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Via KAG-programmet beviljas olika 
utvecklingsprojekt med koppling till 
fiskerinäringen med hjälp av medel 

från både kommun, stat och EU. Program-
perioden fortgår under 2014 och eventuellt 
in på 2015 tills den nya perioden tar vid. 

Mikael Nygård fungerar som projektchef 
och aktivator. Han ansvarar tillsammans 
med en arbetsgrupp för genomförandet av 
programmet. I arbetsgruppen sitter bland 
annat Guy Svanbäck från Österbottens Fis-
karförbund. Grundtanken med programmet 
för KAG bygger på tro om att det finns fram-
tidstro inom näringen, något som Mikael och 
Guy är övertygade om att det gör.

I jämförelse med landet i övrigt är fiske-
näringen stark i området vilket leder till 
kringeffekter. Här kan man nämna den lokala 
redskapsindustrin som är betydande och 
pälsdjursnäringen som varit, och är, en viktig 
aktör för kustfisket fortfarande. Den starka 
båtbranschen i regionen har sina rötter i fis-
kerinäringen, handelns nya aktörer som ser 
möjligheter och dessutom har vi samfällda 
vattenområden vilket gynnar tillgången på 
färsk och lokalt fångad fisk. En annan positiv 
inverkan på fiskets lönsamhet är det faktum 
att fler fiskarter blivit mer kommersiellt 
gångbara. Allt detta gör att det finns goda 
framtidsutsikter.

Ett trumfkort är också den förhållandevis 
goda vattenkvaliteten i Kvarken i jämförelse 

med hela Östersjösystemet. Utrymme för 
förbättringar finns ändå och alla kan vara 
med och bidra. En bredare förståelse och 
samarbete över produktionsgränserna är 
något som kommer att vara en naturlig del i 
var och ens agerande.

- Hur vårt kustvatten mår är en indikator 
på välmående i samhället i stort och på hur 
långt vi har kommit med vårt tänk kring 
hållbar utveckling, menar Mikael. 

En av KAG:s visioner är större lönsamhet 
med mindre fångst – det vill säga att man tar 
tillvara fler delar av fisken, inte bara filéerna.

Mikael och Guy lyfter fram yrkesfiskaren 
som en föredömlig primärproducent, mil-
jövårdare och producent av en miljösmart 
råvara – med ringa ekologiskt avtryck.

– För en medveten konsument är lokalt 
fångad fisk det självklara valet. I Österbot-
ten är vi redan en god bit på väg mot de 
visioner som den nya Europeiska havs- och 
fiskerifonden (EMFF) strävar till: ett håll-
bart, miljösmart och lokalt fiske med korta 
transporter. 

EMFF, som ersätter den tidigare Europeiska 
fiskerifonden (EFF), finns i bakgrunden för 
den nya programperioden och satsningar 
på miljötänk är viktiga där. EMFF kom-
mer att vara ett instrument för den reform 
av fiskepolitiken som EU-kommissionen 
föreslagit, eftersom övergången till ett mer 
hållbart fiske kräver radikala förändringar 
inom näringen. Den nya fonden kommer 
att öka den ekonomiska tillväxten och skapa 
arbetstillfällen inom fisknäringen. 

– Redan under den gångna programperio-
den har flera nya aktörer sökt finansiering via 
KAG och organisationer som tidigare inte 
intresserat sig för fiskenäringen aktiverar sig. 
Det är mycket positivt. Framtiden ser ljus ut, 
konstaterar Mikael och Guy.

Text och foto: Anna Sand

•  Kustaktionsgruppen är en av de sju nationella fiske-
 grupper (+ Åland) som Jord- och skogsbruksministeriet  
 prioriterat för perioden 2007-2013. 
•  KAG:s verksamhetsområde sträcker sig längs den
 Österbottniska kusten och programmet är utarbetat i  
 samarbete med fiskets regionala organisationer, Öster-
 bottens Fiskarförbund rf och Österbottens Yrkesfiskare rf.
•  Grundtanken med programmet bygger på framtidstro 
 inom näringen. 
•  KAG skall bedriva Leaderliknande verksamhet för utveck-
 ling av fiskerinäringen. KAG-programmet och Leader-
 programmet har nära samarbete. 
•  Målsättningen med programmet är att bibehålla och 
 skapa nya arbetstillfällen inom fiskerinäringen genom att 
 diversifiera verksamheten och att stöda detta genom att 
 stärka kunskapsbasen, fiskekulturen och verksamheter 
 som tangerar fisket. 
•  Målgruppen för programmet är byar, föreningar, företag 
 och enskilda näringsidkare eller sammanslutningar av 
 dessa. 

