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Projektöversikt
Tack vare kombinationen av ett lärlingsprojekt för
unga fiskare och FLAG-stöd för att stärka ett lokalt
fiskeföretag, är 33-åriga Tanja i dag en framgångsrik fiskare och företagare som säljer sina färska
och förädlade produkter direkt till konsumenter.
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Allt äldre fiskare är en av de viktigaste utmaningar det småskaliga kust- och insjöfisket i Finland står inför. Inom
FLAG Södra Finlands område finns i själva verket bara 110 heltidsfiskare kvar och två tredjedelar av dem har för
avsikt att gå i pension de närmaste åren. Samtidigt är omkring två tredjedelar av den fisk som konsumeras i
Finland importerad, trots välmående lokala bestånd och god efterfrågan på lokal fisk. Mot denna bakgrund är
det särskilt högt prioriterat av FLAG att intressera ungdomar för yrkesfiske och Åkerfelts Fisk, ett familjeägt fiskeföretag på ön Löparö som fick FLAG-stöd när fiskaren Kurt Åkerfelt skulle gå i pension, något som skulle ha
inneburit nedläggning av ännu ett fiskeriföretag i området.
Med stöd av FLAG Södra Finland (ESKO), deltog herr Åkerfelts dotter, Tanja, i ett “mäster-lärling”-projekt tillsammans med fem andra unga fiskare. Det erbjöd praktisk utbildning för att ge ungdomar möjlighet att lära sig av
ett nätverk av mer erfarna fiskare. Utbildningen gav henne möjlighet att lära sig fiske- och förädlingsmetoder i
en praktisk “på platsen”-miljö. Hon lärde sig även om fiskefartyg och fick hjälp att identifiera specifika utvecklingsbehov för sin fars företag som hon planerade att ta över.
Under en andra fas av projektet fick fiskarlärlingarna
råd kring tillämpning av företagsrelaterade bidrag och
i Tanjas fall ledde detta till att hon skickade ett projekt
till FLAG för att få stöd med finansieringen av den
utrustning som behövdes för att stärka försäljningen
för sitt fars fiskeriföretag. Det inbegrep en ismaskin för
att hon skulle kunna sälja sin fisk från sitt mobila säljstånd, bland annat på fisk- och andra marknader, där
det är oerhört viktigt att ha ordentlig kylkapacitet.
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Viktiga erfarenheter
>> Relevans för Farnet-teman: öka värdet på fiskeriprodukter, kultur och samhälle, ungdomar, kvinnor inom fiske.
>> Resultat: FLAG har på ett effektivt sätt knutit samman två olika projekt: ett utbildningsprojekt för ungdomar
och fiskare i början av karriären och ett investeringsprojekt för privata företag som med 2 397 €€ av offentliga medel samlade privata investeringar på 5 593 €€.
Som ett resultat fick en ung kvinna kompetens och självförtroende för att bli yrkesfiskare och ta över ledningen för sin fars företag, och därmed undvek man att ett lokalt fiskeriföretag försvann. I dag jobbar hon
heltid med att fiska från en öppen sexmetersbåt och, med stöd från sin syster och man, förädla och saluföra
sin fångst. Genom att haka på en trend mot lokal och hälsosam mat, säljer deras kryddade och konserverade
delikatesser av Östersjösill, rökt lax och fiskstekar verkligen bra. Investeringen i en ismaskin har dessutom
hjälpt Tanja att marknadsföra sina produkter över ett större område i södra Finland, eftersom hon kan hålla
fisken fräsch i flera dagar på de ställen där hon säljer. Det har höjt företagets omsättning med omkring 50%
sedan hennes fars tid.
>> Överförbarhet: “Trattkonceptet”, där man knyter samman kapacitets- och nätverksuppbyggnad med företagsspecifika investeringar, är i hög grad överförbart till andra fiskeområden och politikområden. Att göra
verksamheten lönsam har visat sig vara ett effektivt sätt att intressera ungdomar att fortsätta fiska, samtidigt
som riktad utbildning kan ge ungdomar den kompetens som krävs för att få en flygande start.
>> Avslutande kommentar: Tanjas framgång är ett exempel på hur ungdomar kan uppmuntras att börja ägna
sig åt traditionell fiskeriverksamhet och bygga upp den till bärkraftig näringsverksamhet för framtiden.

Totalkostnad och EFF-bidrag
Företagsinvesteringsprojekt
totalkostnad: 7 990 €€

Utbildningskurs för sex unga fiskare
totalkostnad: 49 000 €

>> EFF-område 4: 1 030,71 €

>> EFF-område 4: 18 963 €

>> Nationell medfinansiering: 1 366,29 €

>> Nationell medfinansiering: 25 137 €

>> Privat: 5 593 € eget bidrag

>> Privat (regional fiskarsammanslutning, Nylands
Fiskarförbund, och enskilda fiskare): 4 900 €

Projektinformation
Rubrik: Intressera ungdomar för yrkesfiske
Längd: September 2013 – juli 2014 | Dag för fallstudien: Maj 2014
Projektansvarig
Tanja Åkerfelt / Åkerfelts Fisk | Sandkilenintie 150, SF-06880 Kärrby, Finland
tanja@akerfeltsfisk.fi | +358 50 591 4386 | http://www.akerfeltsfisk.fi
Videofilm där Tanjas far demonstrerar vinterfiske av gös
Närmare uppgifter om FLAG
FLAG Södra Finland (ESKO) | esko.taanila@seprat.net | +358 40 508 5784 | www.seprat.net | FLAG faktablad

Utgivare: Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske, generaldirektören.
Ansvarsfriskrivning: Medan generaldirektoratet för havsfrågor och fiske ansvarar för den övergripande framställningen av detta dokument, ansvarar det inte för
innehållet och garanterar inte heller att uppgifterna är exakta.
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