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FISKODLARFÖRBUNDETS VERKSAMHET 2020 

Året 2020 lämnade ett outplånligt minne. Covid-19 pandemin spred sig runt världen. 

Ovisshet och bekymmer dominerade året och innebar nya lösningar för verksamheten och 

en anpassning till det nya läget. Internationellt klarade sig Finland rätt bra, men inte heller 

vi kunde undkomma utan skador. Även om coronan orsakade stora förändringar angående 

verksamhetsmodeller följde verksamheten under år 2020 de nyckelmål som man utstakat 

under höstmötet, d.v.s. att rikta förbundets resurser till verksamheter som är centrala för 

näringen och för förbundets medlemmar.  

1. CENTRAL MÅLSÄTTNING: Att säkra och förstärka vattenbrukets 

verksamhetsförutsättningar 
 

Genomförda åtgärder 

INTRESSEBEVAKNINGEN RIKTADES MOT VISSA HUVUDPUNKTER 

Förbundet påverkade regleringen inom branschen genom att delta i förberedandet 

av bl.a. planerna för skötsel av hav och vatten, skärgårdsprogrammet och 

anvisningarna om miljöskydd i samband med fiskodling.  

Branschens allmänna verksamhetsförutsättningar förbättrades genom utlåtanden 

och kommentarer om bl.a. livsmedelsmarknadslagen och lagen om djursjukdomar 

samt genom att delta i planeringen av programmet för främjandet av 

fiskerinäringen. 

 

Utredningen som gjordes på förbundets beställning om klassificeringen av 

tillståndet av ytvatten och om projektens konsekvensanalys fick stor 

uppmärksamhet och ledde till diskussioner med myndigheterna om belastningar 

och utmaningar som branschen utsätts för. 

 

För att lindra på olägenheter som coronaepidemin orsakat förde man diskussioner 

om praxis om utländska arbetstagares gränsövergångar samt om de tillfälliga 

coronastöden som kan beviljas till branschen. 

 

UTVECKLING AV FÖRETAGARNAS OCH DE ANSTÄLLDAS YRKESKUNSKAP 

Vårens Fiskhälsodag 2020 blev inhiberad på grund av coronaepidemin. Aktuella 

fiskhälsoärenden lades traditionsenligt upp i en föreläsningsmapp, som delades ut 

elektroniskt till alla som var anmälda. 

Fiskodlingens sommardagar ordnades i Nystad den 25-26.8.2020. Den första 

dagen bestod av en stilren seminariedag med 45 av fiskodlingsbranschens aktörer 

som deltog på plats och ställe samt 35 av ämbetsmän och forskare som deltog på 

distans. Under den andra dagen tog deltagarna en tur med båt för att bekanta sig 
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med en nersänkbar fiskodlingsanläggning och med Loukeenkari 

fiskodlingsanläggning.  

Höstens utbildningsdagar ordnades den 5-6.11.2020 som ett hybridevenemang 

samtidigt med fiskerinäringens innovationsdagar, i samarbete med 

organisationerna inom fiskerinäringen. Man kunde delta i evenemanget antingen 

på plats på Vanda Flamingo, eller på nätet på distans. För de praktiska 

arrangemangen ansvarade Pro Fisk fr. Dagarnas betydelse som en sammanförare 

av olika sektorer är mycket viktig – de erbjuder en ypperlig möjlighet för att utvidga 

kännedomen om utmaningar och lösningar som övriga aktörer och 

verksamhetssektorer har. Dagarna har också en viktig roll vid byggandet nätverk 

och förstärkandet av samarbete. 

Förhandlingsdagen för fiskodlingens miljöskydd ordnades av 

miljöförvaltningen hölls som distansseminarium på webben den 1.10.2020.  

Man fäste också uppmärksamhet vid den under utveckling varande branschens 

behov och vid anordnandet av möjligheter för yrkesutbildning i samband med 

yrkesutbildningsreformen. Förbundet har också representation i Styrelsen för 

Skolningsstiftelsen för fiskeri och sjöfart, som stöder ordnandet av skolning samt 

olika projekt. 

NÄRINGENS VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRBÄTTRADES 

Förbundet främjade ibruktagandet av nya vattenområden för näringens bruk 

genom att delta havsområdesplanering och man uppföljde åtgärder vid 

planeringen av vattenvård och inverkade för att sektorspecifika målsättningar 

gällande fiskodlingen antecknades. 

Förbundet deltog i verksamheten för delegationen för havspolitik (EU15), som 

försöker sammanställa Finlands ståndpunkter gällande aktuella ärenden vid den 

Europeiska unionens havspolitik. 

