
 

 22.6.2021 1 (1) 

    
    
 

 

 
Suomen Kalankasvattajaliitto ry | Pasilankatu 2 (pl 115), 00241 Helsinki 

Mari 050 524 85 82, Irja 050 372 76 52 | toimisto@kalankasvatus.fi | www.kalankasvatus.fi | 

Fiskodlarförbundets medlemsbrev 4/2021 

FISKODLINGENS SOMMARDAGAR  

Fiskodlingens sommardagar ordnas i Laukaa den 1.-2.9.2021 på Spahotell Peurunka. I programmet 

höras aktuella nyheter från vattenbruksinnovationsprogrammet och beger vi oss till en introduktion 

besöket till LUKEs Laukaa-anläggning, där många nya saker har byggts under de senaste två åren. 

Evenemanget är avgiftsfritt, men med ryms bara de 40 först anmälda personer (antalet är beronde av 

coronaläget och därtill tillhörande bestämmelser, så det kan ännu ändras). Var och en skall boka rum 

själv i hotell receptionen  

Läs mer i bilagan eller (på finska): https://www.kalankasvatus.fi/tapahtuma/kalanviljelyn-kesapaivat/ 

 

IHN 

IHN har påträffats på tre åländska fiskodlingsanläggningar. Den tredje odlingsplatsen har troligen fått 

smittan via vatten. Anläggningar ligger inom en radie av cirka 2 km från varandra. Fisken slaktas så 

snart som möjligt. Livsmedelsverket har inrättat en restriktionszon kring fyndplatserna. 

Fiskförflyttningar begränsas inom zonen. Andra anläggningar som importerade fisk från Danmark till 

Finland har inspekterats och ett negativt PCR-resultat har erhållits från proverna. På Åland har prover 

från kontaktanläggningar hittills också varit PCR-negativa. Hittills har smittan hittats på 7 danska 

anläggningar. Mer information finns här: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-

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

 

FÖRHANDLINGSDAGAR OM FISKODLINGENS MILJÖSKYDD  

Markera din kalender från 30 september till 1 oktober och gör dig redo att resa till vackra Åbo och 

Kustavi. Detta är en två dagars händelse. Första dagens presentationer kommer att hållas i Statens 

ämbetshus i Åbo. Intressanta presentationer om t.ex. Östersjöfoder, modellering, vattenförvaltning och 

algodling. Den andra dagen tar vi en utflykt för att se den nedsänkta fiskbassängen i Kustavi. Regis-

treringen öppnas på hösten, efter semestern. Evenemanget anordnas av NTM-centralen i Egentliga 

Finland och Miljöministeriet. Mer information:  

https://www.kalankasvatus.fi/tapahtuma/kalankasvatuksen-ympristonsuojelupaivat/ 

 

FISKERINÄRINGENS INNOVATIONSDAGAR  

Även om sommaren bara är i början, tänk ett ögönblick på hösten. Öppna november kalendern och 

sätt upp: Fiskenäringens Innovationsdagar 2021, 4-5.11. Scandic AviaCongress, Vanda. I september 

publiceras programmet och registreringen öppnas. Föreningens höstmöte hålls i samband med 

dagarna. 

 

Mari är på semester från 28 juni till 1 augusti, men Marko kan nås hela sommaren via telefon 050 478 
76 33 eller via e-post marko.koivuneva@kalankasvatus.fi. 
 
 

Trevlig Sommar! Med vänliga hälsningar, Irja, Mari och Marko 
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