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Om det tidigare var svårt att förutspå framtiden så är det i 

dag i det närmaste omöjligt. Överallt i världen inträffar stora 

och samhällsomvälvande händelser som får återverkningar

också hos oss. Det internationella ekonomiska läget, väst-

ländernas sanktioner mot Ryssland, flyktingströmmen och 

väpnade konflikter sätter spår även i det finländska samhället.

Pälsnäringen är en viktig del av den internationella ekono-

min. När stabiliteten rubbas drabbar den oss med stor kraft. 

Jag tackar alla farmare och våra samarbetspartners för ett 

gott och framgångsrikt samarbete. Ett särskilt stort tack vill 

jag rikta till personalen på förbundet och lokalföreningarna. 

Med ert engagemang i arbetet och er yrkesstolthet placerar 

ni er i nationell toppklass!  

Förändringarnas år 2016

Marja Tiura, verksamhetsledare
Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf - ProFur

Fjolåret var på många sätt historiskt för 

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund (ProFur). 

Medlemskåren hann lida av den tämligen kraftiga 

prisnedgången innan läget delvis förbättrades 

i slutet av året då tron på marknaden började 

återvända.

Den sviktande ekonomin inom branschen har dock inte 

hejdat utvecklingsarbetet inom näringen. Vår strategi 

har baserat sig på ett välfärdstänkande som innebär att 

pälsdjursnäringen mår bra då farmaren, djuren och miljön 

mår bra. WelFur som har en mycket viktig roll med tanke på 

djurens välfärd slutfördes ifjol som ett resultat av obundna 

forskares arbete. Systemet kompletterar vår egen certifi-

ering och skapar trovärdighet för utvecklingsarbetet inom 

branschen.

Vi har även varit tvungna att på nytt diskutera vår egen 

organisation. Vi gick igenom gammal praxis och ut-

värderade olika möjligheter för att göra saker annorlunda. 

Att ta upp frågorna igen har genomsyrat hela näringen 

från farmare till marknadsföringsbolaget, laboratorieverk-

samheten och förbundet. Det trista i sammanhanget är att 

nyorganiseringen hade negativa följder för många, men nu 

står vi starkare igen och ser framtiden an med tillförsikt. 

Även intressebevakningen måste anpassa sig till läget. 

Tidningen Finsk Pälstidskrift ska till exempel ges ut mera 

sällan i framtiden. Medlemmarna kommer dock att få 

uppdaterad information oftare i och med nyhetsbrev som 

sänds ut vid sidan av den tryckta tidningen. 

Under hösten inleddes även arbetet med att förnya våra 

webbsidor. I fråga om farmardelen började man bygga upp 

en helt ny forskningsdatabas som vi hoppas ska vara till 

nytta i det praktiska farmarbetet.  

Med dessa åtgärder samt förnyandet av intressebevaknings-

nätverket kommunicerar vi utåt näringens fortsatta utveck-

ling. Mycket står på agendan. Vårt Finnish Standards-system 

är bäst i världen. Vi har i högre grad än tidigare lyft upp det 

finländska sättet att arbeta och utöva verksamhet. Vi har 

välmående djur och en stabil grund.

VERKSAMHETSLEDARENS ÖVERSIKT 
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FARMARENS VÄLFÄRD

Farmarnas fysiska, psykiska och ekonomiska 

välbefinnande tryggar näringens kontinuitet. 

Förbundet bidrar till att höja farmarnas välbe-

finnande genom att följa upp lönsamheten på 

farmnivå, erbjuda tjänster som främjar farmarnas 

psykiska och fysiska välbefinnande och genom att 

organisera tjänster för förbundets medlemmar.

Den häftiga prissänkningen på rävskinnen drabbade farmarna 

hårt under året. Det goda valpresultatet har dessutom 

tvingat många farmare att bygga nya produktionsutrymmen 

för djuren. Under året arrangerade vi utbildning för stöd-

personer samt skapade ett stödnätverk för farmare.

 

Förbundet har satsat på farmarnas välbefinnande genom 

att ordna olika medlemsevenemang.

Den riksomfattande skinnutställningen i Seinäjoki i början 

av året visade än en gång sin betydelse som ett viktigt ut-

bildningsevenemang och samlade 800 besökare. Förbundet, 

PSTK, SÖP och Saga Furs medverkade i arrangemangen. 

På våren ordnades budgetutbildning samt handledning i att 

använda applikationen ProFur Farmer. Andra utbildnings-

dagar för farmare var bl.a. ett seminarium om plasmacytos. 

På höstkanten ordnades fyra infotillfällen där pälsfarmarna 

hade möjlighet att få detaljerad information om generations-

växling. Vid dem gavs sakkunniga råd om hur man planerar 

och förbereder en generationsväxling och hur den bör 

genomföras. Temat intresserade 50 personer.

Pälsfarmernas produktionskostnader och kostnadsstruktur 

utreddes genom en farmundersökning. Undersökningen 

är årligen återkommande och genomfördes av Norlic. 

Byrån konstaterade att produktionskostnaderna är tämligen 

höga, men att de har sjunkit något från föregående år.

Förbundets aktiva samarbete med myndigheterna 

belönades: näringen lyckades bibehålla avbytarsystemet 

för pälsdjursuppfödare. Systemet är ett sätt att främja 

farmarnas ork i arbete. 

Med syfte att trygga farmarnas finansiering informerades 

bankerna om framtidsutsikterna för näringen och näringens 

cykliska karaktär. Förbundet arbetade hårt för att pälsfarmer 

ska omfattas av krisfinansiering och få möjlighet att ansöka 

om krisfinansiering avsedd för jordbruk. ProFurs represen-

tanter träffade ledningen för Finnvera – även Finnveras 

garantier hade stor betydelse i sammanhanget.  

Skolning och stöd för farmarna 
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Pälsdjuret är ett produktionsdjur, vars välmående 

farmaren kan vara stolt över. Ett djur som mår bra 

ger bästa möjliga resultat av arbetsinsatsen och 

tryggar dessutom farmarens arbetsro. Förbundet

främjar pälsdjurens välbefinnande och hälsa 

genom att ge medlemsfarmerna tillgång till hälso-

vårdssystemet  Fureva. Fureva är ett datasystem 

som tagits fram för att effektivera och underlätta 

pälsfarmares, veterinärers och myndigheters 

välfärdsarbete. Med hjälp av systemet är det enkelt 

att följa hälsovårdsbesöken på farmerna och hur 

hälsovårdsarbetet avancerar samt även bedöma 

hur målen har uppnåtts.

Fureva-systemet inklusive användargränssnitt har tagits i 

bruk och antalet användare har ökat. Systemet marknads-

fördes under flera olika evenemang och vid årets slut hade 

100 farmare antingen anslutit eller anmält sig. För att väcka 

intresse bland de kommunala och privata veterinärerna i 

verksamhetsområdet ordnade förbundet informations-

möten.

Under verksamhetsåret följde representanter för näringen 

med totalreformen av djurskyddslagen. Förbundets 

veterinär deltog i arbetsgruppen som beredde och 

framförde åsikter om lagberedningsarbetet.

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet i Seinä-

joki som med tanke på en snabb och pålitlig diagnostisering 

av sjukdomar bland pälsdjur är mycket viktig var under året 

sysselsatt med att analysera pälsdjursbranschens djur- och 

avföringsprov. Verksamheten på patologi och diagnostik-

laboratoriet i Seinäjoki fortsätter, vilket betyder att farmerna 

och fodercentralerna också i fortsättningen får en bransch-

specifik service. Att skicka prover till Eviras verksamhets-

ställe blev smidigare då man skaffade ett kylskåp som 

farmare eller veterinärer kan föra prover till även utanför 

tjänstetid. 

Som ett led i bekämpningen av plasmacytos förmedlades 

information och instruktioner i samband med farm- och 

områdesvisa diskussionsmöten. På mötena beslöts och 

överenskoms hur man gemensamt ska gå till väga för att 

hindra att sjukdomen sprids. Förbundets veterinärer hjälpte 

till med att utarbeta farmspecifika planer för saneringar.

Valpningen lyckades bra och djuren var friskare än under 

varma somrar. Ett bra exempel var rävarnas valpresultat, 

som var 0,5 valpar per parad hona bättre än i genomsnitt. 

På grund av marknadsläget ökade behovet av säsong-

finansiering på många farmer. För att hitta lösningar 

förhandlade representanter för branschen med såväl olika 

finansiärer som ministeriet.

