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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 2021 

Verksamhetens centrala punkter 

Fiskodlarförbundet främjar och utvecklar vattenbrukets verksamhetsförutsättningar 

och främjar fiskeribranschen genom initiativ, utlåtanden, information inom 

vattenbruket, rådgivning för medlemmar och genom utbildningsverksamhet. 

Fiskodlarförbundet bevakar medlemmarnas intressen och främjar samarbete 

mellan näringen och myndigheterna. Fiskodlarförbundet strävar till att ålägga de 

olika parterna till att verkställa näringens program och linjedragningar. 

Fiskodlarförbundet förnyas för att bättre motsvara medlemmarnas behov. Man 

utvecklar medlemstjänster och -förmåner så, att de bättre än tidigare främjar 

medlemmarnas närings- och företagarverksamhet.  

1. NYCKELMÅL: Att säkra och förstärka vattenbrukets 

verksamhetsförutsättningar  

Åtgärderna riktar sig till intressebevakning, utbildning och förbättring av företagens 

verksamhetsförutsättningar.  

Åtgärder 

INTRESSEBEVAKNINGEN RIKTAR SIG TILL VISSA HUVUDPUNKTER 

Man inverkar på ett förebyggande sätt på den politiska beslutfattningen i 

hemlandet och inom EU. 

Man inverkar tillsammans med övriga fiskerinäringens organisationer på 

förverkligandet av Programmet för främjandet av inhemsk fisk och uppföljandet av 

dess slagkraft. Fiskerinäringen måste i framtiden kunna producera mera fisk 

jämfört med nuläget. Främjandet av ett hållbart bruk av naturresurserna bör vara 

en viktig del av regeringspolitiken. 
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Man inverkar på miljöskyddslagen och på övrig reglering så att skyldigheterna och 

begränsningarna är måttliga. 

Man inverkar för att skapa spelregler gällande ekologiska kompensationer 

(Östersjöfoder och övriga lösningar).  

Man inverkar på ett förebyggande sätt på inhemskt och internationellt 

politikinnehåll, som t.ex. på miljö- och naturresurspolitiken och på klimat- och 

energipolitiken.  

 

FÖRBÄTTRING AV NÄRINGENS VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Man främjar konkurrenskraften vid matproduktionen genom en god hållbarhet vid  

fiskodlingen, god livsmedelssäkerhet och god kvalitet. Man informerar om den 

finska fiskodlingens fördelar och dess ekologiska inverkan. 

Man förbättrar informationen om verksamhetsförutsättningar och verksamheternas 

inverkan inom havsområdena till olika målgrupper, såsom tillståndsmyndigheter, 

företag, förvaltningen och konsumenter. 

Man säkerställer att olika produktionsformer behandlas på ett likvärdigt sätt vid 

tillämpningen av förordningar. 

Man kräver att energiskatteåterbäringarna tas i bruk och att investeringar görs för 

att förbättra odlingsanläggningarnas miljövänlighet och för att effektivisera 

produktionen. 

Man lyfter fram och påverkar för att fiskodlingens behov tas i beaktande vid vatten- 

och havsplaneringen, vid fiskerinäringsområdenas bruks- och skötselplanering 

samt vid vattenvårdsplaneringen. Man deltar på styrgruppsnivå vid planeringen av 

hur verksamheten i de olika tillväxtskedena placeras lämpligast vid kust- och 

havsområdena (flera projekt). 

 

Man inverkar vid havsplaneringsgrupper så att näringen får tillgång till nya 

vattenområden. 

 

Man deltar i uppgörandet av den nya vattenbruksstrategin. 

 

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 konsumentupplysningen inom branschen. 
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Åtgärderna förverkligas inom Innovationsprogrammet för marknadsföring i 

samarbete med Pro Fisk. 

 

Åtgärder 

Främjar utbudet av hållbart producerad fisk så att utbudet motsvarar 

marknadernas efterfrågan. 

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

fiskodlingen. 

Samlar och sprider aktuell information åt medlemskåren om både den finska och 

den globala fiskmarknaden. 

