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1. Aktion Österbottens utvecklingsstrategi – förankring i lokalsamhället och socialt kapital är
grunden för en positiv utveckling
1.1 Inledning
De centrala utgångspunkterna i vår utvecklingsstrategi är:
•

Vi utgår ifrån att varje plats bär på en unik kraft. Utvecklingsprocessen är platsbunden och utgår från lokalsamhällena och
förankringen hos lokalbefolkningen.

•

Ett starkt partnerskap med en bred skara aktörer och institutioner för att mobilisera deras egna resurser, förmågor och
lokala kunskap.

•

Ett mångsidigt och sektoröverskridande samarbete som sammanbinder olika strategier och som uppgjorts tillsammans
med många aktörer och myndigheter.

Aktion Österbottens utvecklingsstrategi 2014-2020 har inbäddats i de målsättningar som Europeiska unionen ställer upp och i de
planer som gäller för vårt område. Av speciellt stor betydelse är den gemensamma fiskeripolitiken, vars mål är att säkerställa att
fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om
att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. Våra
övergripande mål är:

Vår övergripande strategi är indelad i åtminstone 3 olika platsbundna strategier. Varje platsbunden strategi har en egen lokal
arbetsgrupp som står för urvalet av projekt och som strävar till samma övergripande målsättningar:

Den föreliggande utvecklingsstrategin handlar om Fiske-LEADER (Kustaktionsgrupp). Aktion Österbotten har även för avsikt att
koordinera andra lokalt platsbundna strategier, som får sin finansiering från andra fonder och som tillsammans ger oss stora
utvecklingssynergier. De lokalt platsbundna strategierna identifierar de viktigaste territoriella utmaningarna i vårt område: för den
lokala utvecklingen på landsbygden, de kustnära samhällena där fisket är av betydelse, samt i urbana miljöerna i Karleby. Vi bygger
vår utvecklingsstrategi på såväl vår nulägesanalys som våra erfarenheter från tidigare programperioder.1
Vi arbetar för öppenhet och innovationer. Utvecklingsstrategins betoning är på kapacitetsbyggande och att skapa flexibilitet och
förändringsberedskap på lokal nivå. Vi fäster även stor betydelse vid och ger pluspoäng åt projekt som bygger på lokala styrkor och
prioriteringar.
1

Se bilaga 1 för nulägesanalys och bilaga 2 för erfarenheter från tidigare KAG-programperioder.
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År 2020 består Österbottens kusttrakter av pärlband av lokalt livfulla gemenskaper över hela landskapet. Med Aktion
Österbottens platsbundna strategi möter vi behoven hos de som bor i dessa livfulla gemenskaper.

Österbotten 2020 är en plats för livskraftiga kustsamhällen där det fortfarande frodas en fiskerinäring med
framtidstro och som är stadd i utveckling. Intressenterna utnyttjar ny kunskap och möjligheter till diversifiering av
verksamheten för att skapa sysselsättning för sig själva och andra och bidra till att hålla kust- och skärgårdsbyarna
levande. Inom KAG arbetar vi enligt devisen Kustnära är lika med ansvarsfullhet och hållbarhet. Vi vill främja gröna
näringar på den blåa åkern!

1.2 Aktion Österbottens organisation och beredningen av den lokala utvecklingsstrategin
Aktion Österbotten bär på en lång bildningstradition i våra lokalsamhällen. Aktionsgruppen består av 76 personmedlemmar, 52
föreningar och sammanslutningar, 14 kommuner samt 2 samkommuner. För styrelsens sammansättning gäller trepartsprincipen. Vi
är sedan 1960-talet en allösterbottnisk centralorganisation och består i synnerhet av den tredje sektorns aktörer, folkrörelserna. Vi är
öppna för nya medlemmar och den som vill får ansluta sig som medlem. 2 Av historiska orsaker bedriver Aktion Österbotten
ingen aktiv medlemsvärvning bland lokala föreningar, som redan via sin regionala centralorganisation är representerade hos oss.
Sedan Studiefrämjandet i Österbotten r.f. och Svenska Österbottens byar r.f slog ihop sina verksamheter och bildade Aktion
Österbotten år 2009 söker vi dock medlemstillväxt bland byaföreningarna i svenska Österbotten. Inom Aktion Österbotten verkar
alltså Svenska Österbottens byar numera som en egen arbetsgrupp med fokus på byaverksamheten. Bland våra medlemmar har vi
12 regionala centralorganisationer som i sin tur har drygt 540 lokala medlemsföreningar. Dessa organisationer är utpräglade
folkrörelseorganisationer och har uppskattningsvis 61 400 personmedlemmar och drygt 1200 medlemsföretag över hela Österbotten.
Tack vare denna organisationsstruktur kan vi säga att Aktion Österbotten r.f. är en samlande kraft med bred förankring i vår region.3
Det geografiska området för Fiske-LEADER-utvecklingsstrategin omfattar kustkommunerna från Kristinestad till Karleby.
Verksamhetsområdet är således överensstämmande med bland annat Österbottens fiskarförbunds, med flera liknande
yrkesorganisationers verksamhetsområde och är enhetligt till näringsstrukturen, kulturellt och språkligt sett och beaktande
etablerade samarbetsmönster mellan fiskare, myndigheter och utvecklingsorganisationer i området. Området omfattar kustdelar av
två landskap, Österbotten och Mellersta Österbotten, samt finns på området för Österbottens NTM-central (Fiskeriärenden lyder
under Egentliga Finlands NTM-central fr.o.m. 1.1.2015). Området överlappar med LEADER-verksamhetsområdet för Aktion
Österbotten, som är delar av Karleby (tidigare Karleby landskommun), Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Vörå,
Korsholm, delar av Vasa (Sundom by kan få LEADER-stöd), Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. Leaderverksamhetsområdet har totalt 107.584 invånare (enligt befolkningsantal 31.12.2013).4
Beredningsprocessen har varit mångsidig. Under lokala prioriteringar har vi samlat de konkretiseringar av utvecklingsstrategin som
framkommit vid seminarier, workshopar, infotillfällen och ur utlåtanden. I 16 medlemsmöten, seminarier och workshopar har deltagit
319 personer, varav 128 kvinnor och 17 personer under 25 år. I 24 stycken informationstillfällen har ytterligare deltagit 654 personer,
varav 311 kvinnor och 37 personer under 25 år. Kommuner, utvecklingsmyndigheter och utvecklingsbolag har även gett utlåtanden,
sammanlagt 29 stycken, om strategiutkastet under beredningsskedet. Samtliga utlåtanden har beaktats i utarbetandet av strategin.
Under våren har Aktion Österbotten ytterligare vidtagit informationsåtgärder, efter att strategin ombearbetats till följd av inkommen
feedback och förhandsutvärdering. Sammanlagt har omkring 973 personer haft möjligheten att ta del av och påverka innehållet i
strategin. 5 Kustaktionsgruppen har behandlat strategin 30.1.2015. Den slutliga utvecklingsstrategin godkändes av styrelsen
5.2.2015.

2. Nulägesanalys över fiskerinäringen i Österbotten
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

Se föreningens stadga i bilaga 3.
Se bilaga 4 för regionorganisationernas medlemsstatistik.
4 Se invånarstatistik för landsbygdsområdena bilaga 5 och kartbilaga för vattenområdena 8.
5 Se bilaga 6 för beskrivning av beredningsprocessen.
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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.
Fiskets omfattning
Fiskerinäringen i Österbotten är stor i nationellt perspektiv. Drygt en fjärdedel av landets yrkesfiskare finns här. Antalet yrkesfiskare
har minskat de senaste åren och fiskarnas medelålder är hög. År 2013 fanns det 458 registrerade kommersiella fiskare. Minskningen
från läget för fem år sedan är 24 personer. Karleby är också en del av verksamhetsområdet (framgår ej av tabellen), men bygger på
en överenskommelse och fördelning (området) mellan Aktion Österbotten r.f., Perämeren rannikon kalatalousryhmä och Karleby
stad.

Figur. Antal registrerade kommersiella fiskare enligt kommun år 2013.

