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Inledning

Den utvecklingsstrategi för fritidsfisket som utarbetades av jord- och skogs-
bruksministeriet i slutet av 2001 är ett dokument för styrning av fritidsfiskets 
förvaltning samt forskning och organisationsverksamhet inom sektorn. Strategin 
kompletterar jord- och skogsbruksministeriets naturresursstrategi. I utveck-
lingsstrategin ställs riktlinjer för verksamheten fram till 2010. 

På grund av den snabba utvecklingen inom fiskerihushållningen uppdaterades 
strategin. I samband med uppdateringen gjordes en översikt av läget för reali-
serandet av strategin och sammanställdes en uppdaterad strategi för utveck-
lingen av aktuella mål åren 2007–2010. 
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Centrala mål för strategin

De centrala mål för fritidsfisket fram till 2010 som presenteras nedan grundar 
sig på de ursprungliga målen för fritidsfiskets utvecklingsstrategi. I dem har 
dock sådant som realiserats fram till utgången av 2006 samt nya utmaningar 
som förändringar i verksamhetsmiljön fört med sig beaktats.

Mål:

•  Fritidsfisket utnyttjar mångsidigt och hållbart i första hand fiskbestånd som förökas  
 på naturlig väg.
• Förvaltningen av fiskbestånden är planmässig och grundar sig på behov. Resultaten  
 följs upp systematiskt.
• Vattendragens tillstånd bibehålls oförändrat eller förbättras och fritidsfisket främjar  
 för sin del denna utveckling.
• Fritidsfisket bevaras också i det urbaniserade samhället som ett betydelsefullt 
 finländskt naturintresse.
• Fritidsfisket skapar möjligheter för en konkurrenskraftig näringsverksamhet.
• Samarbetet mellan organisationerna inom fritidsfiskesektorn och fiskesektorn i sin  
 helhet fungerar och förutsättningarna för verksamheten är tryggade.

Åtgärder och utvecklingsprojekt

I dokumentet med lägesöversikten för utvecklingsstrategin och uppdateringen 
av denna presenteras utvecklingsprojekt inklusive åtgärder för hur respektive 
mål ska uppnås inom åtta temaområden.
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Bevarande och stärkande av fiskbestånden 

Projekt:  Bevarande av fiskbeståndens mångfald och stärkande av försvagade  
 bestånd.

•  För att skydda försvagade bestånd effektiveras regleringen och styrningen av  
 fisket.
•  örvaltningsplaner utarbetas för fiskbestånd som är i behov av särskild omsorg och  
 odlingsprogrammens tidsenlighet säkerställs.
•  Utnyttjandet av fiskbeståndens naturliga förökning i vården av fiskbestånden 
 främjas.
•  För att förbättra resultaten vid utsättning av sättfisk och bevara fiskbeståndens  
 mångfald utvecklas fiskodlings- och utplanteringsverksamheten samt sättfiskens  
 kvalitet. 
•  Genom reglering av fisket förebyggs negativa effekter av selektivt fiske på fiskbe- 
 stånden och dessas mångfald.

1

Åtgärd

Foto Johannes Sipponen/Kuvaus.fi



Vård av tillståndet i fiskens livsmiljöer

Projekt:  Iståndsättningen av strömdrag och sjöar fortsätter.

•  De fiskeriekonomiska iståndsättningarna av strömdrag fortsätter. 
•  Närsaltsbelastningen i eutrofierade sjöar decimeras bl.a. genom iståndsättning 
 av avrinningsområden.
• Fiskfaunans struktur förbättras genom vårdande fiske i sjöar där denna metod 
 lämpar sig bäst. 
•  Fiskeriförvaltningens anvisningar för iståndsättningsverksamheten revideras.
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Åtgärd

Foto: Olli Koponen/LKA/Kuvaliiteri



Säkerställande av mångsidiga fiskemöjligheter och  
bevarande av fritidsfiskarunderlaget

Projekt:  Bevarandet av fiskemöjligheterna säkerställs och ungdomsarbetet fortsätter.

•  För att bevara fiskemöjligheterna främjas utvecklingen av mångsidiga fiskeplatser 
 och förbättras möjligheterna att komma ut på vattnen. 
•  De organisationer som svarar för utvecklingen av fritidsfisket breddar sitt samarbete  
 med skolor, särskilt med skolornas eftermiddagsklubbar.
•  Bildandet av nätverk med andra naturintresseorganisationer för ungdom intensifieras  
 i form av gemensamma projekt. 
•  Fritidsfiskets organisationer planerar tillsammans fiskerelaterad utbildning för ledare  
 inom naturintresseorganisationer och sammanställer nytt kursmaterial.
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Foto: Roni Selén



Främjande av fisketurism 

Projekt: Fisketurismens position som en företagsekonomiskt lönsam näring
 konsolideras.