Tillsammans med Helsingfors universitet bedrevs ett aktivt 

samarbete i utredningen av sjukdomar som är vanliga bland 

pälsdjur och i utvecklingen av sjukdomsdiagnostik.

ProFurs veterinärtjänster anlitades flitigt. Farmarna hade 

möjlighet att utnyttja både avgiftsfria och avgiftsbelagda 

farmbesök i anslutning till djursjukdomar och fick också 

rådgivningshjälp.  Under verksamhetsåret ägnade sig 

veterinärerna dessutom åt att utreda orsakerna till 

förekommande sjukdomar och ta fram nödvändiga 

vacciner. Veterinärresurserna inom förbundet minskade 

under verksamhetsåret men man kunde ändå svara 

på farmspecifika problem och bistå farmarna  i frågor 

rörande djurens välfärd.    

DJURENS VÄLFÄRD

God vård och 
sjukdomsbekämpning 
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MILJÖNS VÄLFÄRD

Beaktandet av miljöns välfärd är en synlig 
del av pälsdjursuppfödningens ansvarsfullhet. 
ProFur främjar miljöns välfärd genom att 
påverka myndigheter, skaffa och sprida 
miljökunnande och undersöka möjligheter till 

återvinning i anslutning till pälsproduktion.

Under verksamhetsåret beredde miljöministeriet en 

ny miljöskyddsanvisning som för pälsnäringens del 

definierar centrala miljöskyddsmål, lösningar och 

verksamhetsmodeller för praktisk tillämpning samt 

direktiv för hanteringen av miljötillstånd. Anvisningens 

syfte är att förenhetliga tillståndshanteringen både 

regionalt samt mellan kommun- och regionförvaltnings-

myndigheter. Förbundets miljöexperter deltog aktivt i 

beredningsarbetet. Anvisningen väntas bli klar under 

2017.

I enlighet med strategin deltog man i miljöprojekt, 

speciellt projekt för återvinning av gödsel, och man 

fick även de första resultaten relaterade till dessa under 

strategiperioden. Tillsammans med Naturresursinstitutet 

(LUKE) har man startat ett projekt för utredning av göd-

selmängder och för effektivering av gödselanvändning 

och produktifiering. Dessutom har flera organisationer 

i produktionsområdet ett gemensamt biokolprojekt där 

gödsel från pälsdjur förädlas till kommersiellt värdefull 

torrgödsel. Vi noterar även projekt där gårdsspecifika 

biogasanläggningar utvecklades för att utnyttja gödsel 

från pälsdjur i syfte att producera energi. 

En miljöingenjörsstuderande utredde under verksam-

hetsåret kvaliteten på avrinningsvattnet från pälsfarmer 

samt reningseffekten för olika vattenhanteringsmetoder. 

Resultaten presenterades under höstens miljödagar.

För miljöförvaltningsmyndigheterna och medlemmarna 

i NTM:s och RFV:s medlemsgrupper ordnades besök på 

farmer. Under en fältdag som ingick i ett utbildnings-

tillfälle för ett tiotal myndigheter som beviljar och 

övervakar iakttagandet av miljötillstånd fick deltagarna 

bekanta sig med pälsfarmarens arbete. För de flesta av 

myndigheterna med hemort utanför produktionsom-

rådet var besöket på farmen deras första och därför 

särskilt intressant. 

Under hösten ordnade miljöns välfärdskommitté 

Pälsdjursbranschens Miljödagar i Jakobstad. Vid sidan 

av myndigheters anföranden var temat för dagarna 

pälsnäringens bio- och återvinningsprojekt som pre-

senterades genom projektvisa föredrag i enlighet med 

programmet. Fäbodas situation diskuterades också och 

deltagarna fick även lyssna till ett intressant föredrag om 

Skyddspolisens verksamhet. 

Vindkraftverk som placerats nära pälsproduktions-

områden har de senaste åren bekymrat farmarkåren. 

Vindkraftverk har byggts mycket nära farmer men har 

hittills inte konstaterats orsaka stora problem för 

pälsdjurens fortplantning eller uppfödning. 

Som svar på två begäranden om utlåtande utformade 

miljöns välfärdskommitté och experterna utlåtanden 

om regionala vattenförvaltningsplaner.

I frågor som gäller miljö- och tillståndsansökningar 

har medlemmarna tillgång till finsk- och svenskspråkiga 

experter som är förtrogna med pälsnäringen och vana 

att jobba med myndigheter. 

Nödvändig
rådgivning
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Genom att utnyttja befintlig kunskap och skaffa ny 

kunskap genom forskning skapas förutsättningar 

för pälsdjursnäringens utveckling, konkurrens-

kraft och framgång. ProFur utnyttjar och sprider 

information, söker nätverk, knyter partnerskap 

och startar och koordinerar forskningsprojekt med 

målet att skaffa ny och tillförlitlig kunskap, även 

vetenskapligt prövad, som betjänar näringen. 

Forskningsverksamheten intensifierades betydligt 

under 2016.

Projektet HÅLLBARA PÄLSDJUR som finansieras av 

landsbygdsfonden påbörjades 2015 och fortsatte under 

året med fokus på undersökning av blårävars spermakvalitet 

samt simulering av alternativa avelsstrategier hos blåräv. 

Under hela året fortsatte även de MAKERA-finansierade 

projekten Problem med matsmältningskanalen hos mink 

och räv, förebyggande åtgärder och inriktad behandling

samt HÅLLBARA BEN som inriktas på utveckling av blå-

rävars fothälsa. Speciellt det sistnämnda projektet förväntas 

ge rikligt med ny och intressant information som gynnar

näringen. Projektet Pälsdjurs gödselmängder som finan-

sieras av JSM, MM och FPF samt projektet BIOVÄRDES-

GÖDSEL som finansieras av ERUF fortsatte under hela 

2016. Ett positivt finansieringsbeslut mottogs för projektet 

TURKISTEHO (effektivare återanvändning av gödsel från 

pälsdjur) med medel från landsbygdsfonden som fokuserar 

på att utreda alternativa regionala hållbara processer för 

återanvändning av gödsel. Det praktiska genomförandet 

inleddes i början av 2017.

I fråga om utfodringsundersökningar var årets viktigaste 

satsningar projekten Analys av aminosyrasammansätt-

ningen i foderråvaror för pälsdjur och Optimering av 

utfodring. För det sistnämnda projektets del genomfördes 

under 2016 ett prov som koncentrerade sig på att undersöka 

protein- och aminosyrabehovet i slutet av uppfödningen

av blårävar. Projektet fortsatte efter årsskiftet med en 

utredning av avelshonors optimala tillväxtkurva och 

inseminationsvikt. Under 2017 fokuserar projektet på 

att klarlägga blårävars energibehov i slutskedet av upp-

födningen samt det optimala förhållandet gällande fett-

kolhydrater-proteiner. Projektet har lett till ett doktors-

avhandlingsarbete och ett lärdomsprov på magisternivå. 

Under 2016 genomfördes också ett prov där man under-

sökte hur utfodringsrytmen för minkar påverkar deras 

tillväxt och storlek samt ett prov där man undersökte hur 

konstruktionen av blårävens lya påverkar valpresultatet. 

För djuravel fortsatte utvecklingsprojektet med WebSampos 

indexberäkning. Projektets mål är för närvarande att upp-

datera indexberäkningen så att den även beaktar genetiska 

korrelationer mellan egenskaper hos avelsdjuren. Under 

2016 inleddes två lärdomsprov på magisternivå som 

behandlar temat valpdödlighet som honegenskap bland 

blå- och silverrävar samt blårävars ärftlighet i fråga om 

fodernyttoförhållande.

Vad gäller djurens välfärdsforskning slutfördes det om-

fattande testprojektet WelFur-protokoll för minkar och rävar 

som omfattade hela Europa. Även för finnsjubbens del 

avslutades välfärdsprovet för sjubb som genomförts på 

Luova med syfte att få klart WelFur-protokollet för sjubb. 

