.dyl., konkurrens upplevs kring 
försäljningsområde, fiskarnas 
direktförsäljning, små nättillver-
kare osv., samarbetet inom fisk-
erinäringen anses som god men 
större öppenhet efterlyses

Samarbetet inom näringen borde 
fördjupas på något sätt t.ex. inom 
ramen för ett kunskapscenter, 
samarbetet mellan fiskare och 
fiskuppköpare kunde vara bättre, 
yrkesfiskarna kunde samarbeta 
kring gemensamma maskiner, 
logistiken och produktutveck-
lingen, samarbetet med miljöin-
tressen kunde och borde utvecklas

Tabell 1. 
Centrala resultat från intervjuerna med yrkesfiskare, företag inom fiskerinäringen och 
tjänstemän.

Den befintliga statistiken kring den österbottniska fiskerinäringen insamlas via fisker-
imyndigheten och sammanställs av Naturresursinstitutet.  För det kommersiella fisket 

har fångstuppgifterna för denna utredning sammanställts från de statistiska rutorna 19, 20, 
23, 24, 27, 28, 31 och 32 (se fig. 4).  

  Utvecklingen av fångsten för de olika fiskarterna framgår av bilaga 1, och fångsten och 
värdet av fångsten år 2013 av bilaga 2. Antalet kommersiella fiskare och antalet båtar de reg-
istrerat för sin verksamhet framgår av bilaga 3. Likaså framgår av bilaga 3 antalet fiskodlin-
gar, redskapsindustrier, fiskpartiföretag, fiskförädlare och antal verksamma fiskeguider.   På 
basen av siffrorna kan man konstatera att Korsholms kommun är den största fiskekommunen 
i Österbotten. Även Närpes är en mångsidig och viktig fiskekommun. I de övriga kom-
munerna är fiskerinäringen relativt stabil, men med lite olika inriktningar på verksamheten. 
De kommuner där fisket har minst betydelse är Pedersöre och Kronoby.

5.2. Statistiken

Figur 4. De statistiska rutorna i det kommersiella fisket 
i Österbotten.
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5.2.1. Det österbottniska fisket 
             jämfört med hela kustområdet

Enligt den officiella statistiken för havsområdet från 2013 utgör klass I fiskare i Österbot-
ten 27 % av hela landets fiskare i havsområdet, och av alla kommersiella fiskare är 24 

% från Österbotten (Österbottens NTM –centrals område). Procentandelen som de österbot-
tniska fiskarna fångar av olika fiskarter i jämförelse med hela havsområdet beskrivs nedan i 
tabell 2. Fisken landas i ett tjugotal olika fiskehamnar längs den österbottniska kusten. Det 
österbottniska fisket skiljer sig från många andra kustområden i det att det är så mångsidigt. 
Vi har många fiskarter som nyttjas kommersiellt, och vi fiskar med många olika slags fisk-
eredskap. 

  Under den statistiska uppföljningsperiod (1996-2013)som använts inom denna utredning 
har fångsterna i kommersiellt fiske för de olika fiskarterna mest förändrats för fiskarterna 
strömming i kustfisket, sik, abborre, braxen och nors. De årliga förändringarna framgår från 
bilaga 1. T.ex. så har abborrfångsterna gått förbi sikfångsterna år 2013 (fig. 5) som en följd 
av sälproblemen i sikfisket och god efterfrågan på abborrfiléer, braxenfångsterna har ytter-
ligare ökat de allra senaste åren och även norsfångsterna har ökat de senaste åren. Fisket av 
strömming med ryssjor i kustfisket har gått kraftigt ner över en längre tid. 

Figur 5. Utvecklingen för den kommersiella fiskefångsten (kg) av sik och abborre från 
1996 till 2013.

