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UTLÅTANDE ANGÅENDE PROGRAMMET
FÖR FRÄMJANDE AV INHEMSK FISK
Jord- och skogsbruksministeriet har begärt Ålands landskapsregerings
utlåtande angående ett utkast till program för främjande av inhemsk fisk.
Enligt programmet skulle en ökad användning av fisk ha ett flertal positiva effekter för det finländska samhället. En ökad användning skulle
inverka positivt på antalet arbetsplatser och utkomstmöjligheterna inom
näringen, det skulle även inverka positivt på folkhälsan samtidigt som
kostens klimatkonsekvenser skulle minska.
Den grundläggande visionen i programmet är att öka finländarnas konsumtion av fisk från 1,7 till 2,5 måltider/vecka/person. För att denna
vision och de därav följande samhällseffekterna skall kunna realiseras
krävs bl a följande:
- att användningen av strömming som livsmedel femdubblas från
dagens nivå,
- att användningen av annan inhemsk fisk fördubblas och att speciellt
underutnyttjade arter tas i användning,
- att mängden odlad fisk tredubblas med beaktande av målen om en god
status i vattenmiljön.
För genomförandet av programmet har det identifierats fyra strategiska
områden; starkare konsument- och marknadsorientering, påskyndad tillväxt genom förnyelse, förbättrade förutsättningar för primärproduktionen
samt tillväxt som bygger på hållbarhet och ansvarsfull verksamhet.
Vid utformningen av programmet har man för beräkning av nuläget även
kalkylerat med den åländska fiskerinäringens siffror. Landskapsregeringen konstaterar att det rör sig om ett nationellt program som inte kommer
att gälla för landskapet Åland. Landskapsregeringen anser att programmet är ambitiöst och innehåller för fiskerinäringen viktiga strategiska
områden som även landskapsregeringen avser att arbeta för att främja.
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Landskapsregeringen har i hållbarhetsagendan för landskapet Åland en
målsättning om att landskapet år 2030 ska vara självförsörjande på fisk
från livskraftiga bestånd som förvaltas hållbart. Vad gäller fiskodlingen
har landskapsregeringen i sitt regeringsprogram lyft fram odlad fisk som
ett hälsosamt livsmedel och en viktig exportprodukt samt även vikten av
att näringen skapar arbetsplatser och bidrar till en livskraftig skärgård.
Landskapsregeringen ser positivt på att man arbetar för en ökad konsumtion av inhemsk fisk genom en ökad användning av strömming som
livsmedel och även i övrigt förbättrar avsättningen för andra inhemska
arter.
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