
 

  

 

Pressmeddelande: Digitala lösningar för att stödja fiskens spårbarhet från fiske till 
övervakning – projektet Fiskens digispår 

Vad gör projektet? 

Rapporteringen av fångstdata i havsområdet är en process som sker i flera steg och som omfattar flera 
anmälningar och parter som tar emot informationen. I projektet presenteras alternativ för hur en fiskare/ett 
fiskefartyg kunde göra de rapporteringar som krävs på en gång och med ett enda system. Det första 
fiskpartiets identifieringsnummer i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens spårbarhetskrav kunde 
bildas programstyrt redan före det första köpet av fisken. Verksamhetsprincipen för insjöarnas mobila 
fångstdatarapportering (Järvikala-applikationen) ligger till grund för studien. Projektet kommer att resultera 
i ett utkast i grafisk form av ett användarvänligt användargränssnitt för rapportering av fångster i 
havsområdet, en uppfattning om möjligheten att använda mobila lösningar i havsområdet och information 
om behoven av och möjligheterna med fjärrövervakning. 

I projektets åtgärder deltar ett brett spektrum av aktörer inom fiskerinäringen, vilket ger en god grund för 
gemensam vidareutveckling.  Inom projektet kommer vi att genomföra 1–2 arbetsseminarier för gemensam 
utveckling (januari – mars 2023). Under seminarierna kartlägger vi tillsammans det aktuella läget gällande 
fångstuppgifter och system i havsområdet. Dessutom genomför vi intervjuer med olika intressenter som till 
exempel kommersiella fiskare, förädlare och myndigheter.  Projektet genomförs av Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu och Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf under perioden 1.8.2022 – 31.5.2023. 

Projektet rekryterar kommersiella fiskare till utvecklingsteamet 

Projektet söker totalt 6 yrkesfiskare (3 i havsområdet och 3 i insjöområdet) till utvecklingsteamet. I synnerhet 
efterlyses havsområdets kust- och högsjöfiskare från grupp I för att utveckla ändamålsenliga digitala 
lösningar för framtiden. Utvecklingsarbetet för insjöarnas grupp I fiskare är relaterat till att vidareutveckla 
Järvikala-applikationen. 

För deltagande i utvecklingsarbetet betalar projektet en ersättning om totalt 1000 € inklusive 24 % moms per 
fiskare. Ovannämnda ersättningsbelopp inkluderar utvecklingsgruppens arbete och resekostnader i enlighet 
med statens regler för reseersättningar. Såvida fler deltagare anmäler sig än vad det finns platser, sker valet 
av yrkesfiskarna genom lottdragning.  

En kommersiell fiskare skall ha följande saker i ordning: 

1) Beslut om registrering i registret över kommersiella fiskare 

2) Ett giltigt försäkringsbevis (t.ex. LFÖPL) 

3) Giltigt registerbevis för förskottsuppbörden 

Anmäl dig senast 11.11.2022 genom att skicka e-post till: 

Antti Kinnunen 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Projektledare  
050 476 3894 
antti.kinnunen@xamk.fi 
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/kalandigijalki/ 
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