Nyetableringen av unga fiskare är svag, vilket medför att antalet yrkesfiskare ytterligare förväntas minska. Fisket är i huvudsak ett
kust- och skärgårdsfiske med fiskebåtar under 12 meter, och fisket bedrivs i närheten till fiskehamnen eller hemmahamnen.

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. Av de ekonomiskt mest värdefulla arterna kan man notera att
fångsten av sik minskat stadigt över tid, medan fångsten av abborre ökat. Speciellt fångsten av nors har fått ett uppsving de senaste
åren, efter flera år av minskade fångster. 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. Yrkesfiskarna i området fiskar ungefär 27 procent av den totala
strömmingsfångsten i Finland, 40 procent av siken, 30 procent av abborren och gäddan vardera och ca 18 procent av laxen. 6
Fångsterna av mörtfiskbestånd ökar.

Figur. Fiskfångsten i kustfisket 2013.
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Se bilaga 7 för statistik över fångsten av de viktigaste fiskarterna.
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Fiskebestånden
Den vetenskapligt grundade bedömningen av fiskebestånden har varit bristfällig. Till den del som gäller fiske som är inriktat på
kommersiella arter fanns ingen heltäckande bedömning att få år 2012, men de viktigaste bestånden följs upp och deras tillstånd
bedöms regelbundet. Strömming är klart den rikligaste arten som fiskas och majoriteten av de finländska fiskarnas fångst kommer
från Bottenhavet. Statusen för strömmingsbeståndet är god och beståndet nyttjas enligt MSY (maximum sustainable yield). 7
När vi pratar om att vi bör ha ett hållbart fiske menar vi att vi inte skall fiska mer än vad bestånden producerar i tillväxt.
Fiskeriforskningen har ett projekt igång som heter ”Kestävän kalatalouden mallialueet”, där man dels i Skärgårdshavet och dels i
Kvarken försöker utveckla bedömningen av fisketrycket på olika fiskarter utgående från en modell med riskfaktorer, mm.
Vår regionala bedömning av fiskebestånden kan vi för närvarande enbart beskriva i kvalitativa termer enligt följande 8:
Vandringsfiskar:
- Lax: vi fiskar på de nordliga laxälvarnas bestånd, sannolikt kunde vi ta ut mera lax i yrkesfisket utan att laxbestånden påverkas
negativt, men kvoterna begränsar.
- Vandringssik: bestånden av vandringssik verkar stärkas något, men det är inte skäl att öka fisket. Bestånden påverkas även i hög
grad av säl.
- Havsöring: de vilda bestånden anses hotade, så här finns inte möjlighet att öka fisket, snarare kommer fisket att minska framöver. I
yrkesmässigt fiske tar man öring enbart som bifångst.
Lokala fiskar:
- Havslekande sik: bestånden norr om Kvarken är 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)
- Skärgårdslekande sik: hotade och försvagade bestånd som bör stärkas, t.ex. Malaxsiken, Larsmosiken
- Abborre: starka bestånd för närvarande och hårt fisketryck, borde satsas på fiskevårdande åtgärder för att förebygga framtida
problem, känslig för t.ex. försurning
- Braxen: varierande fisketryck, hårt i vissa regioner, litet fiske i andra regioner. Som helhet sett kan vi säkert fiska mer braxen i
Österbotten.
- Mört: fångsterna på gång uppåt, samma helhetsintryck som för braxen.
- Gädda: starka bestånd, intressant för både yrkesfisket och fritidsfisket, en eventuell konfliktart, kan säkert fiskas hårdare
- Nors: starka bestånd i älvmynningsområden (Kyro älv, Malax å..), kunde fiskas mer under lektid på våren ifall avsättning fanns, i
praktiken som bifångst övriga tider på året
Infrastruktur och logistik
Fisken landas i ett tjugotal olika fiskehamnar längs den österbottniska kusten. 9 Båtvarven, ett tiotal, ligger jämnt spridda längs
kusten. Infrastrukturen för fiskerinäringen bedömer vi som fungerande i Österbotten i dagsläget. Vi har fiskehamnar i så gott som alla
byar, och servicehus finns det i hamnarna i dag på platser där vi har aktiva fiskare.
Det finns dock utvecklingsbehov inom infrastruktur och logistik: Det har framkommit i samband med norsfisket och reduktionsfisket
att det brister i mottagningsmöjligheter och framför allt lagringsmöjligheter för större mängder fisk. En lösning på detta behövs ifall
fisket fortsätter att vara aktivt (om marknaden för nors finns framöver, om bestånden av braxen, mört mm. håller och det finns
avsättning till gott pris). Sedan finns det enskilda behov i hamnarna, typ truckar, kranar mm., inte att förglömma hanteringen av
fiskavskär och bifångster i bioensileringsanläggningar i hamnarna. Logistiken behöver effektiveras med avseende på en bättre
samordning för att undvika överlappande linjer och minska på kostnaderna. Det gäller såväl uppköp av fisk som leveranser och
hantering av foder och avfall från fisket. Logistiken hänger ihop med att vi får samarbetet mellan företagarna att fungera bättre än
vad det gör idag och potentialen handlar om att sänka kostnaderna i verksamheterna samtidigt som vi arbetar på att ta tillvara allt
från fisken. Det gäller även att arbeta med energieffektivitet och nya energilösningar i fisket (biobränslen, elmotorer).
Vidareförädling och andra direkt anslutande näringar i värdekedjan
Matfiskodlingen i Österbotten är koncentrerad till Sydösterbotten. Det finns 13 fiskodlingsanläggningar i havsområdet som
producerar i huvudsak regnbågslax till matfisk. Totalproduktionen i dessa uppgår till närmare 1000 ton. Många av fiskodlarna
förädlar även sin egen och andra fiskodlares fisk. Förutom dessa havsbaserade fiskodlingar finns det ytterligare produktion av
fiskyngel för fiskevårdande ändamål i en insjöodling och några naturnäringsdammar.
Fiskeredskapsindustrin, 6 stycken för kommersiellt fiske i Finland är koncentrerad till detta område. Vi har ett trettiotal små- och
medelstora fiskgrossist- och fiskförädlingsföretag.
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Källa Förslag till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan (samrådsdokument januari 2015), s. 8.
För mer information, se bilaga 7.
9 Se karta över hamnar i bilaga 8.
8

5

Direktförsäljning och förädling av fisk är de traditionella metoderna att förbättra lönsamheten inom näringen. Flera fiskare har börjat
med direktförsäljning till konsumenterna i stället för att leverera fisken till partihandeln. Mervärdet av fisken har ökat genom förädling,
och detta har varit viktigt med tanke på sysselsättningen inom näringen. Det har också aktivt diskuterats behovet av gemensamma
förädlingsutrymmen för småföretagare, som inte har råd att investera i egen anläggning. Då kunde företagarna tidvis hyra in sig för
att förädla och förpacka fisk inför marknader, julkommersen och dylikt.
Övriga särdrag
Fiskerinäringen genomgår fortsättningsvis betydande förändringar. Yrkesfisket har en längre 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 (Phalacrocoras carbo sinensis, även kallad mellanskarv). Vidare har fiskfångsterna varierat stort på grund av onaturliga
fluktuationer i fiskbestånden orsakade av miljöförändringar typ försurning på fortplantningsområdena och ökande svårigheter att
fiska på grund av eutrofiering. Lönsamheten i fisket har sjunkit. En följdverkan av sjunkande lönsamhet i yrkesfisket har lett till stor
försiktighet i investeringar, vilket gjort att fiskarna inte vågat beställa nya båtar och fiskeredskap. Osäkerheten på fiskmarknaden till
följd av olika kampanjer kring hållbart fiske är en ny företeelse som ställer fisket inför nya utmaningar.
Ett annat utvecklingsbehov är att få fiskhandeln bättre involverad i mottagningen, försäljningen och marknadsföringen av smartfisken
(regionalt överenskommet samlingsnamn för mindre utnyttjade fiskarter). De har i dag sina välfungerande uppköpssystem mm för
värdefisken, och kunde använda samma för uppköp av smartfisken. Det finns ett klart uttalat behov i regionen att få en singelfrys
anläggning hit.
Det finns 11 företag som bedriver fisketurismverksamhet i någon skala. Fisketurismen och upplevelseturismen förväntas framöver
öka och lämna efter sig pengar på lokal nivå hos fiskare och andra företagare.
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.
Våra erfarenheter från den tidigare programperioden 2007-2013 (se bilaga 2) är att Kustaktionsprogrammet lyckats stävja just denna
negativa utveckling och i sin tur lett till framtidstro och skapat nya möjligheter.

