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Hej, 

 

Året  2021 påbörjades med blandade känslor.  Det gamla året 2020, då vi oväntat råkade ut i 

en oförutsett och obehärskad situation, förvandlades till ett oförglömligt minne. Det gångna 

året medförde mycket osäkerhet och många motgångar men även nya lösningar upptäcktes och 

nya förfarandesätt och vanor togs i bruk.  Finland klarade sig väl  jämfört med många andra 

länder, dock inte utan skador.  Fast det nu börjar se ut som om pandemin kom för att stanna, 

antar man att även denna virus till slut försvagas och blir bara en av de mångahanda virusarna, 

som orsakar säsong-influensor.  

 

Låt oss se mot framtiden med pålit. År 2021 kommer att bli bättre. Lätt kommer vi inte undan 

– en bättre framtid måste alltid byggas upp, den upstår inte av sig själv. Vi skall ta itu med ar-

betet raskt och med förenade krafter. 

 

Utländsk fisk stoppas på marknaden även i fortsättningen och därmed torde fiskpriserna förbli 

låga även denna år. Nu är det ännu viktigare än förut att lyfta fram den inhemska fisken och 

dess fördelar.Utbudet av inhemsk fisk och dess andel i konsumtionen skall ökas och det enda 

sättet att lyckas med detta är fiskodling. En konkurrenskraftg och proaktiv  verksamhetsmiljö 

möjligtgör fiskodlingens hållbara tillväxt samt etableringen av nya företagare och nytt kapital i 

branchen. Må året föra med sig hållbara  sagor om framsteg i fiskodlingen. Gott och 

framgångsrikt år 2021! 

 

Medlemsträff 27.1.2021 kl 17.00 

Vi ordnar en öppen medlemsträff för alla medlemmarna via ”Teams”. Vi vill berätta om För-

bundets planerade uppdrag i år samt om framtidsutskikter. Men även viktigare är att du 

berättar om dina önskemål och  åsikter; hurudana åtgärder skall vidtas och var behövs förbät-

tring. Kom fram med egna förslag eller dela med oss problem du mött.  En utvecklingstema 

som då och då dyker upp i diskussioner är fördjupandet av samarbetet med MTK. Hur ser Du 

på saken – skulle den kunna ge möjligheter till att förstärka effekter i vår intressebevakning? 

 

Förse dig med glad och pigg diskussionshumör  (samt mellanmål och dryck efter behov ).  Vi 

ser fram emot en trevlig pratstund! Kontakta Mari senast 25.1.2021 och be att få en deltagar-

link.. (Mari hjälper till med råd och upplysningar ifall du känner dig osäker med ”Teams”).  

 

Fishälsodagen 2021 

Hur skall fiskarna hälsa och välmående försäkras nu och i framtiden? Fiskodlarförbundet och 

Livsmedelsverket  ordnar Fiskhälsodagen 2021  som webseminarium 25.3.2021 kl 12-15. 

Ytterligare information kommer senare, men lägg datum redan nu i kalendern. 

(Fiskveckan uppskjuts återingen till följande år) 

 

Förbundets vårmöte hålls  23.3. kl 17.00 i Förbundets byrå i Pasila. Det är möjligt att 

delta på distans. Den officiella möteskallelsen skickas ut senare.  

 

”Vi syns” i medlemsträff! 

 Suomen Kalankasvattajaliitto, Irja ja Mari  