Under 2016 startade projektet för blårävar, WelFur III, vars 

mål var att förbereda ibruktagandet av WelFur-protokoll i 

Finland och på andra håll i Europa. Hösten 2016 lämnade 

FPF tillsammans med Naturresurscentralen in en projekt-

ansökan till MAKERA med målet att förenkla WelFur-proto-

koll för rävar samt utveckla pälsdjurens hälsovårdssystem 

FUREVA så att det är förenligt med WelFur. Under 2016 

blev även ett lärdomsprov på magisternivå klart vid Östra 

Finlands universitet med anknytning till utvecklingen av 

WelFur-protokoll samt ett lärdomsprov på magisternivå vid 

institutionen för lantbruksekonomi vid Helsingfors 

universitet med temat valpresultatets och skinnstorlekens 

inverkan på lönsamheten vid blårävsproduktion. 

Inom infektionssjukdomsforskningen för pälsdjur fortsatte 

studiet av inflammationer på huvud och tassar under hela 

2016. Två arbeten med doktorsavhandlingar pågår som bäst 

inom projektet.

Hösten 2016 arrangerades pälsdjursforskarnas världskon-

ferens IFASA 2016 i Saga Congress Center i Vanda. Evene-

manget samlade cirka 200 forskare från hela världen. För 

nordiska pälsdjursforskare ordnades även en genetikwork-

shop som behandlade framtida utmaningar inom avels-

programmet för pälsdjur. Workshopen samlade cirka 

60 deltagare.

En forskningsdatabas som pälsdjursforskningen länge 

väntat på nådde testskede före utgången av 2016. Syftet 

är att samla alla forskningsdata om pälsdjursnäringen i 

databasen så att de är tillgängliga för farmare, forskare 

och intressegrupper inom branschen. Forskningsdatabasen 

är en del av FPF:s nya webbsidor.

Satsning på forskning 
FORSKNING OCH FODER
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FIN FURLAB OY AB

God näring och förebyggande av sjukdomar, en snabb 

och exakt identifiering av sjukdomar och en korrekt 

medicinering är a och o i pälsdjursuppfödningen. 

ProFur främjar djur-, närings- och miljöhälsa genom 

att tillhandahålla laboratorietjänster som utformats 

för branschens behov. 

Förbundets ackrediterade testlaboratorium Fin 

FurLab Oy Ab (T074) bidrar genom sin verksamhet till 

djurens välfärd. Laboratoriet har ett kvalitetssystem 

enligt standarden EN ISO/IEC 17025 och systemet är 

inspekterat och godkänt av FINAS.

Laboratoriet verkar som egenkontrollaboratorium för 

foderblandningscentralerna, som en av Evira godkänd 

samarbetspartner för salmonellaundersökningar av 

myndighetsprover och som egenkontrollaboratorium 

för bearbetningsanläggningar som godkänts i enlighet 

med förordningen om animaliska biprodukter. 

Under verksamhetsåret har det fokuserats på att 

minska monotona samt arbetsdryga arbetsmoment. 

Detta för att förbättra arbetsergonomin och minska 

på belastningsskador. Genom att automatisera arbets-

processer kan vi redan se resultat av dessa investeringar. 

Fokusering på att hitta nya arbetssätt och metoder 

fortsätter även kommande år. För att förbättra lönsam-

heten var vi tvungna att anpassa organisationen och 

ett led i detta var även att börja följa PALTAs arbets-

avtal liksom andra laboratorier i landet. Totalt har de 

åtgärder som vidtagits på laboratoriet under året gett 

inbesparingar på ca. 250 000 euro på årsnivå. Jag vill 

framföra ett stort tack till medarbetare, kunder och 

leverantörer som har haft förståelse för de förändringar 

detta medfört. Jag är samtidigt väldigt glad att se att 

vi samtidigt kunnat visa en rejäl tillväxt på våra kärnom-

råden och nedan siffror på det. En av förändringarna vi 

gör är att vi har en månatlig uppföljning på var vi ligger 

och detta ger oss möjlighet att snabbare reagera och 

säkerställa en hög nivå på vår service liksom garantera 

kostnadseffektivitet.

Totalt sett ökar laboratorietesterna och speciellt salmo-

nellaproverna. En stor del av dessa tester kommer från 

andra näringar och visar att vi har en effektiv process 

som vi skall utveckla ytterligare. Testning av amino-

syror har kommit igång under året och stärker Foder-

blandningscentralernas möjligheter att producera ett 

kvalitativt högklassigt foder kostnadseffektivt.

I slutet av året inleddes samarbete med en tysk 

läkemedelstillverkare för att utveckla tillsatsämnen 

till foder. Tillsammans med Luova Oy och foder-

rådgivningsexperten har vi lyckats få ett ”finskt” recept 

som tillför vitaminer och andra nödvändiga ämnen 

för matsmältningen. Utvecklingen av detta för räv 

och mink är en av huvuduppgifterna för 2017.

Pålitlig service och 
effektivitet i verksamheten
Magnus Ljung

Styrelseordförande

     

     2016 2015

Omsättning, ´000 Euro   2 798 2 916

Personal, årsverken 31.12  13,6 16,6

Salmonellaprover, antal   7 872 7 165

Mikrobiologiska prover, antal  481 590

Kemikaliska prover, antal   1 083 1 461

Aminosyror, antal   217 0

Plasmacytostester, antal ´000  735 822
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FARMCERTIFICERING & KVALITETSARBETE ÅR 2016

Vid utgången av året innehade 93 % av finländska 

farmer ett giltigt certifikat. Av vårt lands räv- och 

finnsjubbsstam uppföds 99 % och av minkar 93 % 

på certifierade farmer.

 

Under det gångna året fokuserade certifieringskommittén 

på att uppdatera certifieringskriterier och de allmänna 

certifieringskraven. Arbetet påbörjades i slutet av 2015 

med enkäter för farmare. På basen av den mottagna feed-

backen gjorde kommittén under 2016 halvtidsrapporter 

för FPF:s styrelse. I slutet av året beslutade styrelsen att det 

reviderade certifieringssystemet tas i bruk från och med 

1.1.2017. Reformen var omfattande, och berörde kriterierna 

och gruppering av dessa till de olika auditeringsperioderna, 

de allmänna certifieringskraven och utförande av det prak-

tiska auditeringsarbetet.

Under året intensifierades samarbetet med Fin FurLabs 

plasmasytosavdelning så att testandet av plasmacytos på 

minkfarmerna, som är ett certifieringskriterium, skulle 

bli ännu smidigare. 

Certifieringskommittén kom också att behandla fler fall på 

enskilda farmer än tidigare år där certifikatets status måste 

ändras till vilande pga okorrigerade avvikelser. De vilande 

certifikatens ökade antal torde delvis bero på näringens 

svåra ekonomiska förhållanden. 

På farmerna gjordes fler auditeringsbesök som syftade till 

förnyelse av certifikat än förra året, eftersom rekordmånga 

certifikat höll på att utgå under det föregående året. Det 

till hösten planerade antalet auditeringar blev något mindre 

till följd av nedskärningar i antalet auditörer. Det försvagade

ekonomiska läget tvingade fram nya arbetssätt för certifie-

ring, t.ex. teknisk auditering för farmer som höll ett mellanår 

från djuruppfödningen.

Fur Europe, de europeiska pälsuppfödarförbunden och auk-

tionshusen beslutade 26.09.2016 att införa WelFur-certifie-

ring i alla europeiska pälsproducerande länder från början 

av 2017. I Finland beslutades att WelFur protokollen kommer 

att integreras som en del i de finländska certifieringskrite-

rierna. Således bevarar den finländska certifieringen sitt 

förspång jämfört med andra europeiska producentländer, 

av vilka de flesta enbart har WelFur-systemet som ensamt 

skapar certifieringens innehåll i framtiden.

Om kommande ändringar i farmcertifieringssystemet 

informerades extensivt vid farmtillfällen, i Finsk Pälstidskrift 

och på webbsidan. Kommunikationens betoning var särskilt 

inriktad på WelFur-systemet, vars integrering som en del av 

den finländska farmcertifieringen väckte många 

diskussioner bland farmarna.

WelFur stärker näringens position

Förbundet följde Europeiska unionens beslutsprocess 

genom sin egen intressebevakningsorganisation. Finlands 

representation i Bryssel är stark. Förbundets ordförande 

Kenneth Ingman fungerade som Fur Europes ordförande 

och verksamhetsledare Marja Tiura som medlem i manage-

ment teamet.  