2.1. Bedömning av styrkor, svagheter, hot och möjligheter som grund för en strategi för lokal
utveckling i Österbotten
I SWOT-analysen har vi kartlagt styrkor, svagheter, hot och möjligheter som berör fisket och värdekedjan. Vi har strävat till att
tydliggöra styrkorna så att det klargör vilka orsaker som ligger bakom respektive strategisk infallsvinkel eller vilken verkan denna kan
ha för vår lokala utvecklingsstrategi.
STYRKOR (egna styrkor)

SVAGHETER (egna svagheter)

Mångsidigt kustfiske (nät, ryssjor, många fångstbara fiskarter
mm.)
Området sträcker över en lång kust – olika specialiseringar på olika
orter
Tillgång till lokala, färska råvaror
God råvarutillgång – höjer acceptansen för näringen och ökar
konsumtionen regionalt
Regionens konsumenter känner till lokala och traditionella
produkter
Det finns lokalt utbud av närmatsringar –mervärde i att känna
producenterna
Lätt att sälja fångsten
Förädling och uppköpare och förädlare finns i regionen
Tekniskt utvecklat fiske
Redskapsindustrin bedrivit utveckling enligt fiskarnas behov, men
har även hittat internationellt gångbara lösningar
Låg skuldsättning i kustfisket
Traditionellt har båtarna varit små och redskap har gått i arv, vilket
har betytt små utgifter
Låga driftskostnader sommartid
I det kustnära fisket finns råvaran inom korta avstånd

Kapitalfattig näring
Låg egen förädling, tidsbrist, resursbrist
Hög medelålder bland fiskarna
Svårt att locka unga och nya gör att det inte sker föryngring
Liten nyrekrytering till fisket
Trots att det är små enheter är det dyrt att börja som ung
och oerfaren
Utbildningsnivån låg bland fiskarna
Det har varit begränsade utbildningsmöjligheter
Höga bränslekostnader vintertid
Kostsamt fiske som tar mycket resurser från små
inkomster, gör att det är viktigt att utveckla
produktionsfaktorerna, teknik och teknologi
Samarbetsovillig bransch
Stolthetens nackdel är att den kan leda till samarbetsovilja
Oregelbunden tillgång på fjällfisk
Årstider, väder och vind försvårar fisket, ingen garanti för
fångster
Små företag, inte resurser att växa
Liten lönsamhet, svårt att få omsättning som kan livnära 2
personer
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Starkt socialt kapital, bya-anda
Traditioner och gemenskap har förvaltats genom kunskapsöverföring
mellan generationerna
En primärproduktion i en god ekologisk balans i jämförelse med
annan primärproduktion
Fisket som bedrivs är hållbart. Det ger protein ur havet med ett litet
ekologiskt fotavtryck.
Förhållandevis bra vattenkvalité i jämförelse med övriga områden
i Östersjön
Trots grunda vatten är vattenkvaliteten förhållandevis bra. Det är
mindre trafik och nedskräpning i våra vatten.

Långt till de stora marknaderna
Bristande logistik leder till färre möjligheter och mindre
konkurrens
Låg förädlingsgrad
Låg egen förädling pga. tidsbrist, resursbrist, kunskapsbrist

MÖJLIGHETER (externa möjligheter)

HOTBILDER (externa hot)

Renare havsvatten
Vattenvården kan förbättras, jfr försurning, biobränsle etc
Diversifiering av verksamheten
Årstiderna – riktat fiske enligt tillgång och efterfrågan. Samarbete
med turismen.
Passiva fiskesätt ger god image
Grunda vatten vid kusten (överlag) – möjligheter med trålning liten
Ökad förädlingsgrad
Råvaran finns – nya och gastronomiska produkter kan framtas.
Biprodukter kan användas: produkter av fiskskinn, smycken, biogas,
mm
Specialiseringar
Riktat fiske – fiskesätt o metoder lokalt enligt egna lokala bestånd
Nätverks- och klustertänkande
Samverkan – bättre pris och volymer (säkrare fångster).
Genomslagskraftigare åtgärder mellan olika intresseorganisationer.
Direktförsäljning
Marknad och råvara finns – resursbrist bland fiskarna, i viss mån
lättja. Mindre fångst till ett bättre pris, ökar lönsamheten. Inga
mellanhänder – minskar logistiktransporter.
Närproducerade råvaror
Råvaran nära – ekologiska fotavtrycket minimalt
Ekologisk fisk
Smartfisk – outnyttjade fiskarter
Kvarkens världsarv
Världsarvsstatus finns – ett fiske kopplat till turism genererar mer
pengar. Information åt besökare om annat i området, inkl. fisket.
Fortbildning
Utbildningsinstanser finns – kunde möjliggöra ett baspaket och en
samvaro för fiskarna som jobbar mycket individuellt
Främja företagande
Förädling, logistik – nya produkter och tjänster

Kvoteringar, fångstregleringar
Laxbestämmelser, sikens rödlistning – fisken har passerat,
ingen lönsamhet, konsumenterna sviker jfr siken, sänkta
priser
Sälbestånden förstör fisket
Sälbeståndet ökar – konkurrens om fisk, större skador på
bragder, mera utgifter
Miljögifter, eutrofiering mm
Avrinningar från jord- och skogsbruk – surt vatten rinner ut,
ökar växtligheten och fiskar riskerar att dö på grund av
försurningen. Miljögifter måste undvikas. Redan farhågan om
miljögifter skapar risken för att konsumenterna ändrar sina
konsumtionsvanor.
Försvagning av fiskeriorganisationerna
Miljöintresseorganisationer – regleringar och problem,
försvårar fiskeripolitiken
Snabb strukturomvandling
Ny teknik och metoder finns – äldre fiskare vill köra på
”som förr”, blir låg eller försämrad lönsamhet
Resultatet av att ett icke hållbart fiske bedrivs på en del
platser i världen gör att vårt kustnära fiske också blir
lidande
Dålig information om våra fiskbestånd – vi kan inte påvisa
att vi fiskar på ett hållbart sätt
Allmän lönsamhetspessimism, försvagad tro på
framtiden
Mera skador och mindre fisk – krävs ett nytt sätt att tänka
samt diversifiering av det egna fisket