Fångst (ton) i 
Österbotten

Fångst (ton) i 
hela 
kustområdet

Österbottens 
andel (%) av 
totalfångsten

Värdet (€) av 
den 
österbottniska 
fångsten

Strömming 21 763 121616 17,9 6 093 640
Vassbuk 958 11074 8,6 220 340
Sik 283 687 41,2 1 120 680
Abborre 280 833 33,6 523 600
Lax 34 259 13,1 114 920
Gädda 90 243 37,0 140 400
Lake 25 58 43,1 110 000
Braxen 292 965 30,2 140 160
Mört 122 527 23,1 36 600
Id 11 32 34,4 3 410
Nors 208 901 23,1 131 040
Siklöja 40 258 15,5 97 600
Öring 13 46 28,3 54 860
Gös 15 308 4,9 75 450
Torsk 41 449 9,1 46 330
Flundra 7 27 25,9 13 230
Övriga 15 101 14,8 3 750
Totalt 24 196 138 388 17,5 8 926 010

Tabell 2.  Fiskfångsterna och fångstens värde år 2013 i Österbotten (Österbottens Ntm –
central) jämfört med hela kustområdets totalfångster. Värdet anges utan moms. beräknad 
på basen av medelpriset fiskarna fått.
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6.   Sammanfattning och analys
Det går fortsättningsvis relativt bra för fiskerinäringen i Österbotten jämfört med övriga 
delar av kustområdet i Finland. Fiskarna och övriga företagare inom fiskerinäringen ser 
positivt på sina framtidsutsikter, det finns framtidstro. Primärproducentledet har bekymmer 
med angrepp av sälar på fisket, men trots det så lyckas många fiskare göra goda resultat. 
En bidragande orsak till detta är det goda abborrfisket i Kvarkenregionen, vilket räddat 
mycket när sikfångsterna minskat. Man kan bara föreställa sig vad fisket kunde bidra med 
om man slapp bekymren med sälarna. De senaste åren har även skarven orsakat skador för 
fisket. Värdet på abborrfångsten i producentledet mångdubblas i praktiken genom att de 
flesta fiskare filerar abborren innan den säljs till uppköparna. Direktförsäljningen av fisk till 
konsumenterna har också ökat de senaste åren, vilket förbättrat det pris som fiskarna fått. 
Speciellt gäller detta i första hand för laxens del. 

  En ytterligare bidragande orsak till att många fiskare gör goda resultat är satsningar-
na i fisket av mörtfiskbestånd, speciellt braxen. Vi har haft förutseende företag som sat-
sat på förädling av braxen redan 2008-2009. Senare infördes ett s.k. reduktionsfiskestöd 
i Finland, där avsikten varit att minska på näringsämnen i vattnen genom att fiska bort 
mörtfiskbestånd. En del fiskare har fått göra avtal med fiskerimyndigheten om fiske av 
mörtfiskbestånd, ifall vissa villkor uppfyllts, och därigenom kunnat få ett extra stöd för 
fisket förutom det normala marknadspriset. Kustaktionsgruppen KAG har även aktivt stött 
utvecklingen genom att ge bidrag till olika projekt för att öka intresset för produkter av 
mörtfiskarter. Även norsfisket har fått ett visst uppsving tack vare projektbidrag via KAG. 

En mångfunktionell fiskerinäring är viktig för skärgårdens och kustsamhällenas utveckling. 
Aktörerna i de småskaliga systemen borde utveckla samarbeten och en fungerande logistik 
för att öka sin konkurrenskraft och för att komma till rätta med problem med säsongber-
oende, små kvantiteter, ojämna flöden och stora transportbehov.

I dagens läge är efterfrågan på fisk större än utbudet. Av den fisk som finländarna konsum-
erar var den inhemska fiskens andel år 2012 nere i 26 procent (i början av 1980-talet var 
andelen ca 50 procent), och den vildfångade fiskens andel av totalkonsumtionen var endast 
6 procent. Det finns många orsaker till denna utveckling, bl.a. långvariga begränsningar 
av laxfisket, stora sälproblem, minskande antal yrkesfiskare, liten politisk förståelse för 
yrkesfiskets verksamhetsförutsättningar mm. Även i Österbotten har utvecklingen i anta-
let yrkesfiskare gått kraftigt ner de senaste tio åren, men fortfarande har Österbotten ca en 
fjärdedel av alla yrkesfiskare i havsområdet. 

