
  Jäsentiedote 2/2021 

  15.2.2021 

Hej! 

 

Förbundets vårmöte hålls den 23.3  kl. 17:00 på distans med Teams. Man kan också deltaga på plats 

på adressen Johanneksentie 7, 21570 Sagu. Kallelsen finns bifogad, välkommen! 

 

Vi rekommenderar deltagande på distans på grund av coronaläget. Var god, anmäl i förhand om ditt 

deltagande till Mari (mari.virtanen@kalankasvatus.fi), senast den 17.3. Vi skickar en länk för distans-

deltagandet jämte anvisningar för detta i slutet av vecka 11. 

 

Fiskhälsodagen 2021 

Hur tryggar man fiskarnas hälsa och välfärd, nu och i framtiden? Fiskodlarförbundet och Livsmedels-

verket ordnar seminariet Fiskhälsodagen 2021 på distans den 25.3.2021 kl. 12-15. 

Anmäl dig till Mari senast den 15.3.2021 (mari.virtanen@kalankasvatus.fi), så får du en länk för delta-

gandet. Programmet för fiskhälsodagen är bifogat i detta brev!  

 

Medlemskväll den 30.3 kl. 17.00. Fiskhälsodagens eftersläpp. Då vi inte kan prata om aktuella ärenden 

efter Fiskhälsodagen ordnar vi en medlemskväll då man fritt får diskutera fiskhälsa och övriga aktuella 

ärenden. Spara datumet i din kalender, jag skickar mera information senare. 

 

Från beskrivning av egenkontroll till biosäkerhetsplan. Av fiskodlare har krävts en skriftlig beskriv-

ning av egenkontroll angående bekämpning av djursjukdomar och gällande primärproduktionens hygi-

enförhållanden.  

 

Lagstiftningen för fiskhälsa förnyas i grunden från och med den 21.4.2021. Förändringarna gäller bl.a. 

hälsotillstånd och för att ett hälsotillstånd skall beviljas krävs en beskrivning av egenkontroll. Beskriv-

ningen av egenkontroll ändras till en biosäkerhetsplan och nya krav ställs för dess innehåll. Jord- och 

skogsbruksministeriet samt Livsmedelsverket har kommit överens om att de nya biosäkerhetsplanerna 

ska utarbetas vid företagen under detta år och de kontrolleras av kommunveterinärerna i samband med 

kontrollbesöken under året 2022. Av de företagare som inleder sin verksamhet krävs en biosäkerhets-

plan redan från och med den 21.4.2021.  

 

Finlands fiskodlarförbund utarbetade 2017-2018 en guide för egenkontroll samt modeller för beskrivan-

det av egenkontroll för olika anläggningar (https://www.kalankasvatus.fi/kalanviljelyn-omavalvonta/). I 

guiden beskrivs de krav och anvisningar, gällande fiskodlingsanläggningarnas fiskhälsovård, som be-

hövs vid uppgörandet av anläggningens plan för egenkontroll. Vi uppdaterar dessa modeller före som-

maren så att ni utgående från modellerna kan utarbeta en egen biosäkerhetsplan för anläggningarna. Vi 

informerar er an efter att anvisningarna och modellerna uppdateras. 

 

Hälsningar, Mari  

Mari Virtanen 
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