STRATEGISK UTVECKLING FÖR MATFISKODLARNA SVERIGE AB

STRATEGISK UTVECKLING
Den strategiska planen ska både guida och sätta riktningen för Matfiskodlarna Sveriges AB arbete.
Den strategiska planen ska övergripande beskriva hur vi planerar att arbeta både kortsiktigt och på längre sikt, i syfte att
komma närmare vår vision och våra värderingar.
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VÅRT UPPDRAG
Vi bedriver ett långsiktigt arbete med en ökad hållbar blå svensk primärproduktion av matfisk.
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VÅR VISION
Vår vision är att svenskodlad matfisk ska vara konsumenternas första val.
Vi gör detta genom att bedriva ett långsiktigt arbete med en ökad hållbar blå svensk primärproduktion av matfisk.

2021-06-18

4

VÅRA VÄRDERINGAR
Vår passion för hållbar produktion av hälsosam och nyttig fisk ska återspeglas i hela vår produktionskedjan, där hållbarhetens
3 dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk är beaktade.
Konsumenterna ska känna sig trygg med att matfisken, hela vägen från vattenmiljön till matbordet är producerad med
hållbara metoder, med omsorg samt med hög kvalitet.
God fiskhälsa och fiskvälfärd utgör basen i branschen. God omsorg om fisken är självklara förutsättningar för en etisk, hållbar,
produktiv och lönsam livsmedelsproduktion.
Vår miljö är en resurs som vi alla ska värna om. Produktionen av fisk är anpassad efter lokala förhållanden samt är socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbar i alla delar av branschens verksamhet.
Branschen bidrar till att skapa hållbara arbetstillfällen och positiva kringeffekter för samhället. Branschen finns idag framför
allt i landsbygden och skärgården och skapar därmed samhällsnytta där det behövs som mest. För branschen är det viktigt
att samarbeta med närområdena och olika lokala intressen.
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VÅRA MÅL
I syfte att komma närmare vår vision och våra värderingar antas följande huvudmål:

1. Vi ska arbeta för genomförandet av förenklad lagstiftning för branschen.
2. Samverkan ska öka mellan branschen, myndigheter och andra parter inom fiskodling samt att vi ska verka för fler
fiskodlare och medlemmar.
3. Vi ska arbeta för mer forskning och innovationer samt ökad kunskap och kommunikation om odlad fisk och dess
samhällsnyttor, olika foder och tekniker samt miljöpåverkan och miljönyttor.
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STRATEGISK UTVECKLING
Matfiskodlarnas verksamhetsområden för våra medlemmar
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STRATEGISK UTVECKLING
Vi arbetar för att skapa en effektiv och hållbar lagstiftning som ska gynna såväl
näringen som konsumenter och andra berörda.

Lagstiftning

Lagsstiftningen ska vara gemensam inom EU samt att Sverige ska undvika egna
regleringar som påverkar konkurrenskraften och ökar den administrativa bördan för
företag i branschen.
Sveriges vattenbruk omfattas av många olika regelverk och vi ska verka för
förenklingar, effektiviseringar, ökad samordning av både prövning och tillsyn såväl
inom en myndighet som mellan berörda myndigheter.
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STRATEGISK UTVECKLING
Vi ska arbeta för att öka medlemsantalet av både stora och små fiskodlare.

Samverkan

Samverkan ska ske inom hela sjömatsnäringen, från primärproducent till konsument.
Samtidigt ska vi öka samverkan med andra organisationer, myndigheter, universitet,
och intressenter.
Samverkan skapar möjligheter att vara en samlad kraft för medlemmarna, både
regionalt, nationellt och internationellt. Vi ska ta tillvara på den kunskap och
kompetens som finns hos medlemmarna samt skapa mervärden av nätverkande och
samverkan mellan medlemsföretagen samt med andra primärproducenter inom
sjömatsnäringen.
Vi ska vara en naturlig samarbetspartner, remissinstans och expert i alla frågor som rör
fiskodling.
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STRATEGISK UTVECKLING
Vi ska i vår kommunikation driva frågor som är viktiga för branschen och bidra till att
sprida information, nyheter och kunskap.

Kommunikation

Vi ska sprida budskap om stolta fiskodlare som producerar hållbar, nyttig och
hälsosam mat med hög kvalitét och smak samt med lågt klimatavtryck, hög fiskhälsa
och fiskvälfärd.
Vi ska informera våra medlemmar om omvärldsbevakning och ny lagstiftning inom
branschen.

2021-06-18

10

STRATEGISK UTVECKLING
Forskning, kunskap
& innovation

Vi ska skapa möjligheter att öka kunskapen om svensk fiskodling och att locka fler till
att vilja utbilda sig och arbeta som fiskodlare.
Genom att anordna egna, och i samverkan med andra, konferenser, seminarium,
kurser och studiebesök, som ligger i såväl medlemmarnas intresse som övriga berörda
aktörer i samhället.
Vi ska driva egna innovationsprojekt, och i samverkan med forskningen och andra
aktörer, i syfte att utveckla näringen och öka kunskapen inom områden som ligger i
medlemmarnas intresse.
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STRATEGISK UTVECKLING
Marknad &
konsument

Vi ska stödja medlemmarna i arbetet med en konkurrenskraftig, attraktiv och lönsam
näring. Med en strävan mot att produktionen ska vara både spårbar och certifierad.
Vi ska stödja medlemmarna i att verkar för att slakt, försäljning och vidareförädling
ska öka till den inhemska svenska marknaden samtidigt som att exporten till andra
länder inom och utanför EU är viktig.
Vi ska stödja medlemmarna med att driva och samverka kring frågor som rör handel.
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STRATEGISK UTVECKLING
Fiskhälsa &
fiskvälfärd

Vi ska stödja medlemmarna i att avelsarbetet ska vara etiskt sund och bidra till
ekonomiskt uthållig fiskodling. Genom avel skapar vi fisk av hög kvalitet som
livsmedel samt god fiskhälsa och fiskvälfärd.

Vi ska stödja medlemmarna i arbetet med att stödja forskningen, utveckla ny teknik
och arbeta för att det görs framsteg inom avel och genetik.
Vi ska stödja medlemmarna i att utvärdera vår branschstandard, vilken ska främja en
ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar fiskodling med ett stort fokus på fiskhälsa
och fiskvälfärd.
Fiskodlingens nationella branschriktlinjer utgå från de lagar och förordningar som styr
fiskodlingen och genom ytterligare rekommendationer och råd utgör de ett stöd för
odlare att arbeta aktivt med kvalitetsarbete inom verksamheten. Riktlinjerna är
godkända som nationella branschriktlinjer av Jordbruksverket.
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STRATEGISK UTVECKLING
Foder &
odlingstekniker

Vi ska stödja medlemmarna i arbetet med att hela tiden utveckla de olika
odlingstekniker som vi idag använder inom medlemsföretagens olika
verksamhetsdelar. Med beaktande av aspekter som ekonomi, teknik och miljö.

Vi ska stödja medlemmarna i arbetet med att verka för att egenkontrollen och
recipientkontrollen ska fortsätta att utvecklas och vi ska löpande utvärdera och
analyserar den kunskap som inhämtas.
Vi ska stödja medlemmarna i arbetet med att arbeta i nära dialog med foderföretagen
och forskningen inom området. Vi ska tillsammans fortsätta arbetet med att utveckla
hållbara fiskfoder utan att samtidigt kompromissa med fiskens näringsbehov.
Vi ska stödja medlemmarna i att öka återtaget av slaktrens och andra råvaruflöden i
branschen i syfte att skapa nya råvaror och produkter.
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