Våra vattendrag, havet och insjöarna, utgör en stor potential för den blåa bioekonomin.  
Vi har stora fiskresurser i våra vattendrag, men trots det så importerar vi fisk till Finland 
för över 400 miljoner euro årligen. Frågan är närmast hur vi skall få utbud och efterfråga 
att mötas. Hur vi skall få konsumenterna att äta mera strömming och att ta till sig de nya 
produkterna av våra rikliga mörtfiskbestånd. Vattenbruket ses som den stora möjligheten 
framöver att öka fiskproduktionen, men även i fisket finns det stora möjligheter att öka 

produktionen. Inom fiskerinäringen är det i första hand fråga om att öka värdet på den pro-
ducerade fiskmängden. Främst gäller detta inom matfiskproduktionen men även för fiskens 
användning inom foderindustrin, för biobränslen och för hantverksprodukter. En satsning 
på ett bättre och effektivare utnyttjande av våra lokala fiskbestånd är i linje med och stöder 
Finlands strategi för bioekonomi. 

Med bioekonomi avses en ekonomi, som utnyttjar de förnyelsebara naturresurserna för att 
producera näring, energi, produkter och service. 
Vid planeringen av fisket är bristen på kunskap om våra lokala fiskbestånd ett problem. Vi 
kan inte på förhand prognostisera t.ex. hur mycket braxen eller gädda det går att fiska utan 
att påverka fiskbestånden p.g.a. att vi inte har en kontinuerlig uppföljning av bestånden. Den 
kunskap som finns är ofta den kunskap som fås via fångsterna i efterskott. Det finns m.a.o. 
ett stort behov av forskning och uppföljning av våra fiskbestånd.

Sannolikt är de flesta av våra lokala fiskbestånd underutnyttjade, förutom siken och abborren 
vars fiske är på en hållbar nivå. Det finns således en potential i våra lokala fiskbestånd som 
kunde utnyttjas för att ge tilläggsintäkter i fisket. Det mesta av vårt österbottniska fiske är 
på en hållbar nivå i dagens läge, men det finns framöver, utgående från lagstiftningen och 
utvecklingen inom näringen, behov att se över förvaltningen av vissa av våra fiskbestånd.
Konsumenterna i dag frågar i allt större utsträckning efter närproducerat. Samtidigt finns 
det en efterfrågan på nya produkter och nya smaker. Här kunde fiskförädlingen och –han-
deln ha en möjlighet att utnyttja potentialen och lyfta den österbottniska fiskens status. Men 
produktsortimentet i de österbottniska fiskdiskarna av närfångad fisk är i regel traditionellt 
och relativt begränsat. Företagen inom fiskförädlingen och –handeln är små, och resurser för 
produktutveckling och marknadsföring begränsade. Ett sätt att utnyttja potentialen kunde 
vara ett utökat samarbete mellan företagen kring specifika produktutvecklingsprojekt t.ex. 
för att kunna tillvarata fiskkött på ett koordinerat sätt från mörtfiskbestånd.  Det har i många 
av intervjuerna lyfts upp behovet av en singelfrys till regionen. Detta kunde vara ett annat 
specifikt projekt att samsas kring.

Ett stort problem inom fiskförädlingen och –handeln är tillgången på råvara. Det är brist på 
vildfisk under en stor del av året, och verksamheten kan inte byggas enbart på handel med 
vildfångad fisk. I allt större utsträckning har företagen varit tvungna att ty sig till odlad och 
importerad fisk. Norsk odlad havslax och regnbågslax, inhemsk odlad regnbågslax som även 
ofta kommer från finska företag med odlingsverksamhet i Sverige, inhemsk odlad sik och 
svensk odlad röding är viktiga råvaror för att hålla många företags verksamhet i gång året 
om. 

Fiskeredskapsindustrin i Österbotten har långa anor. Fortsättningsvis har den österbottniska 
fiskeredskapsindustrin en stark ställning också nationellt, även om den i dag är betydligt 
mindre jfr. med läget för 20-30 år sedan. En stor del av produktionen särskilt av telnar, rep 
och fiskodlingskassar går på export. Vi har en krympande inhemsk marknad, och konkur-
rensen av billigimport från Fjärran Östern är hård. Läget för nättillverkningen är ansträngd, 
medan det är lättare för andra produkter typ telnar, ryssjor och fiskodlingskassar.

