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 Hur definierar man bioekonomi? 
 
I Finlands strategi för bioekonomin definieras den på följande sätt.  

 

”Med bioekonomi avses en ekonomi, som använder förnybara 

naturresurser för näring, energi, för produktion av varor och tjänster. 

Bioekonomin strävar till att minska beroendet av fossila naturresurser, att 

hindra en utarmning av ekosystemen samt att främja ekonomisk 

utveckling och att skapa nya arbetsplatser enligt principerna för hållbar 

utveckling. De viktigaste förnybara naturresurserna i Finland är 

biomassa från skogen, jordmånen, åkrarna, vattendragen och havet. ” 
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 Blå bioekonomi 
 
EU:s långsiktiga strategi för blå bioekonomi är att stöda tillväxt inom 

havssektorn. Teman för EU:s blåa tillväxt är vattenbruk, kustturism, blå 

bioteknologi, havsenergi och gruvverksamhet på havsbottnen.  

 

I den Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för 

Finland 2014-2020  sägs om bioekonomin, att programmets 

målsättning är att 

- skapa en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö som uppmuntrar till och 

möjliggör hållbar tillväxt och förnyelse inom fiskeribranschens 

värdekedja 

- att säkerställa de finska fiskresursernas livskraft och biologiska 

mångfald, särskilt genom främjad naturlig förökning inom 

fiskbestånden 
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Exempel i dag på fiskprodukter i Österbotten 
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En del projekt finansierade via kustaktionsgruppen KAG 

åren 2009-2014 som har koppling till blå bioekonomi och 

innovativ verksamhet 
 

 

Optifish I & II 

Projekt Kustfiskarens Sushi 

Projekt Fiskskinnsgarvning 

Projekt Torkad fisk – en modern framgångsprodukt 

Torkade fiskprodukter II 

Fisk – ett smarth val 

Kommunicera smartfisk 

Mer av mört 

Härförädlad fisk 

Fisken som upplevelse 
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En del projekt finansierade via kustaktionsgruppen KAG 

åren 2009-2014 som har koppling till blå bioekonomi och 

innovativ verksamhet 

 
Projekt Fiskrens och bifångster 

Biobränsle för fiskerinäringen & Nätverk för biobränsle 

Energieffektivt fiske 
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Fiskens sidoprodukter och bifångster 
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Visioner framåt, några punkter 
 

De största möjligheterna till utveckling inom fisket hänger ihop med 

företagssamarbete och logistik kring uppsamling av fisk osv. 

 

För att komma vidare med produktutvecklingen för t.ex. 

mörtfiskbestånd bör vi utreda lämpliga processer och apparatur, 

t.ex.kunde man tänka sig att ta fram en grundråvara på fiskkött som 

utgör basen för förädlade fiskprodukter 

 

Strömmingen  är kraftigt underutnyttjad i kustfisket, här finns stor 

potential till värdeökning, behövs produktutveckling 

 

Livsmedelsindustrin, kemisk industri, bioteknologi, kosttillskott, 

medicinsk användning……… innovativa medel borde satsas i detta! 

 