Kustaktionsgruppen i Österbotten 
– KAG ett verktyg för aktörer med intresse för fiskerinäringens utveckling

FAKTA SUOMEKSI IN ENGLISH

Guy Svanbäck och Mikael Nygård.

• Pohjanmaan rannikon toimintaryhmä KAG on yksi  
 seitsemästä kansallisesta kalatalouden toiminta- 
 ryhmästä (+ Ahvenanmaa), joihin maa- ja metsä- 
 talousministeriö keskittyy kaudella 2007-2013. 
•  KAG:n toimialue kattaa Pohjanmaan rannikkon ja  
 ohjelma on laadittu yhteistyössä kalastuksen alueel- 
 listen järjestöjen, Österbottens Fiskarförbund rf:n ja  
 Österbottens Yrkesfiskare rf:n kanssa
•  Ohjelma perustuu uskoon elinkeinon tulevaisuuteen.
•  KAG harjoittaa Leader-ohjelman kaltaista toimintaa  
 kalastuselinkeinon kehittämiseksi. KAG-ohjelma ja  
 Leader-ohjelma toimivat läheisessä yhteistyössä. 
• Ohjelman tavoitteena on säilyttää vanhoja ja luoda  
 uusia työpaikkoja kalataloudessa laajentamalla toi- 
 mintaa ja tukemalla sitä vahvistamalla osaamispohjaa,  
 kalakulttuuria ja kalastukseen liittyvää toimintaa.  
•  Ohjelman kohderyhmän  muodostavat kylät, yhdis- 
 tykset, yritykset ja yksittäiset elinkeinonharjoittajat tai  
 niiden yhteenliittymät.   

•  The Fishery Local Action Group Österbotten (KAG) is one of 
 seven national fishery groups (plus the Åland islands)  
 that the Ministry of Agriculture and Forestry has prior- 
 itized for the 2007-2013 period.
•  KAG´s activity area stretches along the coast of Ostrobothnia.  
 The program has been drawn up in cooperation with the  
 regional organizations of fisheries; the Ostrobothnian fisher- 
 ies association and the professional fishermen of Ostrobothnia. 
•  The basic idea with the program is built upon belief in the  
 future of the sector.
•  KAG is to practice Leader-like efficacy for the development  
 of the fishery sector. The KAG-program and the Leader  
 program have close cooperation.
•  The aim of the program is to maintain and create new job  
 opportunities within the fishery sector through diversifi- 
 cation of the practice and to support this by strengthen- 
 ing knowledge, the fishery culture as well as practices  
 that involve fishing.
• The target groups for the program are villages, associations,    
 companies and business owners or assemblies thereof. 
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Ansvarig utgivare • Julkaisija: 
Kustaktionsgruppen i Österbotten
Produktion • Tuotanto: Kustmedia Ab; Lisbeth Bäck
Ombrytning • Taitto: Kustmedia Ab; Heidi Hjerpe
Pärmbild • Kansikuva: Jonas Harald
Upplaga • Painos: 800 exemplar
Tryck • Paino: Fram, Vasa/Vaasa 2013
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Målet är att mobilisera fiskare att fiska nors 
och lönsamt kunna exportera den. Målet är 
också att skapa logistik, framtidstro och öppna 
nya möjligheter för fiskarkåren i Österbotten.

Projektet Norsfisket attraktivt och lönsamt 
igen drivs av Malax Fiskargille r.f. och som 
koordinator verkar Mathias Högbacka.

– Vi levererade omkring hundra ton nors, 
braxen och mört från fiskehamnen i Åminne 
i fjol. Vi har bevisat att det är genomförbart, 
berättar en nöjd Mathias Högbacka.

