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VISION OCH MÅL 

Inom de närmaste åren är fritidsfisket 
en populär socialt uppskattad naturaktivitet som

utnyttjar olika fiskevatten och fiskemöjligheter på ett hållbart sätt.

Välbefinnande 
och fiske-
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och livskraftiga 
fiskbestånd
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och rådgivning
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Ett tillräckligt 
brett kunskaps-

underlag

God 
förvaltning och 
organisations-

verksamhet
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VÄLBEFINNANDE OCH FISKEMÖJLIGHETER

När målet 
uppnås

Fiskemöjligheterna är bättre och fritidsfisket ger rekreation, glädje och 
upplevelser för allt fler finländare. Fritidsfisket är en livslång naturak-
tivitet som stärker relationen till naturen. Ytterligare har man förstått 
vikten av både fisken och fisket när det gäller att främja välbefinnan-
de och hälsa.

För att  
uppnå  
målet

Fiskeintresset ska ökas genom att göra fisket mer lockande och 
genom att ge alla typer av grupper möjligheter till fritidsfiske. Detta 
kan ske till exempel genom att människor får prova på fiske, att man 
ökar antalet fiskeplatser, påverkar verksamhetsmiljön och utvecklar 
tillståndssystemet.

Exempel på 
förväntningar 
på olika  
aktörer  

• Kommunerna ska beakta fritidsfisket i planläggningen och  
fritidsverksamheten 

• Fiskeriområdena ska utveckla fiskevatten, fiskbestånd och tillstånd
• Forststyrelsen ska anvisa, utveckla och underhålla fiskeplatser på 

statens marker
• Rådgivningsorganisationerna med medlemmar ska främja fritids- 

fisket genom till exempel rådgivning, kurser och information
• Forskningsinstanserna ska identifiera och studera socioekonomiska 

effekter och välbefinnandeeffekter 
• Idrotts- och ungdomsorganisationerna ska ha fisket som en  

verksamhetsform
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GODA FISKEVATTEN OCH LIVSKRAFTIGA FISKBESTÅND

När målet 
uppnås  

Grunden till fritidsfisket, det vill säga goda fiskevatten och livskraftiga fisk-
bestånd, är solid, vilket lockar nya fiskeintresserade och turister att pröva på 
fiske. Vattenstatusen i belastade och utbyggda vatten har förbättrats, vilket 
också tjänar fritidsfisket.

För att  
uppnå  
målet

Fiskbeståndens livskraft och mångfald ska tryggas och hotade fiskbestånd 
återetableras på ett allsidigt sätt. För att säkra livskraften ska fiskarnas naturli-
ga reproduktion främjas och utplanteringar minskas. Ett ytterligare mål är att 
man deltar i beslutsfattandet om vattnens status, trots att besluten ofta tas 
långt borta från fiskeriförvaltningen. Till stöd för beslut ska produceras forsk-
ningsdata om de socioekonomiska effekterna av fritidsfisket och ett rent vat-
tenekosystem. Genom lagstiftning påverkar man utveckling av fiskevattnen 
för olika användningsändamål. Fiskarnas fria passager beaktas vid revidering-
en av vattenlagen.

Exempel på 
förväntningar 
på olika  
aktörer 

• Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna, 
Forststyrelsen, fiskeriområdena och organisationerna inför den  
uppdaterade förvaltningshandboken

• Fiskeriområdena ska utveckla fiskevatten och fiskbestånd 
• Forskningsinstanserna ska producera och dela ut forskningsdata om bland 

annat fångstmängder samt om de socioekonomiska effekterna av fritids-
fisket och ett rent vattenekosystem

• Kommunerna ska beakta fritidsfisket i regionplaneringen
• De som orsakar olägenheterna minskar sin egen belastning på vatten- 

dragen och står för restaureringskostnaderna
• Miljöorganisationerna medverkar aktivt i att förbättra fiskevattnens och 

fiskbeståndens status
• Justitieministeriet ska se över vattenlagens bestämmelser om  

fiskevårdsskyldigheterna
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RELEVANT KOMMUNIKATION OCH RÅDGIVNING

När målet 
uppnås

Med hjälp av kommunikation och rådgivning sänker man tröskeln för 
fritidsfiske, möjliggör datainsamlingen som ett hållbart fiske kräver, 
använder fångsterna på ett effektivare sätt och hjälper hela branschen 
att utveckla sig. En aktuell kommunikation av hög standard via flera 
kanaler öppnar upp även svåra frågor och beslut så att de blir  
begripliga för alla.

För att  
uppnå  
målet

Kommunikationen och rådgivningen ska ha en central roll i fritidsfis-
ket. De viktigaste behoven av kommunikation gäller stöd för att inleda 
fritidsfiske, fiskemöjligheter, tillstånd, fiskemetoder och metodernas 
etik, respekt mellan olika fiskeformer, hantering och användning av 
fångster, värdesättning av fiskbestånd, vård av fiskevatten och även 
insamling av information om till exempel fångster och behovet av 
övervakning.