Det finns en stor kunskap inom fiskeredskapsindustrin som utgör en potential för verksam-
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Nedanstående förslag till utvecklingsmål 2015-2020 är en sammanställning av de tankar 
och idéer som kommit fram i intervjuerna med olika aktörer inom fiskerinäringen och i 

samband med de temadagar som ordnats inom projektet. Dessa har kompletterats med idéer 
från olika utvecklingsprojekt inom fiskerinäringen de senaste åren, från kustaktionsgruppens 
KAG program för 2014-2020, från den österbottniska livsmedelsstrategin 2015-2020 som 
uppgjorts av Företagshuset Dynamo, från Österbottens Yrkesfiskares strategiprogram för 
det österbottniska yrkesfisket 2011-2020 samt från fiskarförbundets arbete 2010-2011 med 
en futurik för fiskerinäringen. Förslagen har indelats i temahelheterna samarbete, förädling, 
hållbart fiske, forskning och utveckling, information, säl och skarv samt övriga förslag.

7. Förslag för utvecklingsmål 

Samarbete är en förutsättning för en liten näring att vara konkurrenskraftig. Samarbete 
mellan företag och samarbete mellan olika sektorer av näringen är viktig, liksom även 

samarbete med aktörer utanför näringen. Genom samarbete kan man koncentrera resurser-
na och få större genomslagskraft. Det skulle rent allmänt behövas en större öppenhet inom 
fiskerinäringen mellan företagen och de olika sektorerna och ett mera långsiktigt tänkande. 
I vissa fiskehamnar samarbetar fiskarna t.ex. kring gemensam apparatur typ klyvare, skinn-
dragare o.dyl. Det finns utrymme att öka på denna form av samarbete, och att utreda former-
na för hur samarbetet skall ordnas.

  Samarbete inom fiskerinäringen kunde på sikt formaliseras inom ett kunskapscenter, ett 
Fiskets Hus, och samarbetet kunde fungera som en plattform för gemensamma åtgärder och 
informationsutbyte, eller som ett kluster om man så vill. Ett Fiskets Hus kunde bestå av delar 
som utbildnings- och demonstrationsutrymmen, ett mindre förädlingsutrymme för t.ex. ge-
mensamt bruk och/eller för ett företag som samtidigt har försäljning, ett akvarium eller en 
minifiskodling, arbets- och mötesutrymmen mm. Hela huset kunde förses med energi via ett 
hållbart koncept, bli en modell för hållbara energilösningar. Som ett steg på vägen mot ett 
Fiskets Hus kunde näringens aktörer formalisera samarbetet inom ett nätverk bestående av 
myndigheter, forskning, organisationer och företag.

7.1. Samarbete inom fiskerinäringen

7.2. Förädling av våra lokala fiskarter

Genom att satsa på förädling av våra lokala fiskarter finns det möjlighet att höja vär-
det på fiskfångsten. Oftast har våra småproducenter inte möjlighet att investera i egna 

förädlingsutrymmen. Ett gemensamt testkök eller gemensamma förädlingsutrymmen skulle 
ge möjlighet för små producenter att vid behov hyra in sig i dem för tillverkning av produk-
ter inför t.ex. marknader, mässor, julförsäljning mm.

  Företagen inom fiskbranschen är för små för att kunna satsa stort på förädling. Genom sa-
marbete kring t.ex. gemensamma utrymmen kunde man av fiskmassa typ braxenkött, mört-
kött etc. tillverka produkter för större volymer. Samordning av resurser behövs om man vill 
satsa på detta. Möjligheter finns kring fast food osv. T.ex. en fiskkorv som kan användas som 
ingrediens till olika maträtter kunde vara möjlig. Export av förädlade fiskprodukter till valda 
köpstarka kunder är också tänkbart.