Norsfiskeprojektet är ett pilotprojekt som 
strävar till att utveckla och informera under 
tiden april 2012–december 2013 på KAG 
området. 

– Att fiska nors är inget nytt i Österbotten, 
börjar Högbacka. Den var tidigare en stor 
resurs som foderfisk åt pälsdjur. Men export 
från regionen avtog av flere orsaker. 

I dag står yrkeskåren inför faktum att det 
gäller att söka nya vägar inom näringen. 

– Ett sätt är att få igång försäljningen av 
nors igen.

Allt gick bra
Två fiskare i Malax antog utmaningen att 
fiska nors på allvar förra våren, 2012.  Hög-
backa skötte administrationen och det ville 
inte säga lite.

– Vi underhandlade med uppköpare i södra 
Finland och utredde deras pålitlighet. Ord-
nade med alternativa lösningar vid fiskeham-
nen i Åminne: skaffade truck för hantering av 
containers och hyrde kylsläp till förvaring. Vi 
förhandlade om frakter och administrerade 
transporterna. 

– Allt gick bra men krävde många samtal 
och omfattande arrangemang. Fiskarna leve-
rerade, uppköparna var seriösa och pålitliga, 
fångsten levererades till södra Finland, där 
fisken förädlades för vidareförsäljning till slut-
kunderna, invånare i Ryssland och Baltikum.

Nu Maxmo i tur
Efter säsongen kunde projektägarna konsta-
tera att det går att bedriva norsfiske och få 
lönsamhet i det. I vår görs ett test i Maxmo. 
Det finns intresserade fiskare och man utgår 
från ungefär samma praktiska lösningar som 
i Malax. 

– Nors är en resurs i våra vatten, säger 
Högbacka. Dessvärre finns den inte naturligt 
överallt utan kommer bäst där det finns en 
älv eller å som rinner ut i havet, och därmed 
lockar fiskarna upp mot sötvattnet för att 
fortplanta sig.

Långsiktiga planer
Målsättningen är att utveckla en hållbar 
lösning som kan leva sitt eget liv efter pro-
jekttidens slut.

KAG, som står för projektfinansieringen, är 
givetvis en stor tillgång i sammanhanget och 
samarbetet med Österbottens Fiskarförbund 
och andra intressenter fungerar utmärkt.

– Våra planer sträcker sig längre än så här. 
Långsiktigt bör sortering av fisken lösas 
för ännu bättre lönsamhet och fiskehamnar 
kräver investeringar för ändamålet. Vi öns-
kar nya och unga aktörer till näringen och 
vår samlade kunskap inom projektet finns 
tillgänglig för fiskare i hela regionen.

– Vi gör det här för fiskarkåren, avslutar 
Högbacka

Text: Lisbeth Bäck/ Kustmedia Ab
Foto: Lisbeth Bäck och Sture Smeds

Norsfiske har framtid!

Mathias Högbacka koordinerar projektet och 
känner branschen väl. Han arbetar som verk-
samhetsledare på Aktion Österbotten men är 
även registrerad yrkesfiskare.

Notdragning. Foto: Sture Smeds

Foto: Sture Smeds

Norsen hör till laxfiskarna och har ett fast och 
välsmakande kött. 
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– När jag fattade beslutet att ta över fiskaf-
fären, var det en ganska främmande bransch 
för mig, medger Reijo Ruotsala. Visst hade 
jag hoppat in här under skollov och högtider, 
men att gå från elektriker till fiskföretagare 
var ett stort steg.

Rena råvaror allt viktigare
Under de sju år han varit företagare har fis-
kebranschen förändrats en hel del.

– Innan dess hade inte mycket hänt på 30 
år – det är under de senaste åren som fisken 
kommit upp i pris och som folk har blivit villiga 
att betala för den. Förr i tiden var fisk något som 
i princip skulle vara gratis, konstaterar Reijo. 

Han tror att utvecklingen beror på flera 
saker. Dels det faktum att folk vill ha renare 
mat och lokala råvaror, dels att de vill veta 
vad de äter och tillreder fisken själv. 

