
 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2018 
  



 

2 
 

Innehåll 

 
FISKODLARFÖRBUNDETS VERKSAMHET 2018 .................................................................................................................... 3 

1. CENTRAL MÅLSÄTTNING: avveckla hindren för akvakulturtillväxten, förbättra verksamhetsförutsättningarna. 3 

2. CENTRAL MÅLSÄTTNING: ökad stabilitet på fiskmarknaden, högre värde på produktionen ................................ 5 

FISKODLARFÖRBUNDETS CENTRALA VERKSAMHET ........................................................................................................... 6 

Medlemstjänster ............................................................................................................................................................ 6 

Intressebevakning .......................................................................................................................................................... 6 

Viktiga verksamhetsgrupper, övergripande frågor och samarbetspartner .................................................................... 6 

FISKODLARFÖRBUNDETS RESURSER ................................................................................................................................... 7 

Ekonomi och medelanskaffning ..................................................................................................................................... 7 

Personal och administration .......................................................................................................................................... 7 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION ............................................................................................................................. 8 

PROJEKTVERKSAMHET ........................................................................................................................................................ 9 

 

  



 

3 
 

FISKODLARFÖRBUNDETS VERKSAMHET 2018 

Verksamheten under 2018 styrdes av de centrala mål som godkändes av höstmötet. Målet 
var att koncentrera förbundets resurser på åtgärder som är centrala ur medlemskårens 
och näringens synpunkt. 

1. CENTRAL MÅLSÄTTNING: avveckla hindren för akvakulturtillväxten, förbättra 

verksamhetsförutsättningarna. 

 

Genomförda åtgärder 

INTRESSEBEVAKNINGEN RIKTADES MOT KÄRNPUNKTERNA 

Förbundet följde upp verkställandet av regeringsprogrammet och regionreformen 

samt hur dessa har påverkat näringen. Regeringsprogrammets mål för den blå 

bioekonomin har inte konkretiserats i praktiken. Förbundet arbetar för att målen 

skall nås och för att branschens verksamhetsförutsättningar samt konkurrenskraft 

skall säkras. 

Förbundet var med om att påverka regleringen inom branschen genom att delta i 

arbetsgrupper och genom att uttala sig bl.a. om miljökonsekvensbedömningar, om 

vård av vatten och hav samt om reformen av livsmedelslagstiftningen. Förbundet 

påverkade tryggandet av branschens verksamhetsförutsättningar genom 

utlåtanden och kommentarer gällande bl.a. djurskydd, fisksjukdomar och 

foderstrategier samt gällande genresursprogrammet. 

Fiskeriförbundet samarbetade med andra fiskerinäringsorganisationer inom 

politisk intressebevakning och för att påverka beslutsfattare. 

- Under en fisksoppsdag som ordnades i riksdagen träffade förbundet Arto 

Satonen, som har varit ordförande för riksdagens restaurangverksamhet. Vid 

tillfället var Satonen riksdagens vice talman. 

- Förbundet förberedde ett gemensamt ställningstagande till 

Landskapsförbundet gällande skötseln av fiskerinäringsuppgifter inom 

landskapsförvaltningen.  

- Förbundet utarbetade gemensamma mål för fiskeribranschen i 

regeringsprogrammet under följande valperiod. 

- Broschyren Från hav till bord uppdaterades 

 

FÖRETAGARNAS OCH ARBETSTAGARNAS YRKESKUNSKAP UTVECKLADES 

Förbundet tjuvstartade Fiskveckan och ordnade 21.3 en företagardag om 

vattenbruk. På företagardagen presenterades aktuella resultat från fiskodlingens 

innovationsprogram.  

FISKVECKAN 2018 ägde rum i Helsingfors 22–23.3. Här dryftades fiskens 

framtida marknader, både ur hemmamarknads- och exportsynvinkel. Jord- och 
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skogsbruksminister Jari Leppä öppnade Fiskveckan. I stället för att hålla ett 

traditionellt invigningstal klev Leppä upp på scenen för att svara på tio kniviga 

frågor som på förhand hade samlats in bland deltagarna i Fiskveckan. Arrangör för 

Fiskveckan 2018 var Finlands yrkesfiskarförbund, men Fiskodlarförbundet deltog i 

arbetsgruppen för Fiskveckan och deltog också i arrangemangen. 