Exempel på 
förväntningar 
på olika  
aktörer 

• Rådgivningsorganisationerna med medlemsorganisationerna ska 
genomföra och utveckla kommunikationen och rådgivningen

• Forststyrelsen ska sköta marknadsföringen, kommunikationen och 
rådgivningen i systemet med fiskevårdsavgift

• Fiskeriförvaltningen ska stödja kommunikationen och rådgivningen, 
skapa möjligheter för att införa nya kommunikationsverktyg och 
engagera aktörer inom sektorn i samarbetet

• Forskningsinstanserna ska dela ut forskningsdata i lättförståelig form
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BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÄRINGARNA

När målet 
uppnås

Finlands goda förutsättningar och möjligheter till naturturism inom 
fritidsfisket ska tas tillvara allt bättre. Fritidsfisket är en gemensam näm-
nare när man talar om näringar kring fisketurismen, turismfisket och 
fiskeintresset.

För att  
uppnå  
målet

De behov som näringarna inom fritidsfisket har ska beaktas på ett bättre 
sätt vid vården av fiskevattnen, regionplaneringen och utvecklingen av 
naturturismen. Näringsidkarna ska tas med i de planerings- och besluts-
processer som rör dessa. Näringarnas verksamhetsbetingelser förbättras 
bland annat genom att hjälpa företag att växa via utbildning och rådgiv-
ning  samt genom att utveckla samarbetet mellan företagen.

Exempel på 
förväntningar 
på olika  
aktörer  

• Fiskeguiderna, turistföretagen, ägarna till vattenområden,  
kommunerna och fiskeriområdena ska utveckla samarbetet

• Forststyrelsen ska främja utveckling av fisketurismen i statens vatten-
områden 

• Fiskeriområdena ska förbättra systemet med guidernas fisketillstånd
• Närings-, trafik- och miljöcentralerna, finansiärerna, läroinstituten, 

jord- och skogsbruksministeriet och företagskonsulterna ska främja 
nätverksbildning mellan fisketuristföretag och andra företag inom olika 
branscher samt säkerställa affärsplaner av hög standard

• De nationella exportfrämjarna ska utveckla verksamheten vid det inter-
nationella klustret för fisketurism.



STRATEGI FÖR UTVECKLING AV FRITIDSFISKE  / 9 

ETT TILLRÄCKLIGT BRETT KUNSKAPSUNDERLAG

När målet 
uppnås 

Uppföljningen och forskningen av fiskbestånden och -vattnen hjälper att 
organisera fisket på ett hållbart sätt. Fiskets socioekonomiska effekter är 
också kända. Ett tillräckligt brett kunskapsunderlag hjälper att styra fritids-
fisket i den önskade riktningen, ta beslut och vidta åtgärder som vilar på 
en solid grund.

För att  
uppnå  
målet

Kunskapsunderlaget ska bildas, hållas aktuell och utvidgas genom un-
dersökningar, utredningar, uppföljning och statistik. På forskningsagen-
dan lyfts också fritidsfiskets sociala och ekonomiska konsekvenser, även 
konsekvenserna för folkhälsan. Forskningsmetoderna och metoderna för 
att samla in data utvecklas och en regelbunden informationsproduktion 
tryggas.

Exempel på 
förväntningar 
på olika  
aktörer 

• Jord- och skogsbruksministeriet ska samordna kunskapsunderlaget, 
finansiera forskning och utföra utredningsarbete

• Forststyrelsen, fiskeriområdena och närings-, trafik- och miljö- 
centralerna ska delta i datainsamlingen

• Naturresursinstitutet och andra forskningsinstanser ska genomföra  
och utveckla statistik, uppföljning, forskning och utredningar
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GOD FÖRVALTNING OCH 
ORGANISATIONSVERKSAMHET

När målet  
uppnås

Utvecklingen av branschen bygger på långsiktiga planer och sker i ett 
brett tväradministrativt samarbete. Samarbetet mellan förvaltningen och 
organisationerna är tätt och det interna och externa samarbetet fungerar 
effektivt. Fiskeriområdenas verksamhet leds allt yrkesmässigare, även 
resurserna är tillräckliga. 

För att  
uppnå  
målet

Det måste finnas tillräckliga resurser för arbetet på alla verksamhets- 
nivåer. Tväradministrativt samarbete mellan ministerierna och de regi-
onala myndigheterna samt inom hela fältet ska ökas. Uppgifterna för 
organisationer som arbetar med att främja och ge råd om fritidsfisket 
ska göras klarare. Man bereder sig på en reform av statens förvaltnings-
strukturer. Arbetet med att slå samman delägarlag fortsätter och på de 
problem som följer av splittrade vattenområden söks nya lösningar via 
lagstiftningen.

Exempel på 
förväntningar 
på olika  
aktörer 

• Fiskeriförvaltningen ska införa strategin i ett tväradministrativt  
samarbete

• Ministerierna ska trygga fritidsfiskets uppgifter och resurser och  
utveckla förvaltningen

• Fiskerinäringen ska tas med i diskussionerna
• Närings-, trafik- och miljöcentralerna, rådgivningsorganisationerna och 

Forststyrelsen ska bidra till fiskeriområdenas verksamhet
• Kommunerna ska beakta fiskerihushållningen i planläggningen
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Intressegrupperna som påverkas av  
strategin genom resultatstyrning

INTRESSEGRUPPER

fiskeriområdena

Forststyrelsen
närings-, 

trafik- och 
miljöcentralerna

Naturresurs- 
institutet

Centralför-
bundet för 

Fiskerihushål-
lning rf

Finlands Fritidsfiskares  
Centralorganisation 

jord- och  
skogsbruks- 
ministeriet
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