– Folk har blivit mer medvetna om matens 
betydelse för hälsan. Jag har haft kunder 
som besökt Vietnam och sett fiskodlingarna 
där – och slutat att äta odlade pangasiusfiléer 
– även om det inte är något fel på smaken. 
Skillnaden på lax odlad i Norge respektive 

Chile har även diskuterats – lagstiftningen 
ligger efter i många utomeuropeiska länder 
och därför är det billigare och effektivare att 
driva sådan verksamhet där. 

– Allt fler verkar dock villiga att betala för 
en bra och närproducerad råvara. Det är jät-
tebra, konstaterar Reijo.

Växte upp bland fiskare
Media har haft stor genomslagskraft tror 
han, och nämner de rikssvenska TV-kock-
arna och TV-programmen. 

– Något som märks tydligt är att det ändå 
ska vara lättlagat – därför säljer vi mindre 
helfisk numera och i stället mer filéer. 

– Att det är handrensat är viktigt – ma-
skinellt rensad fisk smakar mindre eftersom 
smakerna spolas bort av allt vatten som 
används i processen, poängterar Tom Blom, 
som både fiskar själv, köper upp fisk av andra 
lokala fiskare och säljer den. 

– Min morfar var fiskhandlare, och för 
min egen del började det på sommarstugan 
i Sundom när jag var barn, berättar Tom. Jag 
lärde känna fiskarna där på 1970-talet och 

som sexåring fick jag åka ut och fiska med 
en äldre farbror som hade stugan i närheten. 
Jag började röka fisken själv, hade morfar som 
provsmakare och ville förstås få den lika bra 
som den Sundomrökta – och sedan har det 
bara fortsatt. Fiske och båtliv har varit ett 
stort intresse för mig under hela livet. 

Kvarkenfisken känd i hela landet
Tom började experimentera med att filéa 
abborrar hemma i köket i Sunnanvik och på 
2000-talet grundade han företag, flyttade till 
Sundom och fick fiskerättigheter där. Han 
började sälja fisken vid fiskstranden i Vasa, 
först från båten, sedan från en försäljnings-
vagn och nu i vår från en bil utrustad med 
sju meter kyl- och försäljningsdisk.

– Det ger mig större möjlighet att åka 
runt och sälja fisken. Konceptet måste vara 
hållbart för att vara lönsamt. Det är inte 
välgörenhet vi fiskare sysslar med, säger han.

Vid sidan om fiskeföretaget jobbar han 
även som tryckare och han tror att binärfis-
karnas andel kommer att öka framöver.

– Österbotten har Finlands renaste vatten 
och Kvarkenfisken är känd i hela landet. När 
Stockmann i Helsingfors säljer Sundomböck-
ling tar den snabbt slut – så efterfråga finns. Det 
man kunde önska är mer statligt stöd - både 
praktiskt och ekonomiskt - till de som vill bli 
yrkesfiskare. Jag hade tur där, som blev så väl 
omhändertagen av de äldre fiskarna i Sundom.

Text och foto: Anna Sand

För de Vasabor som har för vana att handla fisk i Saluhallen, vid fisk-
stranden eller på torget, är både Reijo Ruotsala och Tom Blom bekanta 
ansikten. Reijo tog över fiskaffären i Saluhallen efter sin mamma för 
sju år sedan – hon i sin tur hade tagit över efter Snickars. Tom är 
”stadspojken” som blev fiskare och fiskhandlare, numera med Sundom 
som hemort. 

Fiskföretagare ser 
hoppingivande trender

Reijo Ruotsala driver sedan sju år tillbaka egen fiskaffär 
i Saluhallen i Vasa. Under de år han varit företagare har 
branschen och efterfrågan utvecklats positivt.

Tom Blom växte upp bland äldre fiskare i Sundom skärgård, och fick lära sig 
yrket från grunden. Han har även en fiskförädlingsutbildning i bakfickan. I som-
mar kommer han att åka runt och sälja fisk från sin nyinköpta bil, som förmodli-
gen är den längsta försäljningsbilen i landet. 
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Nu finns en konkret modell för att ta 
tillvara biprodukter vid rensning av 
fisk – att torka fisken. Genom pro-
jekten Torkad Fisk I och Torkad Fisk 
II har man utrönt och testat möjlig-
heterna för att i första hand torka 
fisk till djurfoder men också sett en 
potential i människoföda som till 
exempel hälsobefrämjande chips.