Förbättrar fiskodlingens värdesättning och branschens uppskattning genom en 

positiv konsumentupplysning och ökar konsumenternas kännedom om hur köp- 

och konsumtionsbesluten inverkar på fiskodlingens värdekedja och 

företagarverksamheten. 

FISKODLARFÖRBUNDETS CENTRALA VERKSAMHET  

Medlemstjänster 

Fiskodlarförbundet erbjuder sakkännedom för medlemmar och intressentgrupper. 

Förbundet erbjuder information åt medlemmarna om marknaderna och om 

förändringar i konsumenternas förväntningar. 

Vid utbildningsdagar främjar man odlarnas kunnande, samarbete, orkande vid 

arbetet samt gemenskap. Man ordnar utbildningsdagar under våren och hösten 

som tar upp aktuella ärenden och vid behov övrig utbildning åt förbundets 

medlemmar. 

Förbundet använder skolningsdagar, övriga medlemsmöten och intern 

kommunikation för att aktivera de förtroendevalda och medlemmarna och för att 

intensifiera samarbetet mellan medlemmar och förbundet samt för att öka 

förbundets slagkraft. 

Förbundet förbättrar möjligheterna för deltagandet i evenemang på distans. 

Man fäster uppmärksamhet vid att utveckla samarbetet mellan näringsidkare och 

arrangörer av utbildning inom fiskerinäringen. 

Man informerar om den europeiska havs- och fiskerifondens olika 

finansieringsformer tillsammans med intressentgrupper. 
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Man tar i bruk regelbundna diskussionsmöjligheter på distans ("temakvällar") med 

medlemmarna. 

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.  

Fiskodlarförbundet inverkar på Europeiska unionens beslutfattning tillsammans 

med ett omfattande samarbetsnätverk. 

Vid intressebevakningen samarbetar förbundet med organisationer inom fiskeri- 

och livsmedelssektorn. Man utreder möjligheterna för att fördjupa samarbetet med 

Lant- och skogsbruksproducenternas centralförbund samt att effektivisera 

intressebevakningens slagkraft med hjälp av denna. 

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 samt i en arbetsgrupp 

som förbereder EHFF:s Finlands verksamhetsprogram var man uppföljer 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. 

Man påverkar för att säkra förutsättningarna för fiskodlingen i samarbete med 

statsförvaltningen bl.a. vid projektet Kalavaltio, samarbetsgrupperna för skötseln 

av vatten och hav (MM/ntm-centralerna) och HELCOM (JSM/FEAP). 



 

7 
 

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  

Man organiserar och möjligtvis ökar på personalresurserna för att effektivisera 

kommunikationen och intressebevakningen. 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION  

Förbundets interna kommunikation  

Förbundet informerar sina medlemmar om branschens aktuella ärenden per e-

post och per brev. 

Fiskodlarförbudet publicerar ett elektroniskt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet samlar de 

viktigaste nyheterna inom vattenbruket till ett behändigt informationspaket. 

Nyhetsbrevet utkommer sju gånger om året, oftare vid behov.  

Förbundets externa kommunikation  

Fiskodlarförbundet tar ställning och ger utlåtanden. Förbundet ökar 

konsumenternas kännedom om den inhemska fiskodlingen. Förbundet sprider 

genom olika kanaler information om fiskodling och om fiskodlingens ansvarsfulla 

verksamhet på ett faktabaserat och sakkunnigt sätt. Vid diskussioner om 

matproduktionens inverkan på klimatet lyfter man fram fiskodlingens ekologiska 

hållbarhet. 

Fiskodlarförbundet utvecklar och ökar på den yttre kommunikationen och dess 

slagkraft med olika kommunikationsmedel. 

PROJEKTVERKSAMHET 

Man deltar i intressentgruppernas projekt, som partner och som medlem av 

styrgrupper. 

Man deltar allt mer i Innovationsprogrammens verksamhet. 

Man förbereder och ansöker medel för ett kommunikationsprojekt och då 

finansieringen har säkerställts förverkligar man kommunikationsprojektet på ett 

omfattande sätt. 
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Vid behov, om resultat av upphörande projekt ger upphov till fortsatta åtgärder, 

förbereder och verkställer man projekt kompletterade med nya projektutkast eller 

andra projekt anslutna till det aktuella ämnet. 

 