Fiskhälsodagen ordnades i samarbete med Evira i samband med Fiskveckan. 

Under Fiskhälsodagen betonades i synnerhet biosäkerhetens betydelse: inom 

fiskodlingen ställer vattenmiljön särskilda krav på sjukdomskontroll.  

Höstens utbildningsdagar ordnades i samarbete med 

fiskerinäringsorganisationerna under fiskerinäringens innovationsdagar i Vanda 

8−9.11.2018. För de praktiska arrangemangen svarade Pro Fisk r.f. Över 200 

företagare och sakkunniga inom fiskbranschen samlades på innovationsdagarna 

för att diskutera branschens framtid och för att höra vad som pågår inom de olika 

programmen, vad man har åstadkommit och vad som är på gång. 

Uppmärksamhet riktades också mot behoven och utbildningsmöjligheterna inom 

fiskerinäringen som är stadd i utveckling när yrkesutbildningen förnyas. 

Förbundet deltog i en arbetsgrupp som förberedde grunderna till ett förslag 

gällande yrkesexamen inom fiskerinäringen. Fiskodlingsförbundet hade också en 

representant i styrelsen för Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och 

sjöfartsutbildning. Stiftelsen stöder utbildning och projekt. 

Kursen för fiskodlingsföretagens företagsledare som har ordnats tillsammans 

med Arbetseffektivitetsföreningen fortsatte till november. Fiskodlarnas och 

fiskarnas tvååriga arbete och deltagarnas yrkesexamen för företagare har slutförts 

och avslutades med innovationsdagen.  

NÄRINGENS VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRBÄTTRADES 

Förbundet främjade ibruktagandet av nya vattenområden för näringen genom att 

delta i havsområdesplaneringen.  

Förbundet deltog i skarvarbetsgruppen och sälarbetsgruppen i arbetet för 

ersättningsgrunder i samband med skadedjursskador samt i ett projekt som 

förbereder lagstiftning om ersättning av skador orsakade av arter som 

fridlysts med stöd av naturvårdslagen. 

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

planerar hur fiskodlingens olika produktionsmoment kan placeras i de mest 

ändamålsenliga kust- och havsområdena. Målområdet är 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. 

I samarbete med Pro Fisk uppdaterades produktklassificeringen av regnbåge 

samt anvisningarna för rensning.  

Fiskhälsan är allmänt taget god i Finland. Det smittsamma viruset IHN som 

orsakar infektiös hematopoietisk nekros påträffades första gången i Finland 

30.11.2017. Förbundets mål är att hålla Finland fritt från IHN och detta mål 

uppnåddes. 

Produktionsuppföljningen samlade månatligen in data om den finskproducerade 

regnbågens och sikens produktion och pris. Uppföljningens resultat rapporterades 

till producenterna. Produktionsuppföljningen gjordes i samarbete med Lohikunta 

och Ålands Fiskodlarförening. 

I Finland och på Åland odlades 12,84 miljoner kilo regnbåge som matfisk. (2017: 

12,31 miljoner kilo). Medelpriset för matfiskodlad regnbåge Finland sjönk med 0,48 

euro jämfört med året innan.  

Omräknad till orensad fisk odlades 0,57 miljoner kilo sik i Finland (2017:0,74 

miljoner kilo). Medelpriset på matfiskodlad sik steg med 0,24 euro jämfört med året 

innan.  

Från Norge importerades 26,6 miljoner kilo lax (2017 23,2 miljoner kilo) och 0,12 

miljoner kilo regnbåge (2017 0,53 miljoner kilo). Medelpriset på norsk lax var 5,95 

€ och medelpriset på norsk regnbåge var 4,94 €.    

Från Sverige importerades 7,3 miljoner kilo regnbåge (2017 8,3 miljoner kilo). 

Under året samarbetade förbundet allt mera med andra organisationer i 

fiskbranschen inom fiskerinäringens gemensamma marknadsföringsprogram. 