Under det gångna året har vi tagit historiska kliv framåt 

i Europa. Ett tio år långt arbete för skapandet av ett om-

fattande system för att mäta djurens välbefinnande slut-

fördes tillsammans med universiteten. Fur Europes styrelse 

beslutade 26.9 att implementeringen av WelFur påbörjas i 

full skala i alla europeiska länder från början av 2017. Finland 

beslöt direkt att delta och man informerade mycket om 

förnyelsen till allmänheten under hösten. Inom näringen 

arrangerades informationsmöten för farmföreningarna.

Fur Europe hjälpte oss i lobbyarbetet med förordningen 

av främmande arter. Den för Finland viktiga frågan har 

under hela 2016 varit under behandling i kommissionens 

vetenskapliga forum. Sjubbens tillförande på listan över 

främmande arter har ur Finlands synvinkel varit en svår 

fråga och förbundet har i gott samarbete med Jord- och 

skogsbruksministeriet sökt lösning på problemet. För oss är 

det viktigt att produktionen av finnsjubben är säkrad också 

i framtiden.

FÖRBUNDETS KVALITETSARBETE ÅR 2016

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab utförde den 

periodiska auditeringen av FPF:s kvalitetssystem och för-

bundets ledningssystem vidareutvecklades enligt kraven 

i ISO 9001:2008 -standarden. Hur farmcertifieringen 

fungerar var tyngdpunktsområde vid den periodiska 

revisionen och respons av en utomstående auditör var till 

stor hjälp i det pågående arbetet med att uppdatera farm-

certifieringssystemet. 

Ständig utveckling och externt erkännande
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INTRESSEBEVAKNING   

Samhälleligt beslutsfattande har vittgående 

verkningar på idkandet av vår näring. Att vår röst 

hörs i lokalt, nationellt och internationellt besluts-

fattande är en förutsättning för vår framgång och 

vårt livsrum. För att vår syn ska respekteras måste 

vi vara pålitliga och ha gott rykte. Våra nätverk 

ska omfatta såväl inhemska som internationella 

intressegrupper.    

I fråga om intressebevakningen i Finland var året hektiskt. 

På våren 2016 stärkte förbundet organisationen för 

intressebevakningen. Genom ett nytt koncept har vi stött 

pälsverks synlighet i hemlandet och deras ställning i 

handelsbranschen. För det här ändamålet startade för-

bundet ett projekt och valde Leena Harkimo som ansvarig. 

Hennes uppgift är att gå runt i butiker, på modevisningar 

och andra evenemang, berätta om pälsverk och på så vis 

öka positiv synlighet samt skapa och upprätthålla nätverk.

   

Vi framförde näringens budskap till riksdagen genom att 

träffa nya riksdagsledamöter och riksdagsgrupper. Leena 

Harkimo representerade pälsnäringen på Team Finland-

delegationens resa till Korea och Japan i maj som leddes av 

näringsminister Olli Rehn. För första gången var finländskt 

mode och lifestyle representerat på resan.  Att komma med 

i alla nätverk för finländskt mode är viktigt för pälsnäringen.  

Inom utbildning stärkte vi samarbetet genom att skapa 

nya samarbetsformer och nätverk med Centria och Aalto-

universitetet. Vi berättade för undervisnings- och kultur-

minister Sanni Grahn-Laasonen om skapandet av ett nytt 

nätverk för utbildning inom pälsbranschen. I intresse-

bevakningsarbetet har vi intensifierat samarbetet också 

med Pälshandelsförbundet.  

Jord- och skogsbruksministeriet fortsatte sitt arbete med 

att totalreformera djurskyddslagen. Pälsnäringen har aktivt 

deltagit i det här arbetet. Vi har kunnat framföra våra egna 

perspektiv samt forskningsresultat om djurs välbefinnande. 

Avsikten är att genomföra lagreformen under statsminister 

Juha Sipiläs regeringsperiod. 

 

Pälsförordningen uppdateras genast efter att djurskydds-

lagen har reformerats. Näringens röst måste höras i arbets-

grupper som har att göra med reformer. Det är också mycket 

viktigt att förtroendet för vår närings certifieringssystem 

och dess frivilliga utveckling bevaras och att ekonomiskt 

lönsamt utövande av näringen inte omöjliggörs genom 

att skärpa kraven. Under det gångna året beslöt näringen 

att inleda skrivandet av en spårbarhetsrapport för vårt 

certifieringssystem. 

Under år 2016 presenterade vi pälsnäringen på många 

olika sätt för olika målgrupper. Vi var värdar på traditionella 

farmbesök som ett stort antal tjänstemän, beslutsfattare 

och företrädare för lyxmärken deltog i. På sommaren syntes 

vår näring tillsammans med övriga primärproduktions-

branscher under Suomi Areena evenemanget som ordnades 

i Björneborg.   Vi deltog med egen avdelning på medborgar-

torget där vi presenterade vår verksamhet och ordnade en 

paneldiskussionen om arbetets framtid. Vi deltog också i 

flera modevisningar och i en gala som Kauppalehti Optio 

ordnade.  

Ständig utveckling och externt erkännande

Arbete för att 
säkerställa livsrum 
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SYNLIGHET I HEMLANDET

För att utveckla och växa bör näringen och 
dess möjligheter vara vida kända i samhället. 
Det goda ryktet bör vara sanningsenligt varvid 
det skapar förtroende, främjar samarbete och 
tryggar arbetsfreden. Vår näring vill synas och 
höras starkare även i hemlandet.

Med förra årets reformer strävade vi efter att öka 

synligheten. Det stora klivet tog vi efter höstens sam-

arbetsförhandlingar. Vi stärker perspektivet på intresse-

bevakning också genom att utnyttja historieberättande. 

Vi betonar att näringen är en del av den finländska 

biobaserade och cirkulära ekonomin.

I inhemska pälsar är ansvar och spårbarhet viktiga för oss 

och om det vill vi också berätta. Vår näring är grön och 

i och med det är den en del av den finländska cirkulära 

ekonomin. Vårt budskap måste föras fram till flera olika 

intressegrupper. Det är ännu viktigare än tidigare att ge 

handeln, moderedaktörer och media rätt slags informa-

tion om hela näringen och dess nuläge.

Finländsk kläddesign har belönats ute i världen. Päls har 

ingått i flera kollektioner som deltagit i internationella 

tävlingar. Till exempel av denna anledning är samarbete 

med bl.a. kläddesignstudenter och lärare vid Aalto-uni-

versitets institution för design och andra designskolor 

viktigt. Av dessa är Centria, Lahtis designinstitut och 

Lapplands universitet goda exempel. Päls bör etableras 

som en naturlig del av inhemsk klädindustri och -design.

Under det gångna året förnyades webbsidorna och i 

kommunikationen som riktades till farmarna tog vi med 

också nyhetsbrevet som en helt ny typ av kommunika-

tionsverktyg. Också tidningens redaktörsteam för-

nyades för att få mer professionalism i dess framställning. 

Aktualiteten förbättrades genom att införa dagsaktuella 

teman. Sedan hösten 2016 fungerar verksamhetsledaren 

som tidningens chefredaktör. Under hösten förberedde 

förbundet en ny strategi för sociala medier och började 

i samband med förnyelsen av hemsidorna använda dem 

effektivare.

Fram med pälsarna 
och låt rösten höras

Vi utvecklar fortfarande våra egna kommunikations-

kanaler. Vi vill själv berätta om saker som är viktiga för 

oss på ett sätt som intresserar allmänheten och medierna. 

Vi lämnar inte kommunikationsuppgiften åt de tradi-

tionella medierna, sociala medier, motståndare eller 

betald reklam. Till följd av detta har innehållet i Finsk 

Pälstidskrift utvecklats så att tidningen innehåller också 

artiklar av allmänt intresse som görs enligt journalistiska 

principer. Den nya strategin avspeglas också på för-

bundets webbsidor, våra sidor har ett helt nytt utseende 

och uppdateras ständigt. Innehållet i tidningen, webb-

sidorna och sociala media utnyttjas ständigt parallellt. 

Verksamheten med andra produktionsdjurssektorer 

var livlig: vi deltog tillsammans i olika diskussions-

tillfällen och hade nära kontakt med andra 

intressebevakningorganisationer och MTK.

För att nå ut till pedagoger och skolbarn deltog förbundet 

i Educa-mässan som organiserades i Helsingfors. För 

sina besökare är mässan ett stort årligt utbildnings-

evenemang. Där hade förbundet en gemensam avdelning 

med Centralförbundet för lant- och skogsbruksprodu-

center MTK. Det två dagar långa evenemanget besöktes 

av mer än 14 000 besökare.

