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Vad är Närfiskprojektet?
MÅL

• Att återvinna näringsämnen ur det marina ekosystemet genom
fiske av karpfiskar
• Att förbättra utnyttjandet av karpfiskar som människoföda
GENOMFÖRANDE

• Avtalsfiskare har valts varje år, 10 – 20 fiskare / år
• Samarbetspartners i livsmedelskedjan
• Projektet pågår 5 år, 2015 - 2019
PRINCIPER

• Gemensamma regler med alla samarbetspartners
• Ramvillkor för fisket, för att garantera att fisket inom projektet är
ekologiskt och socialt hållbart
• Alla aktiviteter öppna och transparenta

Tvåstegs genomförande
Steg 1: Lokal produktionskedja i Åboregionen

Steg 2: Den första konsumentprodukten i
samarbete med Kesko 2017, och en annan
2018.
• Flera aktörer med i samarbetet
• Flera fiskare med i projektet: 5 -> 20
• Fångst per år från 30 000 kg till ca 160 000 kg
Syftet med projektet har varit att skapa en
hållbar permanent livsmedelskedja samt
efterfrågan hos storhushåll och konsumenter av
fiskprodukter framställda av karpfiskar.

Våra resultat
• Den första kommersialiserade produktionsskedjan

i Finland för fiske av karpfisk från Östersjön
• Framgångsrik karpfiskprodukt för konsumenter,
tillverkas av braxen som fångats vid den finska
kusten (Skärgårdshavet)
• Cirka 5 ton* fosfor återvunnits från Östersjön
inom 5 år (*cirka 0,7 - 0,8% P -halt i karpfisk - Setälä, RKTL)
• Kostnaden för återvunnet fosfor 66€/kg

Framtiden: ekologiskt och ekonomiskt
hållbart fiske och produktionskedjor?
UTMANINGAR & FLASKHALSAR
• Osäkerheter med små företag och småskaligt fiske
• Kommunikationen och logistiken i produktionskedjorna

• Utnyttjande av fångsten från vårdfiske

MÖJLIGHETER & LÖSNINGAR
• Samarbete mellan alla aktörer i produktionskedjorna
• Redan flera produkter för konsumenter i butikerna och
efterfrågan av miljövänliga produkter blir ännu större

• Fiske efter brax ekologiskt hållbart*
• Utnyttjande av fångsten från vårdfiske
*LUKE, rapport 2019:Tehostetun pyynnin vaikutuksista Saaristomeren lahna- ja särkikantoihin :
Tuloksia vuosien 2011–2018 seurannoista http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-847-0
Kuva: Lastumäki & Hirvonen/ Puhdas Itämeri

Baltic Fish

Smartfiske av karpfiskar i Sverige och på Åland

Deltagarna
• Race For The Baltic - Race For The Baltic är en ideell
stiftelse grundad av Zennström Philanthropies.
Stiftelsens uppgift är att förbättra Östersjöns hälsa
genom att fokusera på de kostnadseffektiva och
lösningsorienterade projekt som visar den största
potentialen att förbättra Östersjöns tillstånd
• Guldhaven Pelagiska - ett privat företag beläget i Kalix,
specialiserat på både fiske och fiskförädling från lokalt
fiske i Bottenviken.
• Rädda Lumparn - grundades på våren 2014 av invånare
runt Lumparn som var bekymrade för sina närvatten,
Lumparn och dess vikar.
• Ålands Fiskarförbund - en sammanslutning av lokala
fiskare på Ålandsöarna.
• John Nurminens Stiftelse
Projektet finansieras av Baltic Sea Action Plan -fonden.

Baltic Fish -projektet lanserades i Hållbar fiske i Östersjön -evenemanget i Hanaholmen
13.9.2019. I bilden är projekt teamet (från vänster): Teija Aho, Peter Wiwen-Nilsson, Emma
Gabrielsson, Fredrik Lundberg, Marjukka Porvari, Maija Salmiovirta och Kirsi Kurki-Miettinen

Om Baltic Fish
MÅLET
• Att lansera hållbara och lokala fiskeprodukter på den svenska
marknaden, för att möta ökande konsumentkrav på
miljövänliga fiskebaserade produkter
• Att återvinna näringsämnen ur det marina ekosystemet
genom fiske av karpfiskar
Baltic Fish-projektet kommer arbeta nära lokala myndigheter och
också samarbeta med kommersiella aktörer för att etablera en
välfungerande produktionskedja och kommersialisering.
Genom att ta hand om hela produktionskedjan, från fiske till färdig
produkt, har vi möjlighet att skapa exakt den typ av produkter som
kunder letar efter.

Aktiviteter
1. Skapa ett kommersiellt fiske
riktat på karpfiskar
• Diskussioner med myndigheter och andra intressenter

• Test av olika typer av redskap
• Kontakter med producenter och tilltänkta kunder
• Avtal med fiskare

• Regler (förvaltningsplan) för fisket
• Starta fisket och produktion

Aktiviteter
Provfiske med slu
• Test av tre olika typer av ryssjor
• Fångstmängd maj-augusti med sex ryssjor 10 ton
(= 80 kg fosfor)
• Journalföring och datainsamling
• Grund för beståndsbedömningar
• Behov av ytterligare provfiske med stora ryssjor
• Områden, djup, tid på året etc

Aktiviteter
MILJÖFISKBIFFAR
2. Skapa marknad för
karpfiskprodukter
• Analys av miljögifter och näringsinnehåll
• Informationsmaterial om
• projektets nytta för miljön
• produkterna
• Marknadsföring
• De första produkterna förväntas vara
tillgängliga på svenska marknaden 2020

Resultat
• Etablerad produktionskedja för
karpfiskprodukter i Sverige och
på Åland
• Efterfrågan för produkterna i
Sverige - Intresse finns redan
• Beräkning på mängden
cirkulerat P
FRAMTIDEN
• Ett utökat fiske
• Etablerad marknad
• Mätbara miljöeffekter
• Mätbara ekosystemeffekter
• Fungerande datainsamling

Tack! Kiitos!
miina.maki@jnfoundation.fi