Tack vare detta fick inhemsk fisk mera synlighet både bland politiska 

beslutsfattare och bland konsumenter, men också i medierna. 
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FISKODLARFÖRBUNDETS CENTRALA VERKSAMHET 

Medlemstjänster 

 

Förbundets medlemsantal var i slutet av året 99 (2017: 102), av vilka 34 var 

produktionsmedlemmar (2017: 35), 9 stödjande företagsmedlemmar och 56 

personmedlemmar, av vilka 3 var hedersmedlemmar. Till förbundet anslöt sig en 

ny produktionsmedlem och en ny stödjande företagsmedlem. En 

produktionsmedlem övergick till att vara stödjande företagsmedlem. 

Medlemsavgifterna uppgick till 107 225 € euro (2017: 106 840 euro). 

Priset för främjandet av fiskodling i Finland gick till Mannerlohi Oy:s Juha Pirilä 

samt till Kainuun Lohi Oy:s Markku Tuikka.  

Intressebevakning   

 

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 MTK. 

Viktiga verksamhetsgrupper, övergripande frågor och samarbetspartner 

 

Förbundets förtroende- och tjänstemän samt medlemmar har under 

verksamhetsåret verkat som förbundets representanter i 39 grupper. 

De viktigaste grupperna under 2018: 

Gruppen för fiskerinäringen, som har sammankallats av jord- och 

skogsbruksministeriet. Gruppen inverkade på ministeriets åtgärder inom 

branschen. 

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. 

Uppföljningskommittén för Europeiska havs- och fiskerifonden 2014−2020. I 

kommittén följde man upp och inverkade på fullföljandet av 

verksamhetsprogrammet. 
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Som expert inom området fisksjukdomar utvecklade förbundet verksamhetsformer 

och samarbete mellan fiskerinäringen, forskningen och myndigheterna, t.ex. JSM 

och Evira. 

För att trygga fiskodlingens förutsättningar inverkade förbundet i samarbete med 

berörda ministerier bl.a. på verkställigheten av vägkartan för den blå bioekonomin i 

Norden inom ramen för HELCOM. Dessutom deltog förbundet i vatten- och 

havsvård. 

Förbundet följde upp, inverkade på och tog aktivt ställning även till EU-

lagstiftningen och till beredningen av andra internationella bestämmelser och 

direktiv genom Europeiska vattenbruksorganisationen (Federation of European 

Aquaculture Producers FEAP) och Europeiska lantbruksproducenternas förbund 

(Copa Cogeca).  

FISKODLARFÖRBUNDETS RESURSER  

Ekonomi och medelanskaffning  

 

Räkenskapsperiodens överskott var 42 233,46 euro (2017: överskott 25 097,37 

euro). Summan av förbundets intäkter var 255 176,65 euro (2017: 201 087,20 

euro). Intäkterna utan säljfrämjande åtgärder, forskningsverksamhet eller övrig 

projektverksamhet var 140 201,70 euro (2017: 162 887,83 euro).  

Personal och administration 

 

Kontor och personal 

Förbundets kontor flyttade i början av maj till Livsmedelsindustriförbundets lokal i 

Speditionshuset i Böle, till 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 

Förbundets vårmöte hölls i Helsingfors 21.3. I mötet deltog 24 medlemmar, som 

representerade 38,97% av det totala antalet röster. Höstmötet hölls 8.11 i Vanda. 

I mötet deltog 18 medlemmar, vars röstantal representerade 29,74% av det totala 

antalet röster.  

 

År 2018 höll förbundets styrelse fyra möten; två i Helsingfors, ett i Hankasalmi och 

ett i Åbo. Styrelsens sammansättning var följande: 
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*Suppleanterna har närvaro- och yttranderätt på mötena.  

 

På vårmötet valdes Jouko Heikkinen, Lasse Lindberg, Markku Tuikka och Juha 

Pirilä till valberedningen. Valberedningen gav sitt förslag till ordförande, 

medlemmar och suppleanter i styrelsen i stället för de medlemmar som stod i tur 

att avgå, samt förslag till arvoden för styrelseordföranden och för 

styrelsemedlemmarna. 