•  De finländska fisketurismtjänsternas allmänna trovärdighet stärks genom samar- 
 bete på bred bas och projektarbete samt genom forskningsresultat. 
•  Fisketurismen utvecklas enligt den riksomfattande strategin för turismen i anslut- 
 ning till vattenelementen, men som en fristående grupp av topprodukter. 
•  Grundförutsättningarna för fisketurismen beaktas kraftfullare än tidigare i produkt- 
 samarbetet.
• Projektarbetet fokuseras till områden, som har gynnsamma naturliga förutsätt- 
 ningar för bedrivande av fisketurism. 
• Anslag fokuseras till projekt för övergripande gemensam marknadsföring av fiske- 
 turism ävensom till direkta företagsstöd. 
•  Nyttjande av länsvisa spinnfisketillstånd, som i väsentlig grad anknyter till fiske- 
 guidernas verksamhet, möjliggörs genom att bereda en ändring av lagen om fiske. 
•  En grundläggande utredning av tillståndet inom fisketurismnäringen och ett hand- 
 lingsprogram för utvecklingen av denna utarbetas.
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Omsorg om sektorns resurser

Projekt: Fritidsfiskesektorns basfinansiering säkerställs.

•  Åtgärder vidtas för att få till stånd ett årligt separat anslag i statsbudgetens mo- 
 ment för främjande av fiskerihushållningen i och för utbetalning av ersättningar till  
 ägarna av fiskevatten för nyttjandet av rätten till mete och pilkfiske.
•  En utredning utförs av hur befolkningens åldrande inverkar på fiskeintresset och 
 inflödet av fiskevårdsavgifter.
• Med tanke på en totalrevision av lagen om fiske utförs en kartläggning av eventu- 
 ella behov av en ändring av § 88 och 91 i lagen. 
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Finn Fiskare

Foto: Ky H. & R. Ahtiainen



Utveckling av informationsförvaltningen

Projekt: Informationsförvaltningen inom fritidsfiskesektorn utvecklas. 

• Kopplingarna mellan sektorns datasystem förbättras. 
• Datasystemet för fiskerinäringsskyldigheter och fiskutplanteringar utvecklas för 
 ärendenas behandlings, verkställighets och övervaknings del, vartill arkiveringen  
 av dokument förbättras.
• Systemen för uppföljning och kontroll av fiskbestånden harmoniseras och möjlig- 
 heterna att utnyttja dessa data mellan olika aktörer inom sektorn förbättras.
• En enhetlig registrering av fiskeriekonomiska iståndsättningar inleds.
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Åtgärd

Info om fisket på nätet



Utveckling av fiskets övervakning

Projekt:  Fiskets övervakning effektiveras och övervakningens juridiska grunder  
 ses över.

•  Åtgärder vidtas för att höja det ordningsbot som ska föreläggas vid olovligt fiske.
•  Samarbetet mellan närbelägna fiskeområden vid övervakningen av fisket utökas. 
•  Utvecklingen av utbildningssystemet för fiskeövervakare fortsätter. Åtgärderna för 
 att grunda ett  övervakningsregister och revidera rekvisitet fortsätter. 
•  Lagstiftningen om övervakning uppdateras till den del den gäller övervakningsverk- 
 samhetens juridiska reglering. Fiskeövervakarnas ställning i egenskap av personer  
 som sköter offentliga förvaltningsuppgifter klarläggs.
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Åtgärd

kAlAStUS kIellettY,

MYÖS oNkIMINeN jA PIlkkIMINeN,
MUIltA kUIN lUVAN SAANeIltA.
kl 11§, UUDeNMAAN kAlAStUS-
PIIrIN PÄÄtÖS N:o 119/111
Uuk 1984.

             Maatalouskoneiden tutkimussäätiö 
             Vakolan eränkävijät ry
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Totalreformen av lagen om fiske

Projekt: en totalreform av lagen om fiske inleds.

• En arbetsgrupp tillsätts för att bereda ett förslag 
 till en totalreform av lagen om fiske.
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Ansvariga parter och finansiering

På grund av fritidssektorns omfattning vilar ansvaret för utvecklingen av den på 
många parter. En del av de presenterade utvecklingsåtgärderna ingår åtminsto-
ne till vissa delar i andra förvaltningsområdens eller aktörers ansvarsområden. 
Verkställandet av åtgärderna förutsätter därför samarbete mellan de ansvariga 
parterna.

Centrala ansvariga parter utöver jord- och skogsbruksministeriet för verkstäl-
ligheten av programmet är bl.a. TE-centralernas enheter för fiskerinäringen, 
fiskerinäringens rådgivningsorganisationer, fiskeområdena, Vilt- och fiskeriforsk-
ningsinstitutet, miljöförvaltningen och centralen för turistfrämjande.

Utvecklingsprojekten har lagts upp på ett sådant sätt, att en stor del av de i 
samband med projekten nämnda åtgärderna kan realiseras med stöd av finan-
sieringskällor som redan existerar.

Uppföljning

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för organiserandet av uppföljningen 
av programmet.