Harry Roos har i egenskap av projektledare 
i praktiken undersökt potential i torkad fisk. 
Möjligheterna för produktion, marknad och 
försäljning i vår region. Det första projektet 
bestod i att ta reda på så mycket som möj-
ligt om processen, dokumentera, undersöka 
marknad, skapa kontakter, besöka fabriker där 
fisk torkas i stor skala, bland annat på Island.

– Det finns också en nationell plan kall-
lad reduktionsfiske av mindre utnyttjade 
fiskarter där miljömålet är att ta bort fosfor 
och kväve och att återställa balansen mellan 
fiskstammarna samt att utveckla nya produk-
ter, säger Harry Roos och fortsätter.

– Det var i spåret av reduktionsfisket och 
den allmänt ökade medvetenheten som 
verksamma inom KAG och Företagshuset 
Dynamo ville undersöka möjligheten att 
ta tillvara hela fisken, inklusive ben, skinn 
och huvud. Projekten har finansierats av 
Kustaktionsgruppen och med Företagshuset 
Dynamo som projektägare.

Processen i praktiken
Att torka fisk är globalt sett ingen nyhet 
men i vårt land finns inga sådana traditioner, 
bortsett från lutfisk som vi äter till julen. I 
Norge och på Island däremot torkar man 
miljontals kilogram fisk, som i olika former 

Torkad fisk 
– koncentrerad, smaklig energi!

säljs till Sydeuropa, Afrika och Sydamerika – 
för omkring 800 miljoner euro per år.

Just det här tog Österbotten reda på mera om.
Målet för KAG-projektet är att få fram tor-

kade fiskprodukter, lämpliga för sällskapsdjur 
och då främst hundar och katter.

– Inom projekt nummer två har torkning 
utförts i experimentsyfte. En mindre tork-
anläggning skaffades och Jussi Mendelin 
vid Varppi i Maxmo har testat torkning av 
gäddfilé, gäddskinn, -ben och -huvud, samt 
braxenfärs och forellskinn.

– Vi har torkat, dokumenterat och utfört 
näringsanalyser. Lärt oss processen. Råvaran 
finns så det räcker och mer därtill.

– Fisk är en av de bästa proteinkällor som 
finns och fisk innehåller nyttiga omättade fetter 
som är bra för såväl djur som för människor. 

Den torkade lättsaltade gäddchipsen är 
mycket smaklig och hälsosam.

– Att torka fisk (och kött) är det äldsta 
sättet att konservera livsmedel.

Samlad dokumentation
Vid vidareförädling av exempelvis braxen, 
id, gädda, abborre kommer en hel del skinn, 
ben och huvud som kan torkas och förpackas.

– Vid de smaktest som gjorts har det visat 
sig att produkterna varit väldigt omtyckta 
och jag ser potential i att kommersialisera 
produkterna, säger Harry Roos.

– Vi har dokumentation och kunskap. Om 
det finns företagare som vill satsa på fisktork-
ning finns materialet tillgängligt hos oss. 

Nuvarande projekt pågår fram till slutet 
av 2013.

Text och foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab

Projektledare Harry Roos med exempel på 
torkade gäddprodukter för sällskapsdjur.

Torkad fisk är en ren och äkta produkt utan några som helst tillsatsämnen. 

”Vid de smaktest som 
gjorts har det visat 
sig att produkterna 
varit väldigt omtyckta 
och jag ser potential 
i att kommersialisera 
produkterna.”
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Strandis, som växt från ett sommarcafé till 
fullvärdig restaurang med omfattande kring-
service drivs av köpmannaparet Eva och An-
ders Högberg. Strandis har på ett hantverks-
mässigt sätt rökt fisk för försäljning sedan 
1987. En populär produkt som efterfrågan på 
har ökat på från år till år. Råvaran kommer 
från närregionen och Ådö Fiskehamn har till 
största delen fungerat som leverantör.

– Fiskboden vid Ådö har varit en naturlig 
samarbetspartner för oss, speciellt då vårt 
behov varit störst när utbudet varit som lägst. 
Vi röker med en traditionell metod som 
använts av Larsmobor i generationer. Mest 
röker vi sik och lax men det kan också finnas 
forell och abborre.

