
KOMMUNALVALET 2021
Välmående fiskevatten och hållbart fiske 

i Finlands alla kommuner

Kommunerna som vattenägare  
Kommunen deltar i egenskap av vattenägare i förvaltningen och 
vården av sin fiskevatten 

Vattenrestaureringar
Kommunen är en aktiv aktör vad gäller skyddet av fiskarnas livsmiljöer
Välskötta fiskbestånd ökar kommunens attraktionskraft 

Finlands kommuner hör till de största privata vattenägarna i landet och är även ofta delägare i samfällda 
vatten. Som vattenägare är kommunerna med och fattar beslut om hur ägarersättningarna, som är en 
ersättning för de allmänna fiskerättigheterna, används. 

Som vattenägare är kommunerna medlemmar i fiskeriområden. Det finns 118 fiskeriområden i Finland. 
Fiskeriområdena ska fram till slutet av 2021 utarbeta nyttjande- och vårdplaner. Myndigheter måste i 
sin verksamhet beakta de allmänna riktlinjerna om nyttjande och vård av fiskevatten som fastställs i 
nyttjande- och vårdplanerna.   

I lagen om fiske och i regeringsprogrammet har man lagt särskild vikt vid att trygga fiskarnas naturli-
ga fortplantning, bland annat genom att ta bort vandringshinder och restaurera lekområden. Det finns 
nationell finansiering för ändamålet, men det behövs även egenfinansiering på kommunal nivå.   

Informationen om välskötta fiskeplatser och fiskbestånd sprids snabbt bland de som fiskar och attrakti-
va fiskeplatser lockar även mer långväga fiskare till kommunen. 

De beslut som fattas i kommunerna har en stor inverkan på vilka förutsättningar det finns för fritidsfiske och 
fiskerinäring i en kommun. Läs Centralförbundet för Fiskerihushållnings tips om hur kommuner genom sina 
beslut och sin verksamhet lokalt kan främja en livskraftig företagsverksamhet och ett attraktiv fiske.  



Fiskemöjligheter
Kommunen främjar fisket genom att sälja mångsidiga fiskelov till sina vatten och genom att 
upprätthålla båtramper och tjänsteutbud tillhörande fiske  

Kommunernas upphandlingar  
Lokal fisk och fiskförädling beaktas i kommunens offentliga matupphandlingar 

Fiskhamnar 
Upprätthållandet av kommunens hamninfrastruktur är viktigt för de kommersiella fiskarna 

Naturskyddsområden
Kommunen använder sitt inflytande då det grundas naturskyddsområden  
och då man fastställer naturskyddsområdenas regler  

De fisketillstånd som kommunerna säljer ska motsvara efterfrågan. Kommunen är med och fattar beslut 
om fisketillstånd till sina samägda områden eller deltar i större samtillståndsområden. Ändamålsenliga 
båtramper är en grundförutsättning för att locka fiskare. För att trygga tillgången på närfisk för kom-
muninvånarna, måste i synnerhet de kommersiella fiskarnas behov av fisketillstånd beaktas.   

Enligt en konsumentundersökning äter 94 % av finländarna fisk och 80 % uppger att de skulle vilja äta 
mer fisk. Att erbjuda inhemsk, närfiskad eller odlad fisk i kommunens mattjänster är en miljögärning. 
Fisk har ett litet koldioxidavtryck och en liten, till och med negativ, näringsbelastning.    

Beakta inhemsk fisk i kommunens upphandlingsanvisningar, mattjänsternas verksamhetsplaner samt 
planeringen av matlistor. Upphandlingarna inom mattjänsterna måste till sin storlek planeras så, att 
även de lokala producenterna har möjlighet att delta i upphandlingarna.  

Fiske och jakt är viktiga former av motion och naturrekreation, och upprätthåller kommuninvånarnas 
välmående. Då det grundas nya naturskyddsområden eller införs andra begränsningar för hur man får 
nyttja naturresurser och röra sig i naturen, måste fiske- och jakthobbyerna beaktas. Även fiskerinäring-
ens verksamhetsförutsättningar och utvecklingsmöjligheter måste beaktas. 

I kommuner där det finns fiskhamnar är det viktigt att kommunen och fiskeföretagen i nära samarbete 
upprätthåller hamnfunktionerna. Välfungerande och sakenliga fiskhamnar är viktiga då man önskar locka 
nya fiskeföretagare till kommunen. 



KONTAKTUPPGIFTER

MEDLEMMAR

Fiskarförbund och fiskerihushållningscentraler
1. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry
2. Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ry
3. Etelä-Savon Kalatalouskeskus ry
4. Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry
5. Hämeen kalatalouskeskus / ProAgria Etelä-Suomi ry
6. Kainuun Kalatalouskeskus ry
7. Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus / ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
8. Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry
9. Lapin kalatalouskeskus / ProAgria Lappi ry
10. Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry
11. Nylands Fiskarförbund rf
12. Oulun kalatalouskeskus / ProAgria Oulu ry
13. Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry
14. Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
15. Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry
16. Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry
17. Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry
18. Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto ry
19. Åbolands Fiskarförbund rf
20. Ålands Fiskare rf
21. Österbottens Fiskarförbund rf

Övriga medlemsorganisationer
Ammattiopisto Livia / kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Kemijoen Kalastuskuntien Liitto ry
ProAgria Keski-Suomi ry

Fiskeriområden
Finlands fiskeriområden

Centralförbundet för Fiskerihushållning
Malms Handelsväg 26
00700 Helsingfors
www.ahven.net
telefon: (09) 6844 590 (vardagar kl 8-15)
e-post: fiskeri@ahven.net 
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  ”Välmående fiskevatten och hållbart fiske” 


