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Torsdag 27:e februari 2020 kl. 09.00 - 15:00  vid Ålands sjöfartsmuseum 

 
08:30      Eventet öppnar registration av deltagare 
 
09:00 - 09:10     Inledning av Rosita Broström verksamhetsledare vid Ålands fiskodlarförening,  

    presentation av moderator Patricia Wiklund, Invenire Oy 
 
09:10 -  09:30      Fiskodlingsnäringen i Finland, utveckling och nuläge 

    Jari Setälä specialforskare vid Naturresursinstitutet (LUKE) 
 
09:30 - 09:45      Finskt pilotprojekt: Nedsänkningsbara kassar  

    Markus Kankainen, forskare vid Naturresursinstitutet (LUKE) 
 
09:45 - 09:50      Frågor  
 
09:50 - 10:10      Östersjöfoder och recirkulering av näringsämnen  

    Knut-Olof Lerche, produktutvecklare vid Raisioaqua Ab 
 
10:10 - 10:30      Val av framtidens foderråvaror - erfarenheter, begränsningar och möjligheter 

    Ole Christensen, VP EMEA Division, Biomar 
 
10:30 - 10:35      Frågor  
 
10:35 - 11:00      Kaffeservering möjlighet för mingel och informella diskussioner 
 
11:00 - 11:15      Fiskvälfärd och hållbar matproduktion  

    Albin Gräns, Docent i Biologi med inriktning djurvälfärd hos fisk vid  
    Sveriges Lantbruksuniversitet 

 
11.15 - 11:35          Hur ska odlad fisk smaka och hur kan jag som odlare påverka det?  

    Gastronomisk forskning inom projektet Aquafresh  
    Anders Kiessling, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet  

 
11:35 - 12:00      Smakpanelen. Åländska kockar utvärderar åländskt odlad fisk  

    Harriet Strandvik, måltidscoach vid HS Consulting 
  

12:00 - 13:30      Lunchservering vid restaurang Nautical På menyn: åländskt odlad regnbågslax 
 
13:30 - 13:50      Semi-slutna system för fiskodling, en översikt  

    Odd-Ivar Lekang, forskare vid Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) 
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13:50 - 14:05       Hav-Tek, danskt utvecklingsprojekt -Foderegenskaper för ett mer lättuppsamlat slam  
     Lisbeth Jess-Plessner, chefskonsult vid Dansk Akvakultur  

 
14:05 - 14:25       Svenskt pilotprojekt: Sluten kontra öppen odling, nya lösningar och vad det innebär för  

     fisken och miljön  
     Anders Kiessling, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 

 
14:25 - 14:35       Umpikassi -Utredning kring tekniska och ekonomiska möjligheter för semi-slutna  

     fiskodlingssystem i Finland  
     projektledare Pia Lindberg-Lumme, Growth4Blue Consulting Ky 

 
14:35 - 14:40       Frågor 
 
14:45 - 15:15       Kaffeservering möjlighet för mingel och informella diskussioner 
 

 

För mera information 

Rosita Broström 

info@fiskodlarna.ax 

telefon: +358 40-5409764 

www.freshfish.ax 

 

 

 

 

Om Ålands fiskodlarförening 

Ålands fiskodlarförening är en ideell, obunden intresse- och branschorganisation för vattenbruket på Åland. 
Föreningen jobbar för att befrämja och utveckla vattenbruksnäringen och förbättra förutsättningarna för att 
bedriva verksamheten lönsamt. Föreningen bistår sina medlemmar med rådgivning, förmedlar information och 
samordnar aktiviteter som berör hela näringen. 


