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FISKODLARFÖRBUNDETS VISION  

Fiskodlarförbundet är en uppskattad och inflytelserik intressebevakare för 

vattenbruket.  

Fiskodlarna uppskattas och fisken de odlar är känd för att vara en ekologiskt 

effektiv, hälsosam och säker produkt av hög kvalitet. 

Finland har ett framgångsrikt, mångsidigt och konkurrenskraftigt vattenbruk som 

på ett likvärdigt sätt med den övriga livsmedelsproduktionen tas i beaktande vid 

verkställandet av den finska miljö-, närings- och matpolitiken.  

FISKODLARFÖRBUNDETS VERKSAMHET ÅR 2019 

Verksamhetens centrala punkter 

Fiskodlarförbundet främjar och utvecklar vattenbrukets verksamhetsförutsättningar 

och stabiliserar fiskbranschens ekonomi genom initiativ, utlåtanden, information 

inom vattenbruket, rådgivning för medlemmar och utbildningsverksamhet. 

Fiskodlarförbundet bevakar medlemmarnas intressen och främjar näringens och 

myndigheternas samarbete. Fiskodlarförbundet strävar till att förbinda de olika 

parterna till att verkställa näringens program och linjedragningar. 

  

1. NYCKELMÅL: Att avlägsna hinder för vattenbrukets tillväxt och att förbättra 

verksamhetsförutsättningarna   

Åtgärderna riktar sig till intressebevakning, utbildning och förbättring av företagens 

verksamhetsförutsättningar.  

Åtgärder 

INTRESSEBEVAKNINGEN RIKTAR SIG TILL VISSA HUVUDPUNKTER 

Att tillsammans med övriga fiskerinäringens organisationer inverka på den nya 

regeringsperiodens målsättningar. Till målsättningarna bör tilläggas att 

fiskerinäringen i framtiden skall kunna producera mera fisk jämfört med nuläget. 

Främjandet av ett hållbart bruk av naturresurserna bör vara en del av 

regeringspolitiken, som skall vara transparent. 

Att uppfölja verkställandet av regionreformen och dess inverkan på näringen och 

att vid behov reagera så att fiskodlingens behov tas i beaktande som en del av 

bioekonomin. 
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Att inverka på riksomfattande målsättningar för användandet av områden, så att 

fiskodlingens behov tas i beaktande. 

Att påverka reformen av miljöskyddslagen och övriga regleringar i branschen så 

att miljöskyddsskyldigheterna är måttliga.   

Att förhandla för att nedmontera byråkrati och hinder vid förvaltningen. 

Att inverka på skapandet av spelregler gällande ekonomiska kompensationer 

(Östersjöfoder och övriga lösningar). 

 
 

UTVECKLING AV FÖRETAGARNAS OCH ARBETSTAGARNAS YRKESKUNNIGHET  

Genom att anordna vår- och höstutbildningsdagar med aktuella tema samt vid 

behov ordna annan utbildning åt förbundets medlemmar. 

Genom att fokusera på samarbetet mellan företagare och olika organisationer som 

ordnar utbildning inom fiskerinäringen. 

 

FÖRBÄTTRING AV NÄRINGENS VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Genom att säkra en likvärdig behandling av olika produktionsformer vid 

tillämpningen av förordningar. 

Genom att kräva att energiskatternas återbetalning tas i bruk och genom att kräva 

att investeringar görs för att förbättra odlingsanläggningarnas miljövänlighet samt 

för att effektivisera produktionen. 

  

Genom att i planeringsgrupper för havsområdet påverka så att näringen kan ta i 

bruk nya vattenområden. 

 Genom att delta i planeringsarbetet i Smart Sea-projektets styrgrupp hur 

fiskodlingens olika produktionsskeden skall placeras till de bäst lämpade 

områdena vid kust- och havsområden (Bottniska viken som målområde).Projektet 

skall också öka informationsflödet om näringsverksamhetens förutsättningar till 

olika intressentgrupper, såsom tillståndsmyndigheter, företag, förvaltning och 

konsumenter. 

 

2. NYCKELMÅL: Marknaderna för fisk stabiliseras och värdet för 

produktionen ökar 

Åtgärderna strävar till att förbättra intressebevakningen vid marknaderna av 

inhemsk fisk och till att förbättra konsumentupplysning inom branschen. 
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Åtgärderna förverkligas inom Innovationsprogrammet för marknadsföring i 

samarbete med Pro Fisk. 

Åtgärder 

Skapa en stark position och ett välkänt varumärke för den ansvarsfulla, finska 

fiskodlingen. 

Samla och sprida aktuell information åt medlemskåren om både den finska och 

den globala fiskmarknaden. 

Förbättra fiskodlingens värdering och branschens uppskattning genom en positiv 

konsumentupplysning. 

