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Fiskodlarförbundets medlemsbrev 5/2021 

Hälsningar från kontoret! 

 

Igen är en sommar över och blicken riktas mot hösten och den kommande vintern. Fiskodlarförbun-

dets verksamhet stärktes ytterligare under sommaren när Marko Koivuneva började som nyanställd i 

föreningen. Markos jobb är att ansvara för sociala relationer - och mycket mer. Intressebevakning och 

reformering av miljötillståndssystemet förblir nummer ett i förbundets verksamhet, men saker måste 

tas fram på många fronter. Marko ansvarar för utåtriktade uppgifter - fiskodling behöver en outtröttlig 

budbärare för att försvara sig både på inhemska fält och i internationella forum. 

 

Förberedelserna och inledningen av den nya EHFFV-perioden, liksom genomförandet av programmet 

för främjande av inhemsk fisk, har varit viktiga ämnen i mötena mellan jord- och skogsbruksminister-

iets fiskenäringsenheten, fiskerisektorns organisationer och sektorsutvecklingsgrupper. Programmet 

är ett steg i rätt riktning. Fiskodlarförbundet gör sitt yttersta för att löften denna gång uppfylls! Finland 

har inte råd att förlora tillväxtpotentialen i fiskerinäringens värdekedja värd en miljard euro. 

 

Jordbruks- och skogsbruksministeriet räknar med att den sänkta elskatt som förbunbdet har drivit på 

länge nu äntligen går framåt. 

 

IHN-SITUATION 2021 

Saneringsarbetet har påbörjats vid anläggningarna i restriktionszonen i augusti under myn-

dighetsövervakning. Utrustning och material som bär smittorisk för infektion skall tvättas, torkas och 

desinficeras. Man har kommit överens om en förlängd period då odlingarna står tomma. Det är fråga 

om totalt 16 veckor varav 8 veckor samtidigt på samtliga odlingsplatser. Den förlängda perioden up-

phör i slutet av februari. Ett övervakningsprogram implementeras på anläggningarna när ny fisk kom-

mer, övervakningsprogrammet varar i 2 eller 4 år. Inom restriktionszonen skall man också fånga vild-

fisk  och utföra IHN-tester  på de fångade fiskarter , som är IHN-mottagliga eller kan fungera som 

vektorarter.  

 

I Danmark har 10 IHN-positiva anläggningar identifierats, varav den senaste upptäcktes den 12 au-

gusti 2021. Ursprunget till infektionerna är inte klart och infektionsläget i Danmark kan fortfarande 

förändras. 

 

Livsmedelsverket uppmanar fiskodlare att vara försiktiga vid import. Enligt lagstiftningen kan fisk im-

porteras från Danmark men inte från begränsningszonerna. Importören kan själv begära ett nytt IHN-

testresultat från avgångsorten. Importerad fisk undersöks av Livsmedelverket. 

 

FISKODLINGENS SOMMARDAGAR ONLINE 

Totalt mer än 100 proffs inom fiskenäringen deltog fiskodllingens sommardagar i början av september, 

tack till alla deltagare! Om inte var med eller vill gå tillbaka till ett ämne, hittar du presentationer av 

dagarna här: https://www.kalankasvatus.fi/kalanviljelyn-kesapaivat-2021/ 

 

 

https://www.kalankasvatus.fi/kalanviljelyn-kesapaivat-2021/
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FÖRBUNDETS HÖSTMÖTE 

Fiskodlarförbundets höstmöte kommer att hållas den 4 november 2021 klockan 17.45 på Scandic Avia 

Congress i Vanda. Mötesinbjudan skickas senare, men markera dagen i din kalender. Det är också 

möjligt att delta i mötet online. 

 

INNOVATIONSDAGAR FÖR FISKERINÄRINGEN 

Innovationsdagarna kommer att hållas den 4-5 november 2021 i Vanda på Scandic AviaCongress. 

Temat för evenemanget är programmet för främjande av inhemsk fisk. 

 

Innovationsdagarna öppnas på torsdag av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä som presenterar 

det pågående programmet för främjande av inhemsk fisk. Vi hör också aktuella nyheter om innova-

tionsprogrammen samt kommentarer från företagare om dagens tema. På fredagen innehåller pro-

grammet t.ex. paneldiskussion, Vi hälsas av Diskussionsforumet det gemensamma matbordet. Dessa 

hälsningar kommer att förmedlas av gruppens ordförande, bergsrådet Reijo Karhinen. Och vi kommer 

att höra tankar av årets gästtalare, Arman Alizad, med titeln "Om du inte gör någonting är drömmen 

bara en önskan" 

 

Nyhet i år är en utställning där partners från fiskerinäringen presenterar sina produkter och tjänster. I 

programmet ingår tid att bekanta sig med utställningen. 

 

Kolla in hela programmet på evenemangssidan och anmäl dig senast den 20 oktober: 

https://www.lyyti.fi/p/Kalatalouden_innovaatiopaivat_2021_7473/fi/kalatalouden_innovaatiopaivat_202

1 

 

Besök också föreningens webbplats då och då och och titta i synnerhet under rubriken aktuella frågor. 

Vi uppdaterar branschnyheter dit med jämna mellanrum. https://www.kalankasvatus.fi/ 

 

Ha en trevlig höst, Hälsningar, Irja, Mari och Marko 
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