Våra strömmingsbestånd är i dagens läge kraftigt underutnyttjade i kustfisket. Här finns det 
en stor potential genom att utveckla och modernisera fångstsätten. T.ex. genom att övergå 
från de traditionella strömmingsryssjorna till fällor och ta i bruk tömningspumpar, eller att 
satsa på skötfiske.
Det finns en stor och hittills lite utnyttjad potential i fiske och förädling av mörtfiskbestånd. 
Det går inte i längden att satsa enbart på lax, sik och abborre. Fiskbestånden av braxen, 
mört, id m.fl. arter torde tåla ett betydligt större uttag än det som tas i dag. Vi behöver ut-
nyttja de fiskarter som finns i våra vatten. Samtidigt behövs det produktutveckling, modern 
marknadsföring och allmän information och konsumentupplysning kring dessa fiskarter och 
de möjligheter som finns. Ökad miljömedvetenhet i kombination med trendiga produkter 
borde kunna vara ett vinnande recept. Genom att t.ex. integrera invandrare eller nyfinländare 
i produktutvecklingen kan vi få behövligt nytänkande till näringen. 

Via kurser, projekt, smakprov mm. kan acceptansen och värdet på våra mörtfiskbestånd hö-
jas. Det finns redan en bred samsyn i regionen att kalla våra mindre utnyttjade fiskarter för 
smartfisk i informationen och marknadsföringen. 

Logisktiken kring smartfisk är outvecklad och borde förbättras, antingen genom ett nätverk 
bland fiskare eller genom de etablerade fiskuppköparna. Insamlingen av fisken bör effekti-
veras på något sätt. Särskilt gäller detta om det blir fråga om att tillverka volymprodukter. 
Österbotten saknar en restaurang i Vasaregionen som specialiserat sig på fiskrätter.  Vi skulle 
behöva en sådan för att stärka den lokala fiskens image som något värdefullt. En fiskrestau-
rang som kunde vara dörröppnare för test av nya produkter och fiskarter, och som samtidigt 
skulle ha genomslagskraft hos allmänheten.

Det borde skapas ett team av personer med olika kunskaper, som har till uppdrag att för-
domsfritt fundera och föreslå nya fiskprodukter att testas. Även att se över vilka råvaror 
det finns tillgängliga och som kan förädlas vidare.

heten framöver. Genom ett utökat samarbete mellan företagen kring t.ex. försäljning på 
webben, eller att sälja service- och kunskapstjänster mm. gemensamt kunde hela sektorn 
stärkas. 
Vi har 12 fiskeguider med företagsverksamhet inom fisketurism i regionen. Förutom dessa 
finns det ett antal företag inom inkvartering och båttransport som har fiske som en del av sin 
verksamhet. Det är svårt att få god lönsamhet i verksamheten p.g.a. dess säsongberoende, 
och många företagare har därför även annat arbete vid sidan av fisketurismen. De allmänna 
förutsättningarna för fisketurismen har utvecklats inom ett par projekt i fiskarförbundets 
regi de senaste åren, och intresset för verksamheten har ökat. Den potential som finns inom 
fisketurismen tas bäst tillvara genom företagssamarbete inom nätverk och där fisket utgör en 
del av ett större helhetspaket. 
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7.3. Hållbart fiske

Hållbar verksamhet har blivit ett krav i dagens samhälle. Via miljöorganisationers kam-
panjer mm. kring hotade fiskarter påverkas även fiskerinäring i Österbotten, fastän vi 

själva anser att vårt fiske är på en hållbar nivå. Vi behöver ha tillgång till adekvat infor-
mation om fisket och fiskbestånden i Österbotten, och metoder att sprida kunskapen utåt 
till allmänheten och aktörer utanför fiskerinäringen. De senaste åren har fiskerinäringen i 
Österbotten varit inkopplad i ett forskningsprojekt kring hållbara fiskeområden, och vad 
som kan bli följden vid ett artskifte i det kommersiella fisket. Som exempelart i Österbotten 
har projektet haft abborren. Parallellt med arbetet med hållbara fiskeområden diskuteras det 
inom fiskerinäringen aktivt uppgörandet av förvaltningsplaner för våra lokala fiskbestånd. 
Arbeten görs även kring digitala kartor över fiskevattnen, skydds- och fredningsområden, 
planläggning i havsområdet mm. frågor som hör ihop med hållbart fiske.

