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Fiskodlarförbundets medlemsbrev 3/2021 

Hej! 

Våren har redan hunnit bli sommar och den nya växtsäsongen har börjat. Här i förbundet har 

vi varit fullt sysselsatta och det är därför ni inte har hört av oss på en stund. Men ni kan vara 

säkra på att vi har framfört fiskodlarnas sak i otaliga sammanhang och på många håll. Vi har 

försökt väcka förståelse för det brinnande behovet av att öka den inhemska produktionen. 

Den konkurrenskraftiga vattenbruksnäringen är en oumbärlig förutsättning för att Finland skall 

kunna vara mindre beroende av importerade livsmedels. 

 

Förbundets organisation har förstärkts 

I början av juni började Marko Koivuneva sitt jobb som Fiskodlarförbudets andra arbetstagare. 

Marko är 50 -årig, far och även morfar/farfar från Nurmijärvi.  Marko kommer att  arbeta med 

samhällrelationer, intressebevakning och internationella ärenden. Mari och Marko skall jobba 

som ett tät arbetspar för att tillsammans befrämja och utveckla fiskodlingens verksam-

hetsförutsättningar samt förverkliga förbundets kommunikationsverksamhet, 

medlemsrådgivning och  skolning.Du får kontakt med Marko via e-mail mar-

ko.koivuneva@kalankasvatus.fi  

 och telefon  050 478 7633 

 

Vårmötet ordnades i mars. Mötet godkände verksamhetsberättelsen utan ändringar och 

beseglade bokslutet. Räkenskapsperiodens överskott var 27 089,51 euro (2019: överskott 23 

248,27 euro). 

 

I Finland och på Åland odlades 12,36 miljoner kilo regnbåge som matfisk (2019: 13,12 

miljoner kilo). Medelpriset för i Finland för mat odlad regnbåge sjönk med 0,15  euro jämfört 

med året innan.Sik, omräknat till orensad fisk, odlades 0,57 miljoner kilo (2019: 0,71 miljoner 

kilo).  Medelpriset på sik som odlats till matfisk steg med 0,34 euro jämfört med året innan. 

 

IHN 

I en åländsk fiskodlingsanläggning har påträffats IHN-virus hos regnbågsforell den 27.5.2021. 

IHN har nu hittats i två djurhållningsplatser och tredje plats är nu under misstanke av infektio-

nen. Smittan härstammar från danska fiskodlingsanläggningar, från vilka fiskar under våren 

levererats för odling till fyra djurhållningsplatser på Åland. Livsmedelsverket har inrättat en 

restriktionszon kring fyndplatsen. Fiskförflyttningar begränsas inom zonen. 
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I den danska anläggningen som startade smittkedjan påträffades IHN på veckan 20. Hittills 

har smittan hittats på två danska anläggningar. Från dessa anläggningar har veterligen inte 

levererats fiskar till det finländska fastlandet. Smittans utbredning i Danmark utreds fort-

farande. På grund av uppföljningsprogrammet som gäller en annan fisksjukdom, VHS, är det 

fortsatt förbjudet att förflytta levande eller orensad fisk från Åland till annan ort i Finland. Mer 

information: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-

sjukdomar/djursjukdomar/sjukdomar-hos-fiskar-och-kraftdjur/ihn/ihn-i-finland-2021/ 

 

Kommande evenemang 

Fiskodlingens sommardagar ordnas i  Laukaa 1.-2.9.2021. Kom med, hör på  och diskutera 

om odlingsbranchens aktuella saker. Vi skall också bekanta oss med det som har skett under 

de två senaste åren på LUKEs anläggning i Laukaa och vad pågår som bäst.  

Tilläggsinformation kommer senare, anmälningar mottas i augusti, men märk datumet redan 

nu i kalendern.  

Fast sommaren har nyss kommit, ta en snabb blick mot hösten. Bläddra fram november i kal-

endern och märk datumet  Kalatalouden Innovaatiopäivät 2021, 4.–5.11. Scandic Aviac-

ongress, Vantaa. Programmet utges och anmälningen börjar september.  

 

 

Trevlig sommar och god tillväxt! 

Suomen Kalankasvattajaliitto, Irja, Mari ja Marko 
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