Öka konsumenternas kännedom om hur köp- och konsumtionsbesluten inverkar 

på fiskodlingens värdekedja och företagarverksamheten. 

Se till att den inhemska odlade fisken har en god synlighet vid det gemensamma 

marknadsprogrammet för fiskerinäringens innovationsprogram. 

FISKODLARFÖRBUNDETS CENTRALA VERKSAMHET  

Medlemstjänster 

Medlemmarna uppmuntras att föra fram sina visioner, observationer och åsikter till 

förbundets vetskap. Medlemmarna har möjligheten att publicera sina egna 

tillkännagivanden på förbundets sidor. Man fortsätter att utveckla medlemstjänster, 

såsom Extranet och den marknadsinformation och information som där finns. 

Intressebevakning och påverkan  

Fiskodlarförbundet arbetar med att sammanställa nationella och internationella 

program och planer samt med att verkställa dessa och bevaka deras inverkan 

samt med att främja vattenbrukets verksamhetsförutsättningar genom initiativ och 

utlåtanden.  

Vid intressebevakningen samarbetar förbundet med organisationer inom  fiskeri- 

och livsmedelssektorn och med Lant- och skogsbruksproducenternas 

centralförbund.  

Förbundet är medlem vid de Europeiska vattenbruksproducenternas förbund 

(FEAP). Förbundet har representation vid Copa-Cogeca:s arbetsgrupp för 

vattenbruk (EU:s utvidgade lantbruksorganisation). Fiskodlarförbundet inverkar på 

Europeiska unionens beslutfattning genom ett omfattande samarbetsnätverk. 
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Centrala verksamhetsgrupper, ärendehelheter och samarbetsinstanser 

 

Deltagande i den av Jord- och skogsbruksministeriet tillkallade grupp för 

fiskerinäringen var man inverkar på ministeriets åtgärder som gäller branschen. 

Deltagande i Vattenbrukets utvecklingsgrupp var man utvärderar Finlands 

verksamhetsprogram vid den Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) samt 

effektiviserar informationsutbytet mellan instanser som inverkar på branschens 

verksamhet och informerar de myndigheter som beviljar tillstånd om centrala 

problem och utvecklingsmöjligheter.  

Deltagande i uppföljningskommittén vid EHFF 2014-2020 var man följer med och 

inverkar på verkställandet av verksamhetsprogrammet. 

Gällande fisksjukdomar utvecklas olika verksamhetsformer och man samarbetar 

med näringen, forskningen och olika myndigheter, såsom JSM och Evira. Vid 

arbetsgruppen vid delegationen för genresurser deltar man vid förberedandet av 

linjedragningar för ett hållbart bruk och för skyddandet av genresurser. 

Påverkan för att säkra förutsättningarna för fiskodlingen i samarbete med 

ministerier bl.a. genom att delta i den förverkligande fasen för den Nordiska 

vägkartan för den blå bioekonomin (PMN); Havsområdesplanering (MM/ 

landskapens förbund; samarbetsgrupperna för skötseln av vatten och hav 

(MM/NTM); HELCOM (JSM/FEAP). 

FISKODLARFÖRBUNDETS RESURSER  

Ekonomi och medelanskaffning  

Grunden för förbundets ekonomi består av intäkter från medlemsavgifter. Övriga 

sätt för medelanskaffning är att verkställa eller att som partner delta i projekt.  

Personal och kunnande  

Förbundets verksamhet körs med en lätt personalstruktur. Man förbereder sig att 

anställa en projektanställd för projektarbete. 

PRODUKTION AV INFORMATION OCH KOMMUNIKATION  

Fiskodlarförbundet utnyttjar näringens möjligheter till utlåtanden inom näringen, 

framställer information och förmedlar åsikter. 

Fiskodlarförbudet publicerar ett elektroniskt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet samlar de 

viktigaste nyheterna inom vattenbruket till ett behändigt informationspaket. 
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Nyhetsbrevet utkommer sju gånget om året. Medlemsbreven skickas med vanlig 

post åt de som inte använder sig av e-post. 

PROJEKTVERKSAMHET 

Fiskodlingens guide för egenkontroll - projektet fortsätter och färdigställs under 

början av år 2019. 

Fiskodlarförbundet deltar som partner i vattenbrukets innovationsprogram 2017-

2019 som koordineras av Naturresurscentralen. 

Verkställandet av projektet om förekomst av vattenmögel hos laxfiskar vid finska 

fiskodlingsanläggningar och riskfaktorer som inverkar på förekomsten fortsätter 

under början av året 2019. Efter detta förbereder man fortsatta åtgärder på basen 

av projektets resultat, vid ett nytt, kompletterat och långvarit projekt. 

Ett projekt vars avsikt är att höja fiskodlingens image förbereds och förverkligas. 

 