Den här SWOT-analysen av nuläget ger upphov till följande tyngdpunkter och strategiska mål:
Svagheter som måste förebyggas för att ta vara på möjligheterna: Den låga utbildningsnivån och låga utvecklingskapitalet
behöver kompletteras med utvecklingsstöd. Genom att höja kunskapsnivån inom alla delar av fiskerinäringen och genom att satsa
på ungdomen och kvinnorna kan möjligheterna med nätverks- och klustertänkande utnyttjas för att modernisera fiskerinäringen. En
satsning på denna riktlinje tillvaratar möjligheterna med specialiseringar och nya idéer och förbättrar lönsamheten inom
fiskerinäringen genom 1. Maritima innovationer - för att stärka kunskapsbasen och innovationsmiljön.
Styrkor som kan byggas på för att möta hotbilder: Det starka sociala kapitalet och gemenskapen som vi har i regionen riskerar
att undermineras av överreglering av fiskeriet, åldersstrukturen och strukturomvandlingen. Samarbete behövs för att skapa en
hållbar grund: en allt starkare fokusering med tillvaratagande av nygamla fiskarter en potential som höjer sysselsättningen och
kompenserar det ekonomiska bortfallet som skett i och med störningarna i det traditionella fisket; information till allmänheten om den
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lokala näringens ekologiska fördelar; lyft fram för allmänheten betydelsen av varje individs möjlighet till påverkan för förbättrande av
havsmiljön; betona Individen i kretsloppet; Samarbete med annan primärproduktion jordbruket för ökad förståelse ex vikten av
skyddszoner mot rinnande vatten och stränder mm. Därför behöver det satsas på tyngdpunkten 2. Havet ger gemenskapen –
högre socialt kapital och förstärkt sammanhållning.
Styrkor som kan byggas på för att ta vara på möjligheterna: Det mångsidiga och tekniskt utvecklade fisket ger möjlighet att
satsa på nya entreprenörer inom såväl fisket som fiskförädlingen samt inom tjänstesektorn och därmed lindra strukturomvandlingens
negativa effekter. En satsning på denna tyngdpunkt skapar nya företag, arbetsplatser och tjänster. Genom att satsa på ökad
förädlingsgrad, specialisering, nätverkande och diversifiering av verksamheterna kan man skapa en grund för 3. Blå tillväxt –
mångsidigare näringsstruktur.
Svagheter som måste förebyggas för att inte hotbilderna ska ta överhand: kustbyarna, de småskaliga kustsamhällena, står
inför en ofördelaktig befolkningsutveckling, strukturomvandling och minskad tillgänglighet, vilket är till nackdel för utvecklingen.
Andra utvecklingsresurser måste därför tas ibruk för att bryta en hotande utveckling. Lyckade satsningar i fiskerinäringen synliggörs
för att motverka den allt mer utbredda pessimismen. Det är en ekologiskt hållbar näring där man i större utsträckning kan fokusera
på storhushåll, som även inbegriper cateringverksamhet. Potentialen är att i högre utsträckning utöka nyttjandegraden av nygamla
fiskarter som kan erhålla fördelar vid marknadsföring genom att lyfta fram miljöaspekten d.v.s. hållbart fiske, korta transportsträckor,
förankrade redskap och att näringsämnen tas bort ur havet vid ett större uttag av fisk som inte nu används i stor utsträckning till
livsmedel. Genom att använda kultur, traditioner och olika aktiviteter för att utveckla nya produkter och tjänster, ex. inom
matkulturen, i anslutning till turismen, etc. kan vi skapa förutsättningar för 4. Kustkultur som utvecklingsresurs – livskraftiga
kustsamhällen.
Utvecklingsarbetets kretslopp beskriver vi i den här figuren:
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3. Kust-Österbottens fiske-LEADER

Österbotten 2020 är en plats för livskraftiga kustsamhällen där det fortfarande frodas en fiskerinäring med framtidstro
och som är stadd i utveckling. Intressenterna utnyttjar ny kunskap och möjligheter till diversifiering av verksamheten
för att skapa sysselsättning för sig själva och andra och bidra till att hålla kust- och skärgårdsbyarna levande. Inom
KAG arbetar vi enligt devisen Kustnära är lika med ansvarsfullhet och hållbarhet. Vi vill främja gröna näringar på den
blåa åkern!

3.1 Maritima innovationer - förstärkt kunskaps- och innovationsmiljö
Utvecklingsutmaningar
En av de stora utmaningarna för fiskerinäringen är att anpassa verksamheten inom ramen för hållbar utveckling och att kunna
beskriva för omvärlden de insatser som görs. I konceptet hållbar utveckling bör även faktorer som inverkar negativt på näringen, som
säl och skarv, inbegripas. Kunskapen om våra lokala fiskbestånd bör stärkas. Fisket är beroende av att fiskbeståndens reproduktion
fungerar och att miljön är i skick. Utan att dessa grundläggande element fungerar är det svårt för näringen att utvecklas på ett
hållbart sätt. I samband med reduktionsfisket och tillvaratagandet av de s.k. mindre utnyttjade fiskarterna, främst mörtfiskbestånd, är
det viktigt att ha god kunskap om fiskbestånden. För att styra utvecklingen i en positiv riktning är det väsentligt att samarbetet med
övriga aktörer i samhället fungerar. Här har fiskerinäringen en god möjlighet att skapa ett fruktbart samarbete med framför allt
jordbruket och pälsdjursnäringen. Fisketekniken och utvecklingen av fångstredskapen är ett viktigt element i denna utveckling.
För att kunna dra nytta av de möjligheter som identifieras är det viktigt att stärka kunskapsnivån om aktuella frågor bland alla aktörer
inom fiskerinäringen. Ny kunskap kan tas fram, förädlas och vidareföras genom information, skolning och rådgivning samt i
begränsad omfattning även via studiebesök. Nya tankar som föds via erfarenhetsutbyte med aktörer inom näringen, både nationellt
och internationellt, stöder utvecklingen. Näringen borde kraftigare än i dag stärka det interna samarbetet och sikta mot en
gemensam plattform eller kluster inom näringen för att stärka olika utvecklingsåtgärder.
Innovationer avser framför allt helt nya sätt att närma sig saker och ting och ska inte blandas ihop med produktutveckling, som
istället kan stödas under 3.3 nedan.
Följande utmaningar är i fokus:
 En näring med framtidstro där den enskilda individen kommer att ta ett större ansvar för sitt egna ekologiska fotavtryck i en
motverkan av klimatförändringen och på ett indirekt sätt även öka de positiva effekterna för hälsa och välmående
Målsättningar
Målsättningarna är innovationer och nya arbetstillfällen inom fiskerinäringen genom att:
 stärka kunskapsbasen
 förbättrad förmåga till förnyelse och anpassning till strukturomvandling
 öka förståelsen för aktiviteterna lokalt och ge fiskerinäringen en framtidstro med utvecklingspotential med en nationell och
global acceptans för lokala aktiviteter i en ekologisk balans
Specificerade målsättningar för strategin under perioden är:
 antal finansierade projekt 14 st.
 antal företag som utvecklar sin verksamhet 7 st.
 andel kvinnor som berörs av utbildningsprojekt minst 50 %
 andel under 30 år som berörs av utbildningsprojekt 25 %
Målgrupp
Fiskare och övriga primärproducenter inom fiskeribranschen, företagare, aktörer inom branschen, aktörer som samlar ungdomar
eller kvinnor, forsknings- och utvecklingsinstanser.
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Prioriterade åtgärder och innehåll i funktioner som är centrala med avseende på utvecklingen av området
Vi stöder åtgärder som:
 utvecklings-, investerings- eller utbildningsprojekt som är innovativa experimentella projekt i avsikt att skapa nya
verksamheter som är i balans med ekologin
 utvecklings-, investerings- eller utbildningsprojekt som bidrar till att positiva internationella influenser prövas lokalt i avsikt
att förändra och skapa verksamheter eller företeelser som är till nytta för fisket och kustbefolkningen
Möjligheter till lokala prioriteringar (ger pluspoäng om ansökan anknyter till området)
Sydösterbotten: utvecklings- eller investeringsprojekt i nya verksamhetsfunktioner, insatser kring bioekonomi eller fiskodling,
insatser kring fiske- och vattenvård, restaurering av fiskvandringsleder eller -lekplatser
Vasaregionen: projekt som sammanför utförare i anknytning till näringen eller forsknings- eller utvecklingsenheter, innovationer
för fisketurismen, insatser kring fisketeknik, åtgärder som stöder uppförandet av ett infocenter/kunskapscenter, insatser kring
fiske- eller vattenvård, restaurering av fiskvandringsleder eller –lekplatser
Jakobstads- och Karlebyregionen: insatser kring biobränslen eller fisketurism, biprodukter från fisk eller fisketurism, insatser
kring fisketeknik, insatser kring fiske- och vattenvård, restaurering av fiskvandringsleder eller -lekplatser
Tyngdpunktens anknytning till havs- och fiskerifondens program:
 Havs- och fiskerifondens strategiska mål: förnyelse
 Operativa programmets övergripande mål: skapa en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö som uppmuntrar till och möjliggör
hållbar tillväxt och förnyelse inom fiskeribranschens värdekedja
 De allmänna verksamhetsmässiga målen för lokal utveckling av fiskerinäringen: utveckling av värdekedjan för fiskerinäringen i
regionen som helhet; utveckling och spridning av nya förfaranden