Näringens egna skolambassadörer var efterfrågade 

och skolbesöken riktades i regel till olika delar av 

huvudstadsregionen. Dessutom gavs information om 

pälsnäringen som en del av jordbrukets produktions-

djursektor under besök som skolgrupper gjorde till 

Fur Center.

Flera publikationer har gjorts under året. Årsberättelsen 

blev färdig i april. Statistikhäftet som innehöll centrala 

siffror om näringen publicerades i juni och skickades 

i tryckt form ut till alla medlemmar. Pellervon talous-

tutkimus (PTT) sammanställde under året offentliggjorda 

utredningar om näringens socioekonomiska effekter. 

I november utgavs Päls-kalendern som innehåller en mer 

omfattande uppdaterad verksamhetshandbok samt ett 

kontaktuppgiftshäfte.
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Finsk Pälstidskrift
Finsk Pälstidskrift förnyades under det gångna året 

till en kanal för såväl intern som extern kommunika-

tion med större tyngdpunkt på intressebevakning än 

tidigare. 

I tidningen förmedlar ProFur viktig och användbar 

information för alla anställda inom näringen och för 

externa nätverk. Dessutom innehåller varje nummer 

också artiklar för att väcka även de personers intresse 

för näringen som inte jobbar inom den. Vi berättar 

själva de historier som vi hoppas att det berättas 

om oss.

I samband med samarbetsförhandlingarna omorgani-

serades tidningen och redaktionsarbetet: nu ansvarar 

verksamhetsledaren och ett professionellt redaktions-

team för tidningens redigering och ett redaktions-

råd sammanställt av experter tillför fältets röst och 

hälsningar till innehållsproduktionen. Ett team från 

förbundet med personer som är intresserade av att 

skriva tidningsartiklar är också med. 

Finsk Pälstidskrift utkom under verksamhetsåret åtta 

gånger. På grund av att vi måste kunna förutse be-

hovet av resurser och minska tryckkostnaderna fast-

ställdes tidningen till 32 sidor. Tack vare noggrannare 

redigering av texterna och genomtänkt framställning 

tjänstgör tidningen läsarna ännu bättre än tidigare.
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KONCERNEKONOMI

Koncernens moderbolag är förbundet medan Fin 

FurLab Oy Ab som införlivats med koncernen är 

dess dotterbolag. Förbundet äger hela aktiestocken 

i Fin FurLab Oy Ab, som bedriver laboratorie-

verksamhet. Koncernbokslutet har upprättats

enligt förvärvsmetoden. Koncernresultaträkningen

presenteras i en modell som följer ProFur-välfärds-

strategin, varvid dotterbolaget har införlivats med 

laboratorie- och foderverksamheten.

Under året effektiverade och anpassade koncernen sina 

funktioner och förnyade sin organisationsstruktur för att 

bemöta den förändrade marknadssituationen och hela 

pälsnäringens ekonomiska utmaning.  

I maj inleddes samverkansförhandlingar som gällde 

personalen i Fin FurLab Oy Ab och i september inleddes

samverkansförhandlingar som gällde FPF:s personal. 

Förhandlingarna resulterade i uppsägning av åtta anställ-

ningsförhållanden och en permittering tillsvidare. Under 

verksamhetsåret arbetade i medeltal 36 personer i koncernen. 

I enlighet med strategin som utarbetats för 2015–2017 

fortsatte arbetet med att främja farmarens, djurens och 

miljöns välfärd. Under verksamhetsåret fortsatte utvecklingen 

av dessa välfärdsområden genom utvecklandet av nya 

prioriteringar påkallade av en förändrad marknadssituation.    

Räkenskapsperiodens resultat uppvisar överskott på cirka 

435 000 euro. 

Underskottet i den ordinarie verksamheten var cirka 

3 150 000 euro, där inbesparingen jämfört med föregående 

år var cirka 330 000 euro. De största inbesparingarna 

uppstod i kostnader för forskning och administration. 

Av forskningskostnader som inbesparats under verksam-

hetsåret kommer en del att realiseras år 2017, vilket för sin 

del försämrar resultatet för år 2017 i motsvarande mån.   

I farmarnas välfärd satsades på att ordna mångsidiga 

evenemang för medlemmarna. Pälsfarmernas produktions-

kostnader och kostnadsstruktur klarlades genom farm-

undersökning.  Under året ordnade vi utbildning för 

stödpersoner och skapade ett nätverk av stödpersoner 

för farmarna. Det aktiva samarbetet med myndigheter 

belönades: näringen lyckades behålla farmernas avbytar-

system och farmerna fick också möjlighet att ansöka om 

krisfinansiering avsedd för jordbruksföretag.  

I djurens och miljöns välfärd fortsatte vi med farmcerti-

fieringar och ibruktagandet av Fureva-hälsovårdssystemet. 

Förbundets veterinärresurser minskade under verksam-

hetsåret men vi kunde trots det möta problem på enskilda 

farmer och hjälpa farmare i problem som var förknippade

med djurens välfärd. Medlemmarna hade tillgång till 

miljöexperter i frågor som hänförde sig till miljön och när 

tillståndsansökningar skrevs. Näringens företrädare var med 

och utarbetade Miljöministeriets anvisning om miljöskydd 

som blir klar år 2017.  

I laboratorie- och foderverksamheten fortsatte läkemedels-

partiverksamheten med import av valpsjuke-, parvovirus- 

och trippelvaccin. Plasmacytostestningar samt foderana-

lyser gjordes mindre än under fjolåret. Verksamheten i 

laboratoriet effektiverades och omorganiserades. 

Vi satsade mer än tidigare på intressebevakning, synlighet 

och på att stärka pälsverks ställning. Näringens experter 

följde intensivt med beredningen av lagar och förordningar 

i Finland. Beslutsfattandet i Europeiska Unionen följdes 

tillsammans med Fur Europe. Det finländska pälskunnandet 

presenterade sig genom flera farmbesök och utställnings-

evenemang. Kommunikationen omorganiserades. Hemsidan

och medlemstidningen förnyades. Dessutom utnyttjade 

vi elektroniska kanaler för medlemsinformationen mer än 

tidigare. 

Verksamheten inom forskning och produktutveckling blev 

mycket livligare under år 2016. För en del av forsknings-

arbetet får vi extern projektfinansiering. Finansiärer är bland 

annat Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 

jordbruksutvecklingsfonden MAKERA, Jord- och skogs-

bruksministeriet, Miljöministeriet och lokala föreningar. På 

hösten år 2016 ordnades IFASA 2016 världskonferensen för 

pälsforskare på Fur Center i Vanda. Konferensen samlade 

cirka 200 forskare till Fur Center. Forskningsdatabasen för 

pälsforskning som vi länge väntat på var i testskedet i slutet 

av år 2016. Syftet med databasen är att samla alla forsknings-

rön om pälsnäringen så att farmare, forskare och intressenter 

i branschen har möjlighet att använda dem. 

Förändringarnas år
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Inom administrationen fortsatte förbundets kvalitetsarbete. 

På hösten inleddes det grundläggande arbetet inför den 

kommande nya strategiperioden 2018-2020. I december 

ansökte förbundet om att bli mervärdesskattepliktig. 

Enligt skattemyndighetens beslut är farmartjänster 

förbundets momsbelagda verksamhet och bland annat 

intressebevakning samt forskning med offentlig finansiering 

mervärdesskattefri verksamhet. 

Till katastrofhjälpringen kom inga ersättningsansökningar. 

Plasmacytoshjälpringens förnyade finansieringsmodell togs 

i bruk för testperioden 2015/2016. 

De tillförda medlen uppgick till cirka 2 075 000 euro. 

Medlemsavgiftsintäkterna steg 24 000 euro från föregående 

år på grund av bra valpresultat. 

Placerings- och finansieringsverksamheten gav en intäkt 

på 1 466 000 euro. Saga Furs Oyj gav dividend på 

1 082 000 euro, vilket var 324 000 euro mera än föregående 

år. Förbundet är Saga Furs Oyj:s största aktieägare och 

aktierna som förbundet äger representerar 61,7 procent av 

det totala röstantalet. 

SEBs placeringsportföljs struktur ändrades, vilket gav 

förbundet en intäkt på 370 000 euro. Intäkten av portföljen 

var 2,95 % år 2016 och på lång sikt är den förväntade 

avkastningen 5,5 %. Förbundet har ingått förmögenhets-

förvaltningsavtal med diskretion är fullmakt med SEB. 