Man deltog i arbetet för ersättning av skador orsakade av och bekämpningen av 

skadedjur och detta arbete fortsätter i samarbete med bl.a. JSM. 

Förbundet deltog i styrgruppen vid planeringen av projektet Smart Sea. Projektet 

planerar hur fiskodlingens olika produktionsmoment kan placeras vid de mest 

ändamålsenliga kust- och havsområdena (Målområdet Bottniska viken).  Med 

hjälp av projektet kunde man också förbättra informationen till olika målgrupper, 

som tillståndsmyndigheter, företag, förvaltning och konsumenter. Dessutom 

förmedlades information om affärsverksamhetens förutsättningar och inverkan på 

havsområdet. 
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För en likvärdig behandling av produktionsmetoderna har förbundet i den 

politiska diskussionen betonat den traditionella fiskodlingens betydelse som en 

viktig del av näringen både i havs- och insjöområdet. 

 

2. CENTRAL MÅLSÄTTNING: Ökad stabilitet på fiskmarknaden, högre värde 

på produktionen 

 

  Genomförda åtgärder 

Förbundet samlade in och förmedlade aktuell information till medlemskåren om 

fiskmarknadsläget i Finland och globalt. 

Situationen gällande fiskhälsan är allmänt taget god i Finland. Man inte hittat IHN-

virus i Finland och de begränsningszoner som uppgjordes på grund av sjukan har 

nu upplösts. 

Vid produktionsuppföljningen samlades månatligen information om produktion 

och pris av regnbåge producerad i Finland. Uppföljningens resultat förmedlades åt 

producenterna. Produktionsuppföljningen förverkligades i samarbete med 

Lohikunta och Ålands Fiskodlarförening. 

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. 

Från Norge importerades 29,4 miljoner kilo lax (2019 28,1 miljoner kilo). Importen 

av regnbåge nästan tiodubblades och importen uppgick till 4,26 miljoner kilo 

emedan importen år 2019 var 0,45 miljoner kilo). Medelpriset på norsk lax var 4,70 

€ och medelpriset på norsk regnbåge var 4,29 €.    

Från Sverige importerades 2,0 miljoner kilo regnbåge (2019 5,2 miljoner kilo). 

Under året samarbetade förbundet allt mer med andra organisationer i 

fiskbranschen vid fiskerinäringens gemensamma marknadsföringsprogram. 

Tack vare detta fick inhemsk fisk mera synlighet både bland politiska 

beslutsfattare och bland konsumenter, men också i medierna. 



5 
 

5 
 

FISKODLARFÖRBUNDETS CENTRALA VERKSAMHET 

Medlemstjänster 

Förbundets medlemsantal var i slutet av året 92 (2019: 94), av vilka 32 var 

produktionsmedlemmar (2019: 32), 9 stödjande företagsmedlemmar och 51 

personmedlemmar, av vilka 4 var hedersmedlemmar. 

Inflödet av medlemsavgifter var 99 015,00 euro (2019: 101 075 euro). 

Nedskrivning av gamla obetalda medlemsavgifter minskade inflödet. 

Intressebevakning och påverkande  

Fiskodlarförbundet var med om att utarbeta och verkställa nationella och 

internationella program och planer och övervakade deras effektivitet. Dessutom 

främjade förbundet vattenbrukets verksamhetsförutsättningar genom initiativ och 

utlåtanden. 

Intressebevakningssamarbete gjordes tillsammans med fiskerinäringen och 

livsmedelsproduktionens organisationer samt med Lantbrukarcentralen MTK.  

Viktiga verksamhetsgrupper, övergripande frågor och samarbetspartner 

Förbundets förtroende- och tjänstemän samt medlemmar har under 

verksamhetsåret verkat som förbundets representanter i 50 grupper.  

De viktigaste grupperna under 2020: 

Vid möten mellan JSM:s fiskerinäringsenhet och organisationerna för 

fiskerinäringen (ELKA) diskuterade man bl.a. om hur målsättningarna vid 

regeringsprogrammet utförs i praktiken och hur vattenbruket tas i beaktande under 

den kommande EHFF-finansieringsperioden samt vid EHFF-arbetsgrupperna 

(Europeiska havs- och fiskerifondens uppföljningskommitté 2014-2020 och 

Förberedande arbetsgruppen för Europeiska havs- och fiskerifondens 

verksamhetsprogram i Finland 2021-2027).  

Gruppen för utveckling av vattenbruket deltog i bedömningen av och 

framförhållningen inom Europeiska havs- och fiskerifondens Finlandsprogram. 