  Ofta krävs det i dag i handeln märkning eller certifiering av matprodukterna för att visa 
att de är producerade på ett hållbart sätt. Inom fisket har vi internationella märken som t.ex. 
MSC (Marine Stewardship Council), medan motsvarande nationella saknas. Det har gjorts 
utredningar om möjligheterna att erhålla internationella märken för fisk fångad i Finland, 
men hittills har vårt småskaliga fiske inte gått in för detta. För marknadsföringen av våra 
lokala kustnära fiskarter kunde det vara skäl att utreda möjligheterna att skapa ett regionalt 
system för att påvisa hållbarheten i fisket. Ett märke som inte skulle vara så kostsamt att 
erhålla och upprätthålla som de internationella. 

7.4. Behov av forskning och utveckling

En aktiv näring i utveckling behöver stöd av forskningen. Oftast är det tillämpad forsk-
ning som behövs, men även normala kartläggningar och stöd för utveckling efterfrågas. 

För planeringen av fisket, fiskets förvaltning och fiskevården behövs det mera kunskap om 
våra fiskarter. Speciellt gäller detta för de lokala fiskarterna. Fisket behöver även kunskap om 
de frågor som kan hota fiskets framtida utveckling som t.ex. försurning, eutrofiering, miljö-
gifter, säl och skarv. För säl behövs forskning som belyser sälens roll i ekosystemet, och för 
skarv mera data över deras predationstryck på de lokala fiskbestånden. För båda arterna bor-
de de socioekonomiska effekterna belysas. Gällande fiskevården behövs det planering och 
förverkligande av åtgärder för att stöda de lokala fiskarternas reproduktion. Restaurering av 
lekområden för fisk har aktualiserats på senare år speciellt för de lokala havslekande sikarna 
och mynningslekande sikarna, som hotas av eutrofieringen i Bottenhavet.

  Det finns efterfrågan på fiskeriteknisk forskning i Österbotten. I dagens läge sker t.ex. ut-
vecklingen av fångstredskap som ett samarbete mellan yrkesfiskare och redskapsindustrin. 
Forskningens insats skulle behövas som ett stöd i detta utvecklingsarbete. Även utveckling 
av hållbara drivmedel och/eller energieffektivitet för våra fiskebåtar efterfrågas.

Innovativa metoder att bedriva fiskodling i Österbotten i större skala borde utredas. Här 
kunde det finnas möjligheter med landbaserad verksamhet i samarbete med t.ex. växthus-
näringen. De möjligheter som utvecklingen av den blåa bioekonomin för med sig borde 
utnyttjas även här, t.ex. odling av alger är intressant.
De stora mängder fiskavskär som uppstår vid fiskförädlingen utgör en möjlig råvara för hög-
värdiga produkter inom t.ex. livsmedelsindustrin, och det borde bedrivas mer forsknings- 
och utvecklingsarbete kring detta.

Det borde även göras en regelrätt branschanalys av den österbottniska fiskerinäringens 
kringeffekter. Även om fiskerinäringen i producentled inte genererar stora intäkter, har den 
ändå stor betydelse via de kringeffekter näringen ger upphov till. Genom att beskriva närin-
gens roll i samhället, dess sysselsättande effekt och generering av skatteintäkter, och genom 
att beskriva näringens framtida möjligheter, kunde intresset att stöda och utveckla näringen 
öka i samhället.
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7.5. Information om fisk

Information om fisk och fiske är ett viktigt redskap vid utvecklingen av fiskerinäringen. 
Dels behövs det en mångsidig information till allmänheten, men även inom näringen be-

hövs det kontinuerlig information om nyheter inom lagstiftning, forskning, verksamhet-
sutsikter mm. Mycket av informationen ges via olika webbsidor, via tidskrifter och olika 
publika tillställningar. I Österbotten arrangeras t.ex. ett flertal fiskmarknader varje sommar. 
För näringens egna aktörer har det ordnats t.ex. branschseminarier kring aktuella frågor och 
studiebesök i Finland och utomlands de senaste åren.

Det finns ett klart behov att fortsätta med en aktiv information till näringens aktörer på något 
sätt även framöver. Informationsmetoderna kunde vara t.ex. en fortsättning på branschsem-
inarierna, alternativt arrangemang av årliga temadagar typ norsfestival, strömmingens dag 
osv.. En annan metod kunde vara att börja ge ut en informationstidning på webben som ett 
samarbetsprojekt för hela näringen. Även studieresor och kontakter till internationella ak-
törer borde fortsätta.