Depositioner som gjorts i banker i Österbotten gav 

ränteintäkter.  

Det allmänna bidraget från jord- och skogsbruksministeriet 

allokerades till veterinär- och miljörådgivning. 

I strategin som skrevs för åren 2015–2017 fortsätter 

ansträngningarna för att främja välfärden hos farmare, 

djur och miljö. Förbundet fortsätter att effektivera sina 

funktioner från början av år 2017 och köper i fortsättningen 

auditeringstjänster av Luova Oy. Förbundets auditörer 

övergår genom gemensamt avtal som arbetstagare till 

Luova Oy från början av år 2017.  

Koncernens budget för år 2017 uppvisar ett underskott 

på cirka 350 000 euro.

Alla konstituerande medlemmar i FPF är alltjämt medlemmar i central-

organisationen. År 2016 hade lokalföreningarna följande antal medlemmar 

som betalat medlemsavgift enligt stadgarna:
                   

Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf (SÖP)  

Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry (PSTK)

Nylands-Tavastlands Pälsdjursuppfödare rf (N-T)

Savo-Karjalan Turkistuottajat ry (S-K)

Satakunnan Turkiseläinten Kasvattajat ry (S) 

Sydvästra Finlands Pälsdjursuppfödare rf (S.F.)

Ålands Pälsodlarförening rf (Å)

Totalt  

Årsmöte 

Stadgeenligt årsmöte hölls 3.6.2016 i Rantasalmi. Alla medlemsföreningar 

med undantag av Ålands Pälsodlarförening rf var representerade vid mötet.

Personal 

År 2016 arbetade i snitt 37 personer i ProFur-koncernen.

Styrelsen 2016 

(inom parentes den lokalförening medlemmen representerar och personlig ersättare)

Kenneth Ingman (SÖP, Johan Mattbäck), Lasse Joensuu (PSTK, Olli-Pekka Hietamäki),

Markku Kujanen (PSTK, Jorma Eilonen), Isto Kärkäinen (övriga Finland, Ari Starck), 

Marko Meriläinen (PSTK, Jorma Kauppila), Marcus Nordmyr (SÖP, Kent Herrgård fram 

till årsmötet, fr.o.m. 3.6. Daniel Johansson), Stefan Wik (SÖP, Tobias Andersson). 

Styrelsen sammanträdde 10 gånger och som sekreterare verkade Susanne Moilanen.

Av styrelsen utnämnda arbetsgrupper

Farmarens välfärd, ordförande Marcus Nordmyr, sekreterare Kristian Bengts. 

Miljöns välfärd, ordförande Stefan Wik, sekreterare Hannu Kärjä. 

Certifieringskommittén, ordförande Hannu Kärjä, sekreterare Maija Lahti. 

Djurens välfärd och kommittén för sjukdomsbekämpning, 

ordförande Marko Meriläinen, sekreterare Pirjo Aronen.

Forskningskommittén, ordförande Markku Kujanen, sekreterare Jussi Peura.

Rehurukkanen, ordförande Isto Kärkäinen, sekreterare Pirjo Aronen.

ProFur är medlem i

Tidsskrifternas förbund, Föreningen för bekämpning av djursjukdomar, 

European Federation for Animal Science, European Fur Breeders’ Association/

Fur Europe, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Landsbygdens 

Arbetsgivareförbund, Maatalouden Erikoisyhdistysten Liitto, ProAgria Lands-

bygdscentralernas Förbund, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund 

SLC, Svenska Lantbrukssällskapens Förbund, Arbetseffektivitetsföreningen, 

Turkiskaupan liitto, Arbetseffektivitetsföreningen.

PROFURS LEDNINGSGRUPP
Verksamhetsledare

Marja Tiura

Vice verksamhetsledare och PSTK:s verksamhetsledare

Hannu Kärjä (djurens och miljöns välfärd)

Laboratoriedirektör

Pirjo Aronen (laboratoriet och foder)

Verksamhetsledare, SÖP

Kristian Bengts (farmarens välfärd)

Kommunikationsdirektör

Liisa Hakola

Ekonomi- och personalchef

Tiina Helmi

Forskningsdirektör

Jussi Peura (forskning)

Revisorer

CGR-samfundet Ernst & Young Oy, Helsingfors

CGR Johanna Winqvist-Ilkka, ersättare CGR Tatu Huhtala, Seinäjoki

MEDLEMMAR, ORGAN OCH PERSONAL

Medlemmar

492

397

11

9

7

6

1

923

Förändring 15-16
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- 4

00

- 1

0

0

0

- 8
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FINLANDS PÄLSDJURSUPPFÖDARES FÖRBUND rf 

KONCERNRESULTATRÄKNING 1.1–31.12.2016     1.1–31.12.2015 
 
ORDINARIE VERKSAMHET     

Farmarens välfärd      

Intäkter   85 614,00    82 469,50 

 Kostnader        

 Personalkostnader  170 551,87    121 392,71  

 Avskrivningar  772,73    1 030,31  

 Övriga kostnader  136 006,53 -307 331,13 -221 717,13  129 689,62 -252 112,64 -169 643,14

Djurens och miljöns välfärd         

Intäkter   12 721,50     0,00

 Kostnader        

 Personalkostnader  475 876,81    502 707,60  

 Avskrivningar  18 221,43    18 173,47  

 Övriga kostnader  185 381,49 -679 479,73 -666 758,23  170 082,24 -690 963,31 -690 963,31

Laboratoriet och foder        

Intäkter   2 776 322,31    2 907 549,33

Kostnader        

Personalkostnader  758 249,43    814 512,53  

Avskrivningar  94 959,06    88 921,49  

Övriga kostnader  2 189 719,60 -3 042 928,09 -266 605,78  2 337 674,31 -3 241 108,33 -333 559,00

Intressebevakning        

Intäkter   61 373,73    71 134,25 

Kostnader        

Personalkostnader  376 417,72    397 072,68  

Avskrivningar  10 177,58    3 444,05  

Övriga kostnader  439 809,63 -826 404,93 -765 031,20  378 023,86 -778 540,59 -707 406,34

Forskning och produktutveckling        

Intäkter   234 902,14    63 649,84 

Kostnader        

Personalkostnader  136 488,13    154 870,84  

Avskrivningar  6 047,01    630,23  

Övriga kostnader  410 699,82  -553 234,96  -318 332,82  462 400,60 -617 901,67 -554 251,83

Administration         

Kostnader        

Personalkostnader   578 343,90    617 469,53 

Avskrivningar   12 198,36    15 578,36 

Övriga kostnader   327 358,90  -917 901,16   398 614,70 -1 031 662,59

Katastrofhjälpringen        

Intäkter   1 702,00    2 575,11 

Kostnader   0,00    -24 986,36 

Överföring till ringen   -1 702,00 0,00   22 411,25 0,00

Plasmacytoshjälpringen         

Intäkter   374 428,08    393 316,49 

Kostnader   -331 028,91    -381 812,62  

Överföring till ringen   -43 399,17 0,00   -11 503,87 -0,00

Underskott    -3 156 346,32    -3 487 486,21

TILLFÖRDA MEDEL         

Medlemsavgifter    2 075 256,13    2 051 732,41

Underskott    -1 081 090,19    -1 435 753,80

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET       

Intäkter   1 523 043,84    923 908,26 

Kostnader   -57 197,43 1 465 846,41   -17 068,30 906 839,96

Över-/underskott    384 756,22    -528 913,84

Statsunderstöd    50 000,00    50 000,00

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EUR 434 756,22   EUR -478 913,84
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KONCERNBALANSRÄKNING 31.12.2016  31.12.2015
 

AKTIVA       
       

BESTÅENDE AKTIVA       

Immateriella tillgångar       

Immateriella rättigheter    274 085,16   278 794,36

Materiella tillgångar       

Maskiner och inventarier    268 778,39   250 797,37

Placeringar       

Aktier och andelar    4 883 689,15   4 430 848,80

Katastrofhjälpringen       

Placeringar    254 902,88   267 323,31

Plasmacytoshjälpringen       

Placeringar    67 101,05   27 607,95

       