3.2 Havet ger gemenskapen - högre socialt kapital och hållbarhet
Utvecklingsutmaningar
Hållbarheten utvecklas i samverkan med olika intressen. I ett hållbarhetsperspektiv är verksamheter som baserar sig på råvaror från
det kustnära fisket en produktion, som bör lyftas fram som en viktig länk för att producera protein med ringa ekologiskt fotavtryck.
Kopplingen till kommande generationer kan lyftas fram genom insatser av ungdomen som ambassadörer för ett hållbart fiske och
god miljö. Genom att aktivera ungdomen i miljörelaterad verksamhet kan man öka förståelsen bland primärproducenterna för de
miljöeffekter olika verksamheter orsakar, och samtidigt förstärka sammanhållningen bland primärproducenter på landsbygden.
För att styra utvecklingen i en positiv riktning är det väsentligt att samarbetet med övriga aktörer i samhället fungerar. Här har
fiskerinäringen en god möjlighet att skapa ett fruktbart samarbete med framför allt jordbruket, skogsbruket och pälsdjursnäringen
men även miljöorganisationerna. Även den enskilda människans möjlighet till påverkan är betydelsefull: hur våra kustvatten mår är
en indikator på välmående i samhället i stort och på hur långt vi har kommit med vårt tänk kring hållbar utveckling.
Ett hållbart fiske baserar sig på en god kännedom av fiskbestånden och en långsiktig förvaltning av dessa. Genom fiskevårdande
åtgärder kan man stärka framför allt de lokala fiskbestånden genom restaurering av fiskens lekområden, förbättring av fiskens
vandringsleder t.ex. genom att avlägsna vandringshinder, förebyggande miljöåtgärder mm. Med en god förvaltning av fiskbestånden
stärkt med fiskevårdande åtgärder upprätthåller vi den biologiska mångfalden i våra fiskevatten. Fiskevården är dessutom en
verksamhet som intresserar såväl yngre som äldre människor. Stora resurser i både tid och pengar sätts årligen på t.ex.
fiskutplanteringar, restaureringar av fiskens lekområden mm. för att förbättra möjligheterna till fiske längs kusten. Förändringar i
miljön, landhöjningen och dylikt gör att det kontinuerligt finns behov för fiskevårdande åtgärder. För att nå målsättningen är det också
viktigt att betona samordningen av fiskevårdsåtgärder samt åtgärder som minskar effekten av försurning ex. kalkning av vattendrag.
Vi betonar även samordning och samarbetsmodeller med andra organisationer när det gäller förvaltning av marina däggdjur och
fåglar för att hitta en balans som tillfredsställer alla intressen. Väsentliga åtgärder i sammanhanget är uppgörande
fiskeförvaltningsplaner, att dessa uppföljs och att andra utvecklingsinsatser är förankrade i dessa.
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I ett utvecklingsperspektiv är det ofta kvinnorna som står för nyskapande verksamhet inom näringen. Detta märks t.ex. inom
fiskförädlingen eller i tillvaratagandet av biprodukter av fisk såsom fiskskinn. Att uppmuntra till kvinnors företagande är en möjlighet
att skapa nya arbetsplatser i kust- och skärgårdsbyarna. Kultur och traditioner i kombination med fisket är en möjlig
framgångsmodell. Temaveckor, happenings och andra aktiviteter stärker sammanhållningen i kustbyarna.
Den arbetsrelaterade invandringen borde utnyttjas bättre för att tillföra näringen nya idéer kring användningen av fisk. Samtidigt
skulle invandrarna ges bättre möjligheter till integrering i lokalsamhällena. Det måste vare eftersträvansvärt att få in andra kulturers
erfarenheter och kunskap gällande fiskemetoder, hantering, tillvaratagande av olika fiskarter och fiskens olika beståndsdelar. Genom
att intressera invandrare för fisket och fiskförädlingen ges möjligheter till nyetablerade företag inom näringen. Insatsen kunde bestå
av att visa på möjligheterna inom branschen samt att etablera nätverk som innehåller en form av coaching inom fisket och
förädlingen i växelverkan.
Följande utmaningar är i fokus:
 En näring som initierar till nätverkande och samarbete mellan aktörer för att öka förståelsen av fiskerinäringens helhet och
del i kustbefolkningens liv och utkomst
 Framtidens välutvecklade verksamhet inom näringen skapar ett hållbart samspel utan att ge upphov till oro för framtida
generationer
 Säkerställa havets och fiskeresursernas livskraft och biologiska mångfald
Målsättningar
Målsättningarna är ett utökat och förstärkt samförstånd mellan olika intressegrupper med anknytning till kusten och fisket genom:
 samarbets- och nätverksprojekt mellan aktörer som berörs
Specificerade målsättningar för strategin under perioden är:
 antal finansierade projekt 14 st.
 andel kvinnor som berörs av utbildningsprojekt minst 50 %
 andel under 30 år som berörs av utbildningsprojekt 25 %
 andel invandrare som berörs av utbildningsprojekt 25 %
Målgrupp
Fiskare och övriga primärproducenter inom fiskeribranschen, företagare, aktörer inom branschen, aktörer som samlar ungdomar
eller kvinnor, invandare, nyfinländare, forsknings- och utvecklingsinstanser.
Prioriterade åtgärder och innehåll i funktioner som är centrala med avseende på utvecklingen av området
Vi stöder åtgärder som:
 utvecklings-, investerings- eller utbildningsprojekt som ger olika målgrupper möjligheter att delta i ett utvecklingsarbete
som överensstämmer med de uppställda målen
 utvecklings-, investerings- eller utbildningsprojekt som främjar samarbetet mellan branschens aktörer
Möjligheter till lokala prioriteringar (ger pluspoäng om ansökan anknyter till området)
Sydösterbotten: utvecklings- eller investeringsprojekt för att främja samarbetet mellan branschens aktörer
Vasaregionen: nya evenemang eller kampanjer som blir samlingspunkter i anknytning till den traditionella fiskekulturen
Jakobstads- och Karlebyregionen: utvecklings- eller investeringsprojekt för att främja samarbetet mellan branschens aktörer