 

På höstmötet valdes i stället för de medlemmar som stod i tur att avgå Yrjö 

Lankinen, Mikko Pajula, Johan Åberg samt Mika Halttu som ordinarie medlemmar 

för perioden 2019−2020.  

 

Revisor för bokslutet 2017 var revisionssamfundet Revico Grant Thornton Oy med 

Camilla Viherlaakso, KHT, som ansvarig revisor. 

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 22 utlåtanden, skriftliga 

ställningstaganden och andra kommentarer (2017 18 st.).  

Medlemsbrev och annan informationsverksamhet 

Förbundet gav ut sex medlemsbrev samt sju 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 

Period

Deltagande i 

möten

Skytén-Suominen Irja, puheenjohtaja 2017-2018 4

Liukkonen Mauno 2017-2018 4

Åberg Johan 2017-2018 2

Lindberg-Lumme Pia 2018-2019 4

Toikkanen Tuomo 2018-2019 3

Vääräniemi Kari 2017-2018 1

Pajula Mikko 2017-2018 2

Liljeqvist Wilhelm 2018-2019 0

Marttinen Pekka* 2018-2019 4

Seppänen Jouko* 2018-2019 2

Därtill Yrjö Lankinen 2019-2021 1
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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. 

För att stöda informationsverksamheten fotograferades fiskodlingsanläggningar 

och förbundet samlade också in fotografier av medlemmarna för samma ändamål. 

PROJEKTVERKSAMHET 

Fiskodlarförbundet deltog som samarbetspartner i Arbetseffektivitetsföreningen 

TTS r.f:s utvecklingsprogram för fiskerinäringen. Projektet avslutades i november. 

Den utredning som inleddes av Fiskodlarförbundet år 2016 angående möjlighet till 

ASC-certifiering av produktion av inhemsk regnbåge avslutades i juni. De finska 

odlingsförhållandena har ett flertal särdrag, och beaktandet av dem har diskuterats 

tillsammans med ASC. Vid ett tidigare gruppcertifieringspilotprojekt i 

Skärgårdshavet noterades att ASC:s laxstandard inte lämpar sig för 

regnbågsproduktionen i Finland. ASC:s regnbågsstandard, d.v.s. Fresh Water 

Trout Standard, har utarbetats för regnbågsproduktion i sötvatten. Inom ASC 

ansågs bräckvattnet vid Finlands kuster emellertid ha så låg salthalt att 

regnbågsstandarden kan användas i Finland också för fisk som odlats i bräckt 

vatten. 

Fiskodlarförbundet fortsatte arbetet med projektet Hälsosam fisk, ett tryggt 

livsmedel – handbok för fiskodlingens egenkontroll som inleddes 

2017.Projektet fortsätter under 2019. I projektet ingår omfattande nätbaserade 

instruktioner och en modell för att beskriva egenkontroll på 

fiskodlingsanläggningarna. Instruktionerna och modellen kommer att vara till hjälp 

för vattenbruksnäringens dagliga rutiner på anläggningarna. 

Fiskodlarförbundet startade ett projekt som rör vattenmögel hos laxfisk i finska 

fiskodlingsanläggningar samt riskfaktorer som bidrar till förekomst. 

Samarbetspartner var Naturresursinstitutet, Livsmedelssäkerhetsverket samt Åbo 

Akademi. Projektets mål var att kartlägga förekomsten av vattenmögel på 

fiskodlingsanläggningar i Finland. Projektet samlar information om riskfaktorer som 

sannolikt inverkar på förekomsten av vattenmögel i fiskodlingar. I samband med 

projektet tas vattenmögelprover på fisk för att undersöka spridningen av 

vattenmögelarter. Projektet fortsätter under 2019.  

Fiskodlarförbundet deltog som samarbetspartner i innovationsprogrammet för 

vattenbruk som hade koordinerats av Naturresursinstitutet. 21.3. ordnades en 

företagardag för vattenbruk, där deltagarna fick höra om innovationsprogrammets 

resultat. Förbundet informerade också om resultaten i ett nyhetsbrev. 

http://www.kalankasvatus.fi/