RÖRLIGA AKTIVA       

Omsättningstillgångar       

Material och förnödenheter   264 489,41   113 468,15

Fordringar       

Kortfristiga fordringar      

 Kontofordringar   650 766,29   421 080,45 

 Lånefordringar   1 870 323,81   1 515 965,36 

 Övriga fordringar   158 597,14   85 845,29 

 Resultaregleringsfordringar  510 546,95 3 190 234,19  397 439,25 2 420 330,35

Kassa och bank    1 211 785,87   1 786 484,28 

    EUR 10 415 066,10  EUR 9 575 654,57

PASSIVA       
       

EGET KAPITAL       

Dispositionsfond   487 072,24   487 072,24 

Låneamorteringsfond   1 239 400,57   1 239 400,57 

Överskott från tidigare räkenskapsperioder 6 017 487,52   6 496 401,36 

Räkenskapsperiodens över-/underskott 434 756,22 8 178 716,55  -478 913,84 7 743 960,33

FRÄMMANDE KAPITAL       

Långfristigt främmande kapital       

 Lån från Katastrofhjälpringen  254 902,88   267 322,04 

 Lån från finansinstitut   0,00 254 902,88  300 000,00 567 322,04

Katastrofhjälpringen        

 Skuld till ringens medlemmar   254 902,88   267 323,31

Plasmacytoshjälpringen       

 Skulder    67 101,05   27 607,95

Kortfristigt främmande kapital       

 Lån från finansinstitut   300 000,00   0,00

 Skuld till leverantörer   586 034,79   388 455,15 

 Övriga skulder   302 181,57   170 131,01 

 Resultatregleringsskulder  471 226,38 1 659 442,74  410 854,78 969 440,94

    EUR 10 415 066,10  EUR 9 575 654,57

FINLANDS PÄLSDJURSUPPFÖDARES FÖRBUND rf
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FINLANDS PÄLSDJURSUPPFÖDARES FÖRBUND rf  

RESULTATRÄKNING 1.1– 31.12.2016      1.1–31.12.2015 
 
ORDINARIE VERKSAMHET     

Farmarens välfärd      

Intäkter   87 114,00    84 569,50 

 Kostnader        

 Personalkostnader   170 551,87     121 392,71

 Avskrivningar   772,73     1 030,31

 Övriga kostnader   136 006,53  -307 331,13  -220 217,13  129 689,62 -252 112,64 -167 543,14

Djurens och miljöns välfärd

 Intäkter   12 721,50     0,00

 Kostnader        

 Personalkostnader   475 876,81     492 707,60

 Avskrivningar   18 221,43     18 173,47

 Övriga kostnader   185 864,29  -679 962,53  -667 241,03   170 262,55  -681 143,62 -681 143,62

Laboratoriet och foder        

Kostnader        

Personalkostnader   13 426,27     125 158,28

Avskrivningar   819,62     1 102,70

Övriga kostnader  119 788,46  -134 034,35  -134 034,35   251 602,88  -377 863,86 -377 863,86

Intressebevakning        

Intäkter   61 373,73     71 134,25 

Kostnader        

Personalkostnader   376 417,72     397 072,68

Avskrivningar   10 177,58     3 444,05

Övriga kostnader   439 809,63  -826 404,93  -765 031,20   378 065,86  -778 582,59 -707 448,34

Forskning och produktutveckling        

Intäkter   235 032,14     63 649,84 

Kostnader        

Personalkostnader   136 488,13     154 870,84

Avskrivningar   6 047,01     630,23

Övriga kostnader   414 416,82  -556 951,96  -321 919,82   462 400,60  -617 901,67 -554 251,83

Administration         

Kostnader        

Personalkostnader    578 343,90     601 469,53

Avskrivningar    12 198,36     15 578,36

Övriga kostnader   327 358,90  -917 901,16    398 614,70 -1 015 662,59

Katastrofhjälpringen        

Intäkter    1 702,00     2 575,11

Kostnader    0,00     -24 986,36

Överföring till ringen    -1 702,00  0,00    22 411,25 0,00

Plasmacytoshjälpringen         

Intäkter    374 428,08     393 316,49

 Kostnader    -331 028,91     -381 812,62

 Överföring till ringen    -43 399,17  0,00    -11 503,87 -0,00

Underskott    -3 026 344,69    -3 503 913,38

TILLFÖRDA MEDEL         

Medlemsavgifter    2 075 256,13    2 051 732,41

Underskott    -951 088,56    -1 452 180,97

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET       

Intäkter   1 522 872,37    923 880,57 

Kostnader   -50 611,38  1 472 260,99   -10 348,64 913 531,93

Över-/underskott    521 172,43    -538 649,04

Statsunderstöd    50 000,00    50 000,00

Räkenskapsperiodens över-/underskott  EUR 571 172,43   EUR -488 649,04



ÅRSBERÄTTELSE 2016  19

FINLANDS PÄLSDJURSUPPFÖDARES FÖRBUND rf

BALANSRÄKNING 1.1–31.12.2016  31.12.2015
 

AKTIVA       
       

BESTÅENDE AKTIVA       

Immateriella tillgångar   

Immateriella rättigheter   77 750,81      60 908,80

Materiella tillgångar      

Maskiner och inventarier   50 704,03       67 827,00

Placeringar       

 Aktier och andelar   5 331 214,23  4 878 373,88

Katastrofhjälpringen       

Placeringar    254 902,88   267 323,31

Plasmacytoshjälpringen       

Placeringar    67 101,05   27 607,95

       

RÖRLIGA AKTIVA       

Fordringar       

Långsiktiga fordringar      

 Lånefordringar   600 000,00   700 000,00

Kortfristiga fordringar      

 Kontofordringar  235 374,81   165 642,07 

Lånefordringar   2 070 323,81   1 615 965,36 

Övriga fordringar  152 840,41   85 699,20 

Resultatregleringsfordringar  90 669,09 2 549 208,12  2 448,30 1 869 754,93

Kassa och bank    453 787,66  799 433,40

   EUR 9 384 668,78  EUR 8 671 229,27

PASSIVA       
       

EGET KAPITAL       

Dispositionsfond   487 072,24   487 072,24 

Låneamorteringsfond   1 239 400,57   1 239 400,57 

Överskott från tidigare räkenskapsperioder 5 957 718,19   6 446 367,23 

Räkenskapsperiodens över-/underskott 571 172,43 8 255 363,43  -488 649,04 7 684 191,00

FRÄMMANDE KAPITAL       

Långfristigt främmande kapital       

Lån från Katstrofhjälpringen   254 902,88    267 322,04

Katastrofhjälpringen       

Skuld till ringens medlemmar   254 902,88     267 323,31

Plasmacytoshjälpringen       

Skuld till ringens medlemmar   18 984,43    9 347,86

Allmänna medel   33 762,60    0,00

Resultatregleringsskulder   14 354,02  67 101,05   18 260,09     27 607,95

       

Kortfristigt främmande kapital       

Skuld till leverantörer   158 419,07    67 522,11

Övriga skulder   110 170,43    69 514,49

Resultatregleringsskulder   283 809,04  552 398,54   287 748,37   424 784,97

   EUR 9 384 668,78  EUR 8 671 229,27
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NOTER TILL BOKSLUTEN 

TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

   Koncernen   Koncernen   Moderbolaget   Moderbolaget  

   2016 2015 2016 2015

Totala intäkter   7 195 363,73 6 546 335,19 4 420 499,95 3 640 858,17

Totala kostnader   -6 715 506,34 -7 036 156,41 -3 804 226,35 -4 140 414,59

Överföring till hjälpringarna  -45 101,17 10 907,38 -45 101,17 10 907,38

Under-/överskott    434 756,22 -478 913,84 571 172,43 -488 649,04

AVSKRIVNINGAR

Anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna har avskrivits enligt följande plan:   

        Ombyggnadsutgifter  linjärt              10 år  

Övriga utgifter med lång verkningstid linjärt  5 år  

Maskiner och apparatert  25 %                            restvärdesavskrivning

Inventarier   25 %                            restvärdesavskrivning  

Anläggningstillgångar vars anskaffningspris varit under 1000 euro har bokförts 

som årsutgift.  

REDOGÖRELSE FÖR KONCERNBOLAGEN 

Koncernens moderbolag är Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf (FPF), Vanda. Koncernens dotterbolag 

är Fin FurLab Oy Ab i Vasa, som i sin helhet ägs av FPF och som inledde sin ordinarie verksamhet i september 2012. 

En kopia av koncernbokslutet finns att få via webbadressen www.profur.fi eller moderbolagets huvudkontor, 

PB 5, 01601 Vanda. 