Tyngdpunktens anknytning till havs- och fiskerifondens program:
 Havs- och fiskerifondens strategiska mål: Hållbarhet
 Operativa programmets övergripande mål: Säkerställa fiskeresursernas livskraft och biologiska mångfald, samordning av mål
 De allmänna verksamhetsmässiga målen för lokal utveckling av fiskerinäringen: Bättre samarbete
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3.3. Blå tillväxt - mångsidigare näringsstruktur
Utvecklingsutmaningar
Fiskerinäringen ligger efter övrig primärproduktion i användning av ny teknik och ny kommunikationsteknologi. Detta avspeglar sig i
viljan och hur länge det tar tidsmässigt att ta till sig nya saker. Internet och de sociala medierna är en möjlighet som bör utnyttjas
inom näringen. När andelen inhemsk fisk minskar i affärernas utbud leder det till problem inom fiskdistributionen, som måste tacklas
på något sätt. Närproducerat och närheten till konsumenterna stiger i betydelse och är samtidigt ett sätt att minska det ekologiska
fotavtrycket. Vidareförädling och ökat utnyttjande av fångsterna är en viktig utvecklingsutmaning. I fokus är även att höja på
nyttjandegraden per fångad fisk: en tumregel för ett lyckat utvecklingsprojekt är större lönsamhet ur samma fångst.
Diversifieringen av fiskerinäringen är en möjlighet när primärproduktionen blir alltmer trängd. Fisket har alltid utgjort en viktig del i det
mångsyssleri som kännetecknar människornas inkomstbild i kust- och skärgårdsbyarna. Andra delar i detta har traditionellt utgjorts
av pälsdjursuppfödning, skogsbruk och tillfälliga jobb vid sidan om. Vattenbruket anpassat till framtida krav genom nya innovationer
har en viktig roll i stärkandet av näringen framöver. Nya möjligheter till diversifiering bör sökas inom framför allt servicenäringarna.
Upplevelseturismen i form av naturturism tangerar fisket på så sätt, att fiskarna kan fungera som transportföretagare och köra
turisterna från ett ställe till ett annat, föra ut dem och se på t.ex. vittjning av fiskeredskap eller ut och se på sälar. Möjligheter finns
både sommartid och vintertid, och kombinationen med mat och logi är naturlig. Samarbete och nätverkstänkande är viktigt om detta
skall lyckas.
Följande utmaningar är i fokus:
 En näring med framtidstro där ekonomiska resultat stämmer överens med en god livskvalitet och beaktar till fullo det
ekologiska samspelet i en ren livsmiljö som möjliggör en tillgång på rena produkter
Målsättningar
Målsättningarna är nya arbetstillfällen inom fiskerinäringen genom att:
 diversifiera verksamheten inom yrkesfisket och påvisa alternativa utkomstmöjligheter för kustbefolkningen
 skapa en framtid inom näringen i balans med naturen och samverka över gränserna för både bransch- och
produktionsinriktning
Specificerade målsättningar för strategin under perioden är:
 antal finansierade projekt 21 st.
 antal nya företag 5 st.
 antal bevarade tjänsteproducenter 9
 antal befintliga företag som utvecklar sin verksamhet 18 st.
 andel kvinnor som berörs av projekten minst 50 %
 andel under 30 år som berörs av projekten 25 %
Målgrupp
Fiskare och övriga primärproducenter inom fiskeribranschen, företagare, aktörer inom branschen, aktörer som samlar ungdomar
eller kvinnor, forsknings- och utvecklingsinstanser.
Prioriterade åtgärder och innehåll i funktioner som är centrala med avseende på utvecklingen av området
Vi stöder åtgärder som:
 utvecklings-, investerings- eller utbildningsprojekt som utvecklar näringsstrukturen och samarbetet mellan företagare,
branschaktörer
 utvecklings-, investerings- eller utbildningsprojekt samt information och handledning vid enskilda fall av
verksamhetsdiversifiering
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Möjligheter till lokala prioriteringar (ger pluspoäng om ansökan anknyter till området):
Sydösterbotten: utveckling av mångsidigheten inom näringen, utveckling av vattenbruket, utveckling av fiskförädlingen,
ibruktagande av ny teknik eller kommunikationsteknologi, utveckla specialprodukter, åtgärder som stöder vattenvård
Vasaregionen: breddning av näringsstrukturen, samarbete med andra branscher, utveckling av specialprodukter, kring
fiskförädling eller fisketeknik, ibruktagande av ny teknik eller kommunikationsteknologi, utveckla specialprodukter, åtgärder
som stöder vattenvård
Jakobstads- och Karlebyregionen: utveckling av mångsidigheten inom näringen, utveckling av specialprodukter kring
fiskförädling och fisketeknik, ibruktagande av ny teknik eller kommunikationsteknologi, utveckla specialprodukter, utveckling av
tekniska innovationer i samarbete med båtbyggarbranschen som gynnar fisket, åtgärder som stöder vattenvård
Tyngdpunktens anknytning till havs- och fiskerifondens program:
 Havs- och fiskerifondens strategiska mål: Konkurrenskraft
 Operativa programmets övergripande mål: Konkurrenskraftig verksamhetsmiljö
 De allmänna verksamhetsmässiga målen för lokal utveckling av fiskerinäringen: Utveckling av värdekedjan för fiskerinäringen i
regionen som helhet

3.4. Kustkultur som utvecklingsresurs - livskraftiga kustsamhällen i samarbete
Utvecklingsutmaningar
Ett livskraftigt samhälle hänger ihop med förutom arbetsplatser även med traditioner, kultur och olika aktiviteter som stärker dessa. I
kust- och skärgårdsbyarna finns det ett levande intresse för allt som har med havet och fisket att göra. För att åtgärderna skall bli de
rätta och resultaten hållbara krävs det noggrann planering av verksamheten.
Matkulturen ger möjligheter till utveckling i kustsamhällena. Traditionen med fiskdagar eller fiskmarknader under sommaren kan
utvecklas ytterligare. Därför är det viktigt med att kartlägga de kulturella resurserna och att paketera de nya upplevelserna till
slagkraftiga helheter. Som exempel kunde tas ”nya matrutter i skärgården”: göra nya, utvecklade kulinariska fisk- och
fiskekulturbesöksmål mer kända lokalt och regionalt. Kombinationen och samarbetet med t.ex. fiske- och sälmuséer är en möjlighet.
De många fiskehamnarna längs kusten (bilaga 8) är en naturlig knutpunkt för denna typ av verksamhet. En breddning av
verksamheten även till andra årstider än sommaren är av intresse för att stöda fiskeriverksamheten i kustsamhällena. I det
sammanhanget är det viktigt att samarbeta med kommunerna och turistorganisationerna. Information och modeller utifrån regionen
stöder utvecklingsarbetet.
Närmat har redan i många år varit en global trend som har blivit starkare också i Finland. Det ökar efterfrågan på kustfiskets
produkter. Det skapar en grund för livskraftighet för våra kustsamhällen: enligt Finlands närmatsprogram vill ”människor veta varifrån
maten kommer, de vill att mattillverkarna ska ha ett ansikte, de vill ha färska råvaror som är så lite behandlade som möjligt och de
förväntar sig att maten ska ge upplevelser och berättelser och framför allt att den ska vara äkta och smaka gott”. 10
Benämningen Smartfisk – Älykala har på vårt område introducerats för att marknadsföra de fiskarter som tidigare har haft har en
lägre nyttjande grad. Här har vi fortfarande en stor utmaning att kommunicera Smartfisk för att göra det bekvämt och naturligt i hela
värdekedjan att se dessa arter som kommersiellt värdefulla. Detta arbete bör fortgå på bred front i form av nya innovativa grepp.
Följande utmaningar är i fokus:
 Framtidens välutvecklade verksamhet inom näringen skapar ett hållbart samspel utan att ge upphov till oro för framtida
generationer
 Få tillstånd ett utvecklat samarbete mellan lokalsamhällets aktörer som främjar förutsättningarna för fiskekultur, kustkultur
och närmat