Dagens barn och ungdom är framtidens fiskkonsumenter, och därför är det viktigt att se till 
att de får en god kontakt till fisket. Detta kan ske via skilda informationsdagar kring fisk i 
skolorna, genom att producera material som kan användas i undervisningen mm. Via KAG 
-finansierade projekt har det redan arbetats med dessa frågor. 
Nya och alternativa metoder att informera om och marknadsföra fisk bör tas i bruk. De so-
ciala medierna, videomaterial och olika interaktiva sätt att nå konsumenterna bör arbetas 
med. Informationen om fisk bör allt mer överföras i digital form. Via webb, e-post och sms 
kunde konsumenten i realtid få information om fiskfångster och snabbt beställa lokalfångad 
fisk. I urban miljö kunde fisken lyftas fram med smakprov och försäljning, t.ex. under Kon-
stens Natt i Vasa.

Regelrätt specialutformad fortbildning finns det även behov för inom fiskerinäringen. Dels 
gäller detta konkret inom kommersiellt fiske, men även företagarna inom fisketurismen har 
identifierat frågor om vilka det behövs mer kunskap. Fortbildningsfrågorna kunde vara den 
väg samarbetet kring fisketurismen får ett kliv framåt i vår region. Kursverksamhet i frågor 
kring fiskförädling, livsmedelskrav o.dyl. finns det hela tiden efterfrågan på.

7.6. Säl och skarv

Sälen är i dag den största enskilda faktor som försvårar fisket och orsakar kostnader med 
försämrat resultat för kustfiskarna. Detta sker dels genom att sälen tar fisk ur redskapen 

eller att de skrämmer fisk från fiskeområden och att de söndrar redskapen. Skadorna som 
sälen orsakar det österbottniska fisket uppgår årligen till något mellan 0,6 och 0,8 miljoner 
euro. För skarven är det ytterst svårt att göra uppskattningar av skadorna, eftersom det i för-
sta hand är fråga om indirekta skador. Skarven beskattar lokala fiskbestånd och jagar bort 
fisken, men det saknas kunskap om hur stor inverkan de facto är.

  Det behövs reglering av både säl- och skarvbestånden så att de åtminstone inte växer ytter-
ligare. För säl innebär det jakt, och för skarv både jakt och t.ex. prickning eller oljering av 
ägg. Utveckling av produkter av arterna är önskvärt, men i dagens läge ställer lagstiftning 
och politiska beslut hinder i vägen för utvecklingen. Möjliga förebyggande metoder för spe-
ciellt sälskador borde utredas vidare. Jakten på säl borde ske vid redskapen för att få in en 
skrämseleffekt. Skarven borde göras till jaktbart vilt.

Fisketurismföretagare kunde i samarbete med fiskare erbjuda unika fiskeupplevelser åt 
turister t.ex. i paket som ”fiska som proffs för en dag”, ”träffa fiskaren” osv. S.k. Tyky 

–dagar för upprätthållande av arbetsförmågan med besök ut i fiske och middag på restaurang 
på lokalfångad fisk kunde också vara en möjlighet.

  Fisket är ett tungt yrke och leder ofta till förslitningsskador, belastning på rygg och leder. 
Information om arbetshälsovården och arbetsskydd är viktigt, och fiskarna borde fås att ut-
nyttja arbetshälsovården i högre grad än hittills.

För att få in yngre fiskare till fiskerinäringen borde det skapas ett mentorsystem, som hjälper 
dem i början av verksamheten så de inte behöver lära sig via försök och misstag. Detta finns 
redan på privat basis på lokal nivå, men vi borde få ett regionalt heltäckande system som 
fungerar kontinuerligt.

7.7. Övrigt
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Bilaga 1. Fiskfångsternas (kg) utveckling 1996-2013 inom Österbottens Ntm –centrals 
område.
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Bilaga 2. Fångstens fördelning enligt volym (kg) och värde (€) i kustfisket år 2013.