Dessutom effektiverades informationsutbytet mellan aktörerna inom näringen. De 

tillståndsbeviljande myndigheterna fick djupare kunskap om branschens viktigaste 

problem och utvecklingsmöjligheter 

Projektet Utvecklingen av fiskodlingen inom området vid Nystad och 

Projektet Kalavaltio har som målsättning att öka mängden och värdet av den 

inhemska fiskproduktionen på ett hållbart sätt. Man vill också  öka fiskodlingen 

inom de av Forststyrelsen administrerade statens allmänna vattenområden och 

reda ut hur en stad eller annan lämplig institution som äger lämpliga 

vattenområden kan främja fiskodlingens tillståndsprocess. 
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Som en expert inom området fisksjukdomar utvecklade förbundet 

verksamhetsformer och samarbete mellan fiskerinäringen, forskningen och 

myndigheterna, t.ex. med JSM och Livsmedelsverket. Livsmedelsverket inledde 

en fortsättning på Förbundets projekt om vattenmögel ”Betydelsen av bakterier vid 

förekomsten av vattenmögel samt PCR-identifieringsmetoder av bakterier”. 

Projektet ger information om vilka genotyper av vattenmögel som förekommer i 

Finland och om de riskfaktorer som bakterier innebär vid vattenmögelsjukdomen. 

Denna information kan användas vid utvecklingen av bekämpnings- och 

behandlingsmetoder vid fiskodlingsanstalter. Förbundet deltar i projektets 

styrgrupp. 

Genom Europeiska vattenbruksorganisationen (Federation of European 

Aquaculture Producers FEAP) och Europeiska lantbruksproducenternas förbund 

(Copa Cogeca) följer förbundet upp, och inverkar på samt deltar aktivt vid 

förberedandet av EU-lagstiftning och förberedandet av övriga internationella 

bestämmelser och direktiv. I år var temat speciellt fiskeriekonomins coronastöd. 

FISKODLARFÖRBUNDETS RESURSER  

 

Ekonomi och medelanskaffning  

Räkenskapsperiodens överskott var 27 089,51 euro (2019: överskott 23 248,27  

euro). Summan av förbundets intäkter var 203 517,86 euro  (2019: 239 219,25  

euro). Intäkterna utan säljfrämjande åtgärder, forskningsverksamhet eller övrig 

projektverksamhet var 123 155,42 euro (2098:  137 067,49 euro).   

 

Personal och administration 

Personal och administration 

Förbundets kontor är i Livsmedelsindustriförbundets lokal i Speditionshuset i Böle, 

vid adressen Bölegatan 2, Helsingfors. Förbundets lokal i Jyväskylä har hyrts ut till 

två företagare.  

 

Förbundets koordinator var Mari Virtanen.  

 

Förbundets bokföring och ekonomiförvaltning sköts externt av revisionsbyrån 

Talenom. 

 

 

 

Förbundets möten och administrativa organ 

Fiskodlarförbundets vårmöte blev inhiberat på grund av covid-19 pandemin. Vår 

och höstmötena sammanslogs och ordnades den 5.11.2020 på break Sokos Hotel 
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Flamingo i Vanda. Det var möjligt att delta i mötet på distans. Lagen om tillfälligt 

avvikande från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa 

andra lagar om samfund på grund av begränsningarna för bekämpningen av 

covid-19-epidemin möjliggjorde att föreningar kunde ordna deltagande på distans 

samt användning av ombud vid årsmöten ända till slutet av juni 2021. 

 

I mötet deltog 18 medlemmar, varav 1 med fullmakt.  Av deltagarna var en på 

plats medan 17 deltog på distans. Deltagarna representerade 35,11% av det 

totala antalet röster. På plats var också förbundets koordinator och styrelsens 

ordförande. 

 

Förbundets stadgar ändrades på mötet så att man också vid framtida möten kan 

tillåta medlemmars deltagande på distans och att mötet vid behov helt och hållet 

kan ordnas på distans. 

 

Förbundet väljer valutskottet under sitt vårmöte. Då ett separat vårmöte inte 

ordnades på grund av covid-19 pandemin fortsatte det valutskott som valts på 

vårmötet 2019 sin verksamhet ända till höstmötet 2020. Valutskottet gav till 

höstmötet sitt förslag för ordförande och för de medlemmar som var i tur att avgå 

och ett förslag över suppleanter samt förslag för arvoden för styrelsens ordförande 

och medlemmar. 

 

Vid höstmötet omvaldes Irja Skytén-Suominen till styrelsens ordförande. I stället 

för de styrelsemedlemmar som var i tur att avgå valdes som egentliga medlemmar 

för perioden 2021-2022 Johan Åberg, Mikko Pajula, Yrjö Lankinen och Timo 

Karjalainen. Suppleanterna för år 2020 och 2021 har redan valts. 