10

Källa: Finlands regerings Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn till 2020.
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Målsättningar
Målsättningarna är att öka förståelsen för aktiviteterna lokalt och ge fiskerinäringen en framtidstro genom:
 utvecklingspotential med en nationell och global acceptans för lokala aktiviteter i en ekologisk balans
 ökad efterfrågan på fisk genom att utveckla fiskekulturen, kustkulturen, närmat, smartfisk och anslutande verksamheter
som tangerar fisket på ett hållbart sätt
Specificerade målsättningar för tyngdpunktsområdet i strategin under perioden:
 antal finansierade projekt 14 st.
 antal nya tjänster 7
 antal nya tjänsteproducenter 7
 antal bevarade tjänsteproducenter 9
 andel kvinnor som berörs av projekten minst 50 %
 andel under 30 år som berörs av projekten minst 25 %
 andel invandrare som berörs av projekten minst 25 %
Målgrupp
Fiskare och övriga primärproducenter inom fiskeribranschen företagare, aktörer inom branschen, aktörer som samlar ungdomar eller
kvinnor, forsknings- och utvecklingsinstanser.
Prioriterade åtgärder och innehåll i funktioner som är centrala med avseende på utvecklingen av området
Vi stöder åtgärder som:
 utvecklings-, investerings- eller utbildningsprojekt som skapar sammankomster med en målsättning att informera och
förbättra verksamheter till nytta för fisket och den ekologiska balansen
 utvecklings-, investerings- eller utbildningsprojekt som befrämjar samarbetskontakter mellan länder och varierande grupper
med verksamheter som tangerar fisket och kustbefolkningen
 utvecklings-, investerings- eller utbildningsprojekt som upprätthåller en aktiv informationsverksamhet som ett verktyg att
trygga framtidens fiske och upprätthållande traditionella kustverksamheter
 utvecklings-, investerings- eller utbildningsprojekt som bidrar till förnyelser av byar och verksamheter som återställer eller
uppgraderar kulturarv, naturarv och landskap
Möjligheter till lokala prioriteringar (ger pluspoäng om ansökan anknyter till området):
Sydösterbotten: utveckla evenemangsteman eller -koncept som anknyter till fiskerinäringen eller som marknadsför regionen,
utvecklar verksamheten i fiskehamnarna, åtgärder som stöder vattenvård
Vasaregionen: åtgärder som anknyter till helhetsplaner för byarnas utveckling, utveckla verksamheten i fiskehamnarna,
åtgärder som stöder vattenvård
Jakobstads- och Karlebyregionen: åtgärder som anknyter till helhetsplaner för byarnas utveckling, utveckla verksamheten i
fiskehamnarna, åtgärder som stöder vattenvård
Tyngdpunktens anknytning till havs- och fiskerifondens program:
 Havs- och fiskerifondens strategiska mål: Konkurrenskraft
 Operativa programmets övergripande mål: Konkurrenskraftig verksamhetsmiljö
 De allmänna verksamhetsmässiga målen för lokal utveckling av fiskerinäringen: Bättre samarbete, förhindrande och lösning av
konflikter, stärkande av fiskprodukters, särskilt närproducerad fisks popularitet
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3.5 Österbotten och Östersjön på stabil grund - internationell strategi
Utvecklingsutmaningar
Fiskerinäringen i Österbotten har långa traditioner och har haft en betydelsefull roll för befolkningen, dels som föda, dels som foder
för andra primärnäringar. Många generationer har erhållit sin utkomst från det kustnära yrkesfisket.
Yrkesfisket är inte idag detsamma som det var för några år sedan, ej heller som det var för några decennier sedan. Fiskarkåren
brottas med många utmaningar, dels är det kamp om fångsterna mellan fiskare, skarv och säl. Nya bestämmelser, lagar och direktiv
sätter näringen på prov, samtidigt som yrkeskåren blir äldre och det är en utmaning att locka unga människor till näringen. Den
största risken för yrkesfisket är att en lång tradition går i graven.
För att motverka dessa risker är det av största betydelse att finna nya möjligheter med det kustnära fisket, dels handlar det om
diversifiering men även att finna nya möjligheter. Att vidga sina vyer är alltid bra, andra yrkesfiskare utanför Österbottens gränser
tampas även med liknande bekymmer, därför är internationell samverkan, erfarenhetsutbyte med tanke på kunskapsutveckling,
innovativa lösningar, naturvård och diversifiering av största betydelse. Yrkesfiskaren idag behöver i allt högre utsträckning ta in ny
teknik i båten, nya metoder gällande marknadsföring, förädla sin fångst i större utsträckning och rikta sitt fiske till olika fiskearter
utifrån årstid och tillgång.
I det internationella samarbetet är det en utmaning att upprätthålla långsiktiga nätverk. I vårt nätverksbyggande är nätverk som
FARNET, nordiskt samarbete, Skärgårdssamarbetet, samarbete kring Östersjön, särskilt till RAC Baltic Sea Advisory Council, starka
samarbetsparter som vi vill bygga vidare utvecklingssamarbetet med. Vi har även samarbetsavtal med den franska fiskegruppen
FLAG Cote Basque SudLands samt ett samarbetsavtal mellan oss, Yrkeshögskolan Novia och Institut Francais des Huiles
Végétales Pures (IFHVP) Maison départementale de lÀgricilture kring utvecklingen av användningen av biodiesel för yrkesfisket.
Målsättningar
Målsättningarna är att öka förståelsen genom växelverkan och erfarenhetsutbyte internationellt och ge fiskerinäringen en framtidstro
genom:
 skapa en framtid inom näringen i balans med naturen och samverka över de internationella gränserna för både branschoch produktionsinriktning
 utvecklingspotential med en internationell och global acceptans för lokala aktiviteter i en ekologisk balans
 upprätthålla effektiva nätverk och mobilisera samarbets- och nätverksprojekt mellan internationella aktörer som berörs
 En näring med framtidstro där den enskilda individen kommer att ta ett större ansvar för sitt egna ekologiska fotavtryck i en
motverkan av klimatförändringen och på ett indirekt sätt även öka de positiva effekterna för hälsa och välmående
Specificerade målsättningar för tyngdpunktsområdet i strategin under perioden:
 antal finansierade projekt 14 st.
 antal nya tjänster 10
 andel kvinnor som berörs av projekten minst 50 %
 andel under 30 år som berörs av projekten minst 25 %
 andel invandrare som berörs av projekten minst 25 %
Målgrupp
Fiskare och övriga primärproducenter inom fiskeribranschen företagare, aktörer inom branschen, aktörer som samlar ungdomar eller
kvinnor, forsknings- och utvecklingsinstanser.
Prioriterade åtgärder och innehåll i funktioner som är centrala med avseende på utvecklingen av området
Vi stöder åtgärder som:
 utvecklings-, investerings- eller utbildningsprojekt som är innovativa experimentella internationella projekt i avsikt att skapa
nya verksamheter som är i balans med ekologin
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 utvecklings-, investerings- eller utbildningsprojekt som bidrar till att positiva internationella influenser prövas lokalt i avsikt
att förändra och skapa verksamheter eller företeelser som är till nytta för fisket och kustbefolkningen
 utvecklings-, investerings- eller utbildningsprojekt som främjar samarbetet mellan branschens internationella aktörer
 utvecklings-, investerings- eller utbildningsprojekt som skapar sammankomster med en målsättning att informera och
förbättra verksamheter till nytta för fisket och den ekologiska balansen
 utvecklings-, investerings- eller utbildningsprojekt som befrämjar samarbetskontakter mellan länder och varierande grupper
med verksamheter som tangerar fisket och kustbefolkningen
Möjligheter till lokala prioriteringar (ger pluspoäng om ansökan anknyter till området):
Sydösterbotten: involvera arbetsinvandringen eller nyfinländare, växelverkan eller kunskapsutveckling ur befintliga nätverk
(Cittaslow, vänorter, nätverk), metoder kring fiskodling eller förädling av dessa produkter
Vasaregionen: involvera arbetsinvandringen eller nyfinländare, växelverkan eller kunskapsutveckling ur befintliga nätverk (vänorter,
nätverk), produktutveckling som når den internationella marknaden, alternativa energikällor som gynnar yrkesfisket, ny eller innovativ
teknik
Jakobstads- och Karlebyregionen: involvera arbetsinvandringen eller nyfinländare, växelverkan eller kunskapsutveckling ur
befintliga nätverk (vänorter, nätverk), produktutveckling som når den internationella marknaden, utveckling av tekniska innovationer i
samarbete med båtbyggarbranschen som gynnar fisket
Tyngdpunktens anknytning till havs- och fiskerifondens program:
 Havs- och fiskerifondens strategiska mål: Förnyelse
 Operativa programmets övergripande mål: Konkurrenskraftig verksamhetsmiljö
 De allmänna verksamhetsmässiga målen för lokal utveckling av fiskerinäringen: Bättre samarbete, utveckling och spridning av
nya förfaranden
Vartefter den nationella lagstiftningen och åtgärderna fastställs förankras strategin i regionen, ett samarbetsavtal uppgörs mellan
Aktion Österbotten r.f. och NTM-centralen med klara överenskommelser gällande vad som stöds och vem som stöder.
Samarbetsavtalet strävar till att undvika överlappning, samt att goda projektidéer faller igenom. En preliminär överenskommelse är
att Aktion Österbotten r.f. ansvarar för utvecklingsprojekten och mindre investeringar, emedan NTM-centralen ansvarar i första hand
för större investeringar.