Larsmo Krono-
by

P:öre J:stad Nkby Vörå Kor
sholm

Vasa Malax Korsnäs Närpes Kaskö K:stad

Registre-
rade yrkes-
fiskare

32 1 4 16 41 43 71 48 49 47 62 15 17

Fiskebåtar/
-fartyg

50 0 25 29 56 52 100 61 70 61 82 22 23

Fiskeham-
nar

3 0 0 1 3 2 5 1 3 3 2 1 2

Servicehus 
i fiskeham-
narna

1 0 0 1 3 1 3 1 2 2 1 1 0

Fiskparti
handel

0 0 0 1 0 0 3 1 2 1 1 0 0

Fisk-
förädling

3 0 0 1 4 0 2 4 2 2 2 2 1

Fiskodling 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 5

Redskap-
stillverkare

1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0

Fiskeguid-
er/-turism

1 1 1 1 0 1 4 2 0 1 1 1 2

Vattenareal 
km²

182 24 42 33 176 341 730 142 650 138 199 18 135

Vatten-
delägarlag

2 4 3 4 6 17 43 4 3 4 11 2 7

Fiskargillen 2 1 1 1 2 5 8 3 3 3 8 1 4

Bilaga 3. Basuppgifter om fiskerinäringen i Österbotten.
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Intervjublankett för företag/fiskare

Namn: _____________________________________________
Adress: ____________________________________________________________________
Telefon: _____________________________ Kommun: _____________________________
e-post/webb-adress: __________________________________________________________

Dagsläget
När grundades företaget/när började du fiska yrkesmässigt?: ______________________

Företagsformen och verksamheten?: ___________________________________________

Arbetar någon annan i familjen i företaget?: _____________________________________

Företagets produkter/fiskarter/fiskesätt?: _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hur många anställda har företaget?: ___________________________________________
Hur stor är omsättningen?: ___________________________________________________

Företagets största utmaningar i dag?: __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vilka är konkurrenterna?: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vilka är samarbetsparterna?: _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Företags övriga nätverk?: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Bilaga 4. Intervjublankett för företag

Österbottens         
Fiskarförbund

Nulägesanalys och utvecklingsmål 
2014-2020 för fiskerinäringen i Österbotten

Vem kontaktas när ni behöver hjälp med?
a) Ekonomiska frågor: ______________________________________________________

b) Juridiska frågor: _________________________________________________________

c) Regelverk, bestämmelser: _________________________________________________

d) Utvecklingsidéer: ________________________________________________________

e) Övrigt, vad, vem: ________________________________________________________
Framtiden
Kommer ert företag/verksamhet att finnas efter fem år?  Ja _____ Nej _____
Om nej, varför inte? _________________________________________________________
Vilka förändringar i ert företag väntar ni er? ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Trender i utvecklingen som ni bör beakta? ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vilka utmaningar och möjligheter ser ni? _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Behöver ni investera, och i så fall i vad? _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hur ser ni på samarbetet inom branschen? ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Tack!
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Österbottens         
Fiskarförbund

Nulägesanalys och utvecklingsmål 
2014-2020 för fiskerinäringen i Österbotten

Bilaga 5. Intervjublankett för tjänstemän

Intervjublankett för tjänstemän

Titel och namn: _____________________________________________________________
Arbetsplats/adress: __________________________________________________________
Telefon: _____________________________ Kommun: _____________________________
e-post/webb-adress: __________________________________________________________

Hur länge har du arbetat inom fiskerinäringen/med fiskefrågor? ___________________
Vilken ställning/roll har fiskerinäringen i Finland/Österbotten för närvarande enligt din mening?:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hur ser du på fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter?: 
För yrkesfisket  ______________________________________________________________
För binäringsfisket ___________________________________________________________
För fiskförädlingen och fiskhandeln___________________________________________
___________________________________________________________________________
För fiskeredskapsindustrin __________________________________________________
___________________________________________________________________________
För fisketurismen __________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vilken betydelse har olika stödformer för fiskerinäringens utveckling?: ______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hur ser du på samarbetet inom fiskerinäringen?: ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vad borde man satsa på inom fiskerinäringen de kommande åren?: _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

   TACK!
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