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INFORMATION ANGÅENDE FISKODLINGEN

A. ALLMÄN INFORMATION

Odlingens namn:

Kommun:

Postiosoite:

Vattenbruksnummer:
Då flere enheter ansluts med samma avtal: namn och vattenbruksnummer på alla enheter:

Ägare:
Postadress:

Telefon:

Odlingens kontaktperson:
Postadress:

Telefon:

Odlingens behandlande veterinär:

Postadress:

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Tuotanto- ja villieläinterveyden
tutkimusyksikkö
Mustialankatu 3
00790 HELSINKI
Puh. 029 530 0400 ● Faksi 029 530 4350
etunimi.sukunimi@evira.fi ● www.evira.fi

Telefon:

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Forskningsenheten av produktionsdjuroch viltsjukdomar
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS
Tel. 029 530 0400 ● Fax 029 530 4350
förnamn.efternamn@evira.fi ● www.evira.fi

Finnish Food Safety Authority Evira
Production Animal and Wildlife Health
Research Unit
Mustialankatu 3
FI-00790 HELSINKI, Finland
Tel. +358 29 530 0400● Fax +358 29 530 4350
firstname.lastname@evira.fi ● www.evira.fi
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Kontaktveterinär i Evira:

B. PRODUKTION OCH FISKAR
1. Fiskarter i odlingen:

- regnbåge
- insjö-öring
- havsöring
- lax
- harr
- karp
annat, vad:

yngel

moderfisk

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

- röding
- bäckröding
- sik
- peledsik

yngel

moderfisk

□
□
□
□

□
□
□
□

2. Odlingen har:
eget kläckeri

□

köper inhemsk rom
köper utkländs rom

köper yngel

□

- försäljning:
a) för utplantering i naturen
b) för vidareodling till andra odlingar
c) matfisk för konsumption

□
□
□

d) rom:
inlandet
utlandet
e) export av levande fisk till utlandet

□
□
□

□
□
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Odlingens årsproduktion:
Matfiskodlingar (kg)
0 – 20 000

□
□
□
□
□

20 000 – 50 000
50 000 – 100 000
100 000 – 300 000
över 300 000
Yngelodlingar (antal nykläckta yngel)
Under 500 000

2 - 5 milj.

500 000 - 2 000 000

över 5 milj

□
□

□
□

C. VATTEN OCH BASSÄNGER
1. Inkommande vatten (källa, å, insjö, osv.)
2. Vattendrag:
3. Fiskodlingar belägna uppströms från odlingen (namn och avstånd):

Fiskodlingar belägna nedströms från odlingen (namn och avstånd)

4. Vildfiskar i vattendraget till inkommande vatten (arter)?
5. Total vattenbrukning (dygn):
7. Vattnets pH (variationer):
8. Vattentemperaturer: sommar (max.)
9. Bassänger:
yngel
stk:
tillväxt
stk:
täckta bassänger
stk:
10. Odlingen använder
recirkulering
Nej 

genomsnitt.

vinter (min.)

kvalitet: (plast, betong, trä osv.)
kvalitet: (plast, betong, trä osv.)
kvalitet: (plast, betong, trä osv.)
Ja 
Hur (borttagning av solider, UV-bestrålning, ozonering osv.)
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D. ANSKAFFNINGAR TILL ODLINGEN
1. Anskaffning av rom eller levande fisk (ursprung, kvalitet, mängd):

2. Import av rom eller levande fisk från utlandet (ursprung, kvalitet, mängd):

F. ÖVRIGT:

Ort och datum: _______________________________________________________________

Informationen gavs av:
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