3.6. Förvaltning och aktivering
Förvaltning
Aktion Österbotten r.f. svarar för det operativa genomförandet av Fiske-LEADER-strategin och arbetet leds av arbetsgrupp. Aktion
Österbotten har planerat för beredskap att förvalta strategin ända till 2023. Centrala kärnfunktioner inom förvaltningen är
organiseringen av beslutsfattandet och hanteringen av projektansökningar. I sin verksamhet iakttar föreningen gällande lagstiftning
och förordningar kring genomförandet av strategin. Aktion Österbotten har konkretiserat principerna för god förvaltning i sin
verksamhet, bland annat med avseende på tydliga och på förhand utsatta urvalskriterier.11 Organisationen upprätthåller också en
egen handbok för processbeskrivning och kvalitetssäkring av verksamheten.
Aktivering och kapacitetsbyggande
Information och kommunikation är centralt för aktiveringen av fältet i genomförandet av strategin och Aktion Österbotten har en egen
strategi för information och kommunikation, som anpassats till en tidsaxel för att åskådliggöra genomförandet. 12
Kapacitetsbyggandet är en central åtgärd i genomförandet av utvecklingsstrategin och kräver rejält med resurser. Bland Aktion
Österbottens viktigaste samarbetsparter finns aktörer inom föreningslivet och kommunerna i Österbotten. Inom fiskerifrågor är de
viktigaste samarbetsparterna Österbottens fiskarförbund och Österbottens yrkesfiskare. De främsta resurserna bygger på
frivilligarbete och det sociala kapital som finns i landskapet. Det ställer särskilda krav på att utveckla en lärandekultur för
landsbygdsutveckling, eftersom mycket av det som man strävar till att utveckla bygger på så kallad tyst kunskap. Det är också viktigt
att ständigt utveckla Fiske-LEADER-metoden och fortsättningsvis bidra till kapacitetsbyggande för invånarna på landsbygden. Det
11
12

Se bilaga 9 för principerna om god förvaltning.
Se bilaga 10 för informations- och kommunikationsstrategi.
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handlar om att stärka mänskornas förmågor och kompetenser att möta utmaningarna som strukturomvandlingen ställer oss inför.
Aktion Österbotten har därför för avsikt att bedriva ett nära samarbete med utbildningsinstanser, som Åbo Akademi och Novia i Vasa
samt fortbildningsenheterna vid Yrkesakademin och Optima. Företagare och enskilda personer bistår med sakkunskap för att lösa
bransch- och projektrelaterade utmaningar. Som vägledning för sitt arbete har Aktion Österbotten uppgjort en plan för att vara en
lärande region inom landsbygdsutvecklingen. 13
Vid behov kan samarbetet säkerställas genom samarbetsavtal med berörda parter. 14 Samarbetet med myndigheter är centralt,
särskilt Österbottens förbund och Österbottens NTM-central (Fiskeriärenden, Egentliga Finlands NTM-central). Samarbetet med
NTM-centralen är betydelsefullt för en effektiv projekt- och strategihantering och för gemensam information och rådgivning som
stöder projektägarna i det praktiska genomförandet av projekt. Aktion Österbotten kommer tillsammans med andra aktörer och
Österbottens NTM-central (Fiskeriärenden, Egentliga Finlands NTM-central) att utarbeta ett avtal eller motsvarande om samarbetet
och arbetsfördelningen i regionen.
Våra nationella nätverk bygger på samarbete med följande aktörer: de egna regionala fiskeriorganisationerna som finns med i KAGverksamheten, Centralförbundet för Fiskerihushållning och alla dess regionala organisationer (fiskarförbund) längs kusten; Finlands
Yrkesfiskarförbund kring allt som berör yrkesfisket, samt fiskeriforskningen. Samarbetet är särskilt etablerat med de svenska
organisationerna och även med de finskspråkiga. Fiskeriorganisationernas samarbete är substansinriktat, ex. vården av lokala
sikbestånd med Satakunda (Pro Agria Satakunta), samarbeta via fiskeriförsäkringen (samma personal som fiskarförbundet), med
organisationerna i Skärgårdshavet och Finska viken kring sälfrågor. Vi har således genom våra centrala aktörer och
samarbetspartners ett brett kontaktnätverk inom fiskerinäringen i Finland samt goda kontakter till fiskerimyndigheterna på nationell
och regional nivå. KAG kommer att utöka sin samverkan med övriga fiskegrupper under denna programperiod och aktivera
marknadsföringen av vår verksamhet gentemot Finland och internationellt för att dela med oss av goda resultat och
utvecklingsmodeller.
Våra internationella nätverk bygger på samarbete med följande aktörer: FARNET, nordiskt samarbete, Skärgårdssamarbetet,
samarbete kring Östersjön, särskilt till RAC Baltic Sea Advisory Council. Vi har samarbetsavtal med den franska fiskegruppen FLAG
Cote Basque SudLands samt ett samarbetsavtal mellan oss, Yrkeshögskolan Novia och Institut Francais des Huiles Végétales
Pures (IFHVP) Maison départementale de lÀgricilture kring utvecklingen av användningen av biodiesel för yrkesfisket.
Målsättningar
Aktion Österbotten upprätthåller en effektiv, öppen och kundtillvänd förvaltning som uppmanar till lärande genom att:
•
•
•
•

vara en organisation för lokal utveckling i Österbotten och främja en lärande region för landsbygdsutveckling
utveckla Fiske-LEADER-metoden och kapacitetsbyggandet i de lokala samhällena i samarbete med andra finländska och
europeiska fiskerigrupper
betona principerna för god förvaltning, de interna processernas kvalitet och snabbhet och upprätthålla en fungerande
kvalitetssäkring/processbeskrivningar av verksamheten, i högre grad eftersträva snabbare och säkrare elektronisk
behandling av ansökningar
inom ramen för information, rådgivning och utbildning nå 5000 deltagare under programperioden

Åtgärder
Aktion Österbotten:
•
•
•
•
•
•
•
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sköter om kontakter till regionala och statliga myndigheter, samarbetspartners, deltar i olika former av strategiarbete
bedriver informationsverksamhet riktad till samarbetspartners, projektägare, media och allmänhet. Aktion Österbotten ger
ut informationsprodukter som stöder verksamheten, samt upprätthåller en plan för informationsverksamheten
utvecklar samarbetet med Österbottens NTM-central (Fiskeriärenden, Egentliga Finlands NTM-central), Österbottens
förbund och andra viktiga regionutvecklingsmyndigheter
utveckla samarbetet med andra fiskerigrupper för att utveckla modeller och dela med sig av goda resultat
handhar regionala ansvarsområden med fältkontakt, mobilisering och uppföljning
vidtar aktiveringsåtgärder och främjar områdets verksamhet, sammanför verksamhetsområdets aktörer till regelbundna
forum, såsom Landsbygdsparlament
ordnar kurser, utbildningar och utvärderar verksamheterna och strategiernas genomslag i samarbete med områdets
aktörer

Se bilaga 11 för plan att bli en lärande region inom landsbygdsutvecklingen.
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Tyngdpunktens anknytning till havs- och fiskerifondens program:
 Havs- och fiskerifondens strategiska mål: Alla, särskilt effektiv förvaltning
 Operativa programmets övergripande mål: Alla
 De allmänna verksamhetsmässiga målen för lokal utveckling av fiskerinäringen: Alla

3.7 Övriga målsättningar, finansiering och uppföljning
Övriga övergripande målsättningar som gäller för hela Fiske-LEADER-strategin 2014-2020 är:



21 nya arbetsplatser
18 bevarade arbetsplatser

I vår ansökan utgår finansieringsramen från en kommunal medfinansieringsandel om 0,25 euro per invånare och år.15 Ur tabell 1
framgår den offentliga totala finansieringen i (A). Om medlen som beviljas för strategin avviker från ansökan förbehåller vi oss rätten
att justera förvaltningens andel, upp till maximalt 25 % av finansieringen. Den privata finansieringsandelen är en riktgivande
målsättning, som inte är bindande. Uppföljningsindikatorerna i sin tur framgår ur bilaga plan för uppföljning och utgår ifrån
utvecklingsstrategins tyngdpunktsområden. Indikatorerna är kategoriserade i Projektmål – åtgärder; Projektmål – specifika
avkastnings- och resultatmål, samt Utvecklingsmål – inverkan på utvecklingen i lokalsamhället.16
Tabell 1. Kust-Österbottens Fiske-LEADER-strategi 2014-2020, finansieringsplanen bygger på 0,25 € per invånare i
kommunal medfinansiering

Tabell 2. Kostnadsförslag och fördelning per tyngdpunktsområde (inklusive aktivering och förvaltning)

15
16

Se bilaga 12.
Se bilaga 13 för sammanställning av mål och plan för uppföljning.
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Tabell 3. Målsättning gällande antalet projekt per tyngdpunktsområde

Tabell 4. Målsättning gällande hur många nya arbetsplatser som skapas per tyngdpunktsområde