 

Revisor för bokslutet 2019 var revisionssamfundet Revico Grant Thornton Ab med 

Camilla Viherlaakso, KHT, som ansvarig revisor och revisor för år 2020 görs 

också av revisionssamfundet Revico Grant Thornton Ab med Camilla Viherlaakso, 

KHT, som ansvarig revisor. 

 

År 2020 höll förbundets styrelse fem möten; ett i Helsingfors, ett i Pargas och tre 

på distans. Styrelsens sammansättning var följande: 
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* Suppleanterna har närvaro- och yttranderätt på mötena.  

.  

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

Fiskodlarförbundet producerade information för sina medlemmar om aktuella 

ämnen, förmedlade ställningstaganden och gav kommentarer till medierna i 

ärenden som gällde fiskodling. 

Under verksamhetsåret gjorde förbundet 18 utlåtanden, skriftliga 

ställningstaganden och andra kommentarer (2019 17 st.).  

Medlemsbrev och annan informationsverksamhet 

Förbundet gav ut 11 medlemsbrev samt sex övriga informationsbrev om aktuella 

ärenden.  

Fiskodlarförbundet publicerade ett elektroniskt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkom 

sju gånger. Genom det elektroniska nyhetsbrevet kunde kommunikationen 

meddelas i realtid och mera aktivt än tidigare.  Förbundets nyhetsbrev når omkring 

400 personer som är intresserade av branschen och breven läses mycket noga 

jämfört med nyhetsbrev i allmänhet. 

Förbundets nätsidor finns på adressen www.kalankasvatus.fi. Sidorna publicerade 

myndighetsinformation och andra meddelanden som rör branschen, nyheter samt 

information om olika evenemang. 

  

Vald för år 

Deltagande  

i möten 

Skytén-Suominen Irja, ordförande 2019-2020 5 

Lankinen Yrjö 2019-2020 5 

Åberg Johan 2019-2020 2 

Pajula Mikko 2019-2020 3 

Halttu Mika 2019-2020 4 

Hellström Henri  2020-2021 5 

Määttä Vesa 2020-2021 5 

Rebane Margus 2020-2021 3 

Toikkanen Tuomo 2020-2021 3 

Liljeqvist Wilhelm 2020-2021 0 



9 
 

9 
 

PROJEKTVERKSAMHET 
 

Förhållandet mellan ytvattnens tillståndsklassifikation och fiskodling. 

Finlands målsättning är att nå en god nivå för vattendragens ekologiska tillstånd. 

Klassificeringen av vattendragens ekologiska tillstånd är ett centralt verktyg för att 

nå denna målsättning. Klassificeringen indelar vattendragen i fem kategorier, från 

utmärkt till dåligt, på basen av vattendragens tillstånd. På uppdrag av Finlands 

Fiskodlarförbund har Gaia Consulting Ab utrett vattendragens ekologiska nivå. Vid 

projektet undersökte man hur data som används vid klassificeringen av 

vattendragen samlas och behandlas samt hur data används vid klassificeringen . 

Vid projektet kartlades de olika aktörernas roller vid klassificeringsprocessen och 

de använda databaserna och bakgrundsuppgifterna. 

https://www.kalankasvatus.fi/pintavesien-tilaluokituksen-ja-kalankasvatuksen-

suhde-saaristomerella/ 

Praxis som främjar välmående före och i samband med slakt. Finlands 

Fiskodlarförbund utredde synpunkter gällande fiskarnas välmående och på 

förbundets uppdrag samlade Clewer Aquaculture Ab information om nuvarande 

praxis före och under slakt av fiskar odlade vid vattenbruk i Europa. Vid projektet 

samlade man och översatte till finska material om arbetsskeden vid slakt och dess 

inverkan på fiskens kvalitet och hållbarhet. Därtill utredde man vilka 

bedövningsmetoder som används i Finland. 

https://www.kalankasvatus.fi/hyvinvointia-edistava-menettely-ennen-teurastusta-

ja-teurastuksen-yhteydessa/ 

Fiskodlarförbundet deltog som samarbetspartner i vattenbrukets 

innovationsprogram, som koordinerades av Naturresurscentralen  

https://www.kalankasvatus.fi/pintavesien-tilaluokituksen-ja-kalankasvatuksen-suhde-saaristomerella/
https://www.kalankasvatus.fi/pintavesien-tilaluokituksen-ja-kalankasvatuksen-suhde-saaristomerella/
https://www.kalankasvatus.fi/hyvinvointia-edistava-menettely-ennen-teurastusta-ja-teurastuksen-yhteydessa/
https://www.kalankasvatus.fi/hyvinvointia-edistava-menettely-ennen-teurastusta-ja-teurastuksen-yhteydessa/

