
  

 
 

 
Havsplanering och 

marin livsmedelsproduktion 

Plats och tid 
Tid: 23.8.2022 kl. 9.00–16.00 

Plats: möteslokal Messi, Forum Marinum, Slottsgatan 72, Åbo 
 

Program 

9.00 Morgonkaffe  

9.20 Målsättningar och praxis för evenemanget  

Heikki Saarento och Mari Pohja-Mykrä, Koordineringen av havsplaneringssamarbetet  

- uppdatering av läget inom havsplaneringen 

- projektet eMSP NBSR och ”praxisgemenskapen” (Community of practise) 
 

9.30 Del I Blå tillväxt och marin livsmedelsproduktion 
 

9.30 Inledande anföranden 
 Strategiska mål för den marina livsmedelsproduktionen  

Orian Bondestam, Jord- och skogsbruksministeriet 
 Marin livsmedelsproduktion i havsplanering och havsplaner  

• Kaarina Rautio, Finska viken 
• Timo Juvonen, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet 
• Olli Rönkä, Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken 

10.10 Grupparbete 
 • Samordning mellan strategiska tillväxtmål och de krav som ställs av en 

välmående marin miljö  
• Vad innebär Nature inclusive design när vi talar om marin 

livsmedelsproduktion? 
• Havsplaneringens roll när det gäller att främja den marina 

livsmedelsproduktionens strategiska mål 



 
 

 

10.50 Del II Fiske och fiskodling 
 

10.50 Inspirationsanföranden 
 Fiske som en del av försörjningstryggheten samt utmaningar med avseende på 

branschens utveckling 
Jarno Aaltonen, Pullan Kala 

 EU:s nordligaste fiskodling – den inhemska fiskproduktionens utmaningar och 
innovationer 
Timo Karjalainen, Laitakarin kala 

 Utmaningar och innovationer inom fiskodlingen – musselodling för att minska 
utsläppen av näringsämnen 
kommer att bekräftas 

11.50 Grupparbete  
 • Social acceptans av marin livsmedelsproduktion 

• Innovationer för att tackla utmaningarna för företagsverksamhet 
• Att bemöta klimatutmaningarna och upprätthålla försörjningstryggheten 
• Havsplaneringens roll när det gäller att främja fiske och fiskodling 

 
12.40 Lunch 
Restaurang Göran  
 

13.40 Del III Algodling och fiskodling 
 

13.40 Inspirationsanföranden 
 Utmaningar och innovationer inom finsk algodling 

kommer att bekräftas 
 Nordic perspectives on the development of macroalgal aquaculture 

Kristian Spilling, SYKE 
 Finns det möjligheter att kombinera alg- och fiskodling? 

Kirsi Kostamo, SYKE 
14.40 Grupparbete 

 • Hur skulle en finsk MariPark kunna se ut? 
• Havsplaneringens och havsplanens roll när det gäller att främja algodling och 

samordningen av olika verksamheter 

15.30 Eftermiddagskaffe och sammanfattning av dagen 
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