Vid Strandis, som i övrigt erbjuder mång-
sidig service, är det restaurangverksam-
heten som växt mest under de senaste tio 
åren.

– Numera driver vi också köket vid beställ-
ningsrestaurangen hotell Jugend i Jakobstad 
och erbjuder cateringverksamhet, säger Mi-
chael Nybäck.

Sjönära verksamhet
Då de tidigare ägarna av Fiskboden, Lars 
Skog och Max Härmäla stod beredda att 
avyttra verksamheten såg Anders Högberg 
en möjlighet.

– Om vi, som verkar så sjönära invid Lars-
mostranden, ska profilera oss på något så är 
det på fisk, resonerar Högberg och Nybäck. 
Vi har redan ett namn om oss att både salu-
föra rökt fisk och servera fisk på tallriken åt 
våra matgäster.

Nya ägare vid Fiskboden 
i Ådö fiskehamn ser 
stora möjligheter!

Anders Högberg och Michael Nybäck i ett samtal med Mikael Nygård från Kustaktionsgruppen i Fiskboden vid Ådö fiskehamn.

Anders Högberg och Michael Nybäck.

Företaget Strandis i Larmo har 
nyligen köpt verksamheten Fiskbo-
den vid Ådö fiskehamn i Jakobstad. 
En modern fiskanläggning med 
kapacitet för hantering av stora 
mängder fisk. VD Anders Högberg 
och produktutvecklaren vid Strandis, 
Michael Nybäck, ser med tillförsikt 
på framtiden.
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– Vi ser en stor potential i att utveckla verk-
samheten i Fiskboden där våra kompetenta 
kockar i köket också har en central roll. 

Fiskboden har beredskap
Fiskanläggningen, en av de större i regionen, 
består av en 600 kvadratmeter stor hall med 
utrymmen för förädling och hantering av 
fisk. På 1990-talet var Fiskboden en av lan-
dets främsta sikproducent.

– Här finns beredskap att rensa, filea, röka 
och förädla fångsten. Fiskboden är de lokala 
yrkesfiskarnas hemmahamn, speciellt för 
dem som fiskar i Jakobstadsregionen och i 
Maxmo.

– Direktförsäljningen i Fiskboden är mar-
ginell. Här bedrivs i första hand partiförsälj-
ning.

Spänningen lockar
Leif Semskar och Kaj Rintamäki i Larsmo 
har varit fiskare i ett tjugotal år. De bedriver 
fiske som bisyssla till annat arbete och är två 
av de omkring hundra fiskare som levererar 
sin fångst till Fiskboden. 

– Vi är lediga från våra fasta jobb under 
delar av året för att enbart satsa på fiske. 
En livsstil.

De ser positivt på den utveckling som sker 
vid Ådö fiskehamn.

Tjusningen med att vara fiskare beskriver 
Leif Semskar så här:

– Spänningen. Man vet aldrig på förhand 

vad man har i fällorna. Om det är fullt med 
fiskar i fällen när man vittjar, nog är det en 
känsla det! Kommer man till fällan och allt 
är en röra är det en känsla det också, fast den 
är annorlunda och man frågar sig varför man 
sysslar med det här, säger han och skrattar.

Pressade priser
Fiskpriserna styrs långt på nationell nivå. 

– Priserna för rundfisk är pressade och 
borde i medeltal komma upp med minst 
en euro sett ur lönsamhetssynvinkel, säger 

Kaj Rintamäki och Leif Semskar är yrkesfiskare på deltid och fångsten levererar de till Fiskboden.

Strandis i Larsmo driver restaurang och catering, har övernattningsstugor, butik, bastubåt & 
strandbastu och ett litet fiskrökeri. Bland annat.

Anders och får medhåll av sällskapet runt 
bordet.

– Jag har till och med varit så kaxig att jag 
lovat att få upp priserna, säger Nybäck. Vi ska 
satsa på nytänkande och förädlad fisk till ett 
högre pris. Ett led i den utvecklingen är att 
tillvarata mindre värdefulla fiskarter.

– När det gäller prisnivån är det ett gemen-
samt intresse för både yrkesfiskarna och vi, 
avslutar Högberg.
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