FPF äger 1 080 950 aktier i Saga Furs Oyj. Aktierna representerar 61,7 procent av det totala röstetalet. Saga Furs Oyj, 

Helves Stiftelse och Reino Rinnes Stiftelse ingår inte i FPF-koncernens bokslut liksom inte heller Kannus forskningsgård 

Luova Ab. Koncernbokslutet ger därigenom en riktigare bild av FPF-koncernens resultat och ekonomiska ställning. 

NOTER TILL KONCERNENS OCH MODERBOLAGETS BOKSLUT

TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER 

Koncernbokslutet har upprättats enligt

förvärvsmetoden. Koncerninterna 

transaktioner, fordringar och skulder 

har eliminerats.   

TILLÄMPADE PRINCIPER

Bokslutet är uppgjort i enlighet med 

förordningen om små- och mikroföretags 

(SMF) bokslut för småföretag

VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGS-

PRINCIPER SAMT -METODER

Vid uppgörandet av bokslutet har förord-

ningen om uppgifter som ska tas upp i 

små- och mikroföretag (SMF) tillämpats 

vad gäller värderings– och periodisering-

sprinciper samt -metoder.

PENSIONSKOSTNADER 

Pensionskostnaderna redovisas på 

prestationsbasis. Det finns inget pensions-

ansvarsunderskott.  

BESTÅENDE AKTIVA OCH AVSKRIVNINGAR 

Placeringstillgångarna har värderats till 

anskaffningspris eller till bokslutsdagens 

marknadsvärde om detta varit lägre

De immateriella och materiella tillgån-

garna ingår i balansräkningen som 

direkta anskaffningsutgifter med avdrag 

för avskrivningar enligt plan. Aktiverade 

investeringar har avskrivits enligt plan.   

BIDRAG TILL MODERBOLAGET 

Erhållna statsbidrag ingår i resultaträkn-

ingsposten ”statsunderstöd”. 

Projektbidragen ingår i intäkter från 

nedanstående verksamhetsområde. Av 

dessa bidrag har en andel som motsvarar 

verkliga kostnader upptagits som inkomst.  

PRINCIPER FÖR KOSTNADSFÖRDELNING 

Verksamhetssektorerna har påförts sina 

specifika kostnader samt en del av de ge-

mensamma kostnaderna. Vid beräknin-

gen av andelen gemensamma kostnader 

har upphovsprincipen följts så exakt som 

möjligt. 
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NOTER TILL BOKSLUTEN 

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET    

Intäkter   Koncernen   Koncernen Moderbolaget  Moderbolaget
   2016 2015 2016 2015

Utdelningsintäkter   1 081 770,00 757 471,00 1 081 770,00 757 471,00

Återställande av värdenedskrivning 2 169,97 4 679,65 2 169,97 4 679,65

Ränteintäkter   21 449,88 18 743,53 21 278,41 18 726,76

Övriga finansieringsintäkter   417 653,99 143 014,08 417 653,99 143 003,16

Intäkter totalt   1 523 043,84 923 908,26 1 522 872,37 923 880,57

Kostnader    

Värdenedskrivning  -22 864,05 -6 021,93 -22 864,05 -6 021,93

Räntekostnader   -5 909,08 -6 404,25 0,00 -74,19

Övriga finansieringskostnader   -28 424,30 -4 642,12 -27 747,33 -4 252,52

Kostnader totalt   -57 197,43 -17 068,30 -50 611,38 -10 348,64

Investerings- och finansieringsverksamhet tot 1 465 846,41 906 839,96 1 472 260,99 913 531,93

PERSONALKOSTNADER   Koncernen   Koncernen Moderbolaget  Moderbolaget

   2016 2015 2016 2015

Löner och arvoden  2 066 751,40 2 124 917,56 1 446 240,08 1 551 303,03

Pensionskostnader  356 151,05 404 300,31 255 963,39 289 516,77

Övriga lönebikostnader  73 025,41 78 808,02 48 901,23 51 851,84

Totalt   2 495 927,86 2 608 025,89 1 751 104,70 1 892 671,64

Personalstyrkan under räkenskapsperioden i genomsnitt      

Fast anställda   33 35 19 21

Visstidsanställda   4 3 3 2

Totalt   37 38 22 23

MEDLEMSAVGIFTER    2016  2015

Egentliga medlemsavgifter  eur tot eur/st eur tot eur/st

Årlig grundavgift per farm  156 740,00 170,00 158 100,00 170,00

Avgift per valp   920 143,14  864 330,68  

Mink-/illervalp (90 %)   0,14 0,14

Räv-/finnsjubbsvalp (90 %)   0,28 0,28

Avgift per producerat skinn     

Mink-/illerskinn    

Räv-/finnsjubbsskinn    

Avgift per parad hona  920 424,99  950 774,73  

Mink-/illerhona   0,75  0,75

Räv-/finnsjubbshona   1,32   0,32

Extra medlemsavgift     

För djurens välfärd  77 948,00  78 527,00 

Medlemsavgiftsintäkter totalt   2 075 256,13  2 051 732,41 
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NOTER TILL BOKSLUTEN 

FÖRÄNDRINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA

Övriga utgifter med lång verkningstid  Koncernen   Koncernen Moderbolaget  Moderbolaget
   2016 2015 2016 2015

utgiftsrest 1.1   278 794,36 229 290,83 60 908,80 33 966,08

ökning under räkenskapsperioden 63 105,56 93 682,27 62 841,84 44 292,80

minskning under räkenskapsperioden   -16 292,70 0,00 -16 292,70 0,00

avskrivningar under räkenskapsperioden -51 522,06 -44 178,74 -29 707,13 -17 350,08

Utgiftsrest 31.12   274 085,16 278 794,36 77 750,81 60 908,80

Maskiner och inventarier    

utgiftsrest 1.1   250 797,37 246 767,93 67 827,00 77 417,84

ökning under räkenskapsperioden 114 359,27 87 628,61 6 930,77 13 018,20

 minskning under räkenskapsperioden -5 524,14 0,00 -5 524,14 0,00

avskrivningar under räkenskapsperioden -90 854,11 -83 599,17 -18 529,60 -22 609,04

Utgiftsrest 31.12   268 778,39 250 797,37 50 704,03 67 827,00

AKTIEINNEHAV

Aktier i Saga Furs Oyj   st andel av antal röster antal röster
    seriens aktier per aktie  totalt

Serie  A   659 285 73,3 % 12 7 911 420

Serie  C   421 665 15,6 %  1 421 665

Totalt   1 080 950 30,0 %  8 333 085

    av alla aktier = 61,7 % av hela röstetalet

Bokföringsvärdet av värdeandelarna i Saga Furs Oyj uppgår till 801 422,40 euroa. Deras 

marknadsvärde per  31.12.2016 utgjorde 18 700 435,00 euro beräknat enligt marknadsvärdet av 

C-seriens aktier (31.12.2016 / 17,30 euro/st).     

Aktier i Fin FurLab Oy Ab

Moderbolaget FPF äger hela aktiestocken i Fin FurLab Oy Ab, som verkar i Pälshuset i Vasa.                                       

Aktier i Kannuksen tutkimustila Luova Oy

Moderbolaget FPF äger 38% av aktiestocken i Kannus forskningsgård Luova Ab i Kannus. 

Under räkenskapsperioden 2015 var Luova Oy:s resultat 27 420,43 euro och bolagets eget 

kapital 238 222,81 euro. 

Koncernens övriga aktier och andelar  

Andelar vars värde tidigare nedskrivits återställdes till anskaffningsvärdet eller till ett lägre 

marknadsvärde och en del av andelarna nedskrevs till marknadsvärdet 31.12.2016. Efter åter-

ställandet utgjorde bokföringsvärdet av övriga aktier och andelar (frånsatt värdeandelarna i 

Saga Furs Oyj) sammanlagt 4 082 266,75 euro. Per 31.12.2016 var bokföringsvärdet av de offentligt 

noterade aktier och andelar som ingår i övriga aktier och andelar 3 100 865,75 euro, medan 

deras marknadsvärde 31.12.2016 var 3 452 000,01 euro.       

MODERBOLAGETS FORDRINGAR OCH SKULDER  
TILL BOLAG INOM KONCERNEN    2016 2015

Långfristiga fordringar på företag inom koncernen    600 000,00 700 000,00

Kortfristiga fordringar på företag inom koncernen    2 218 483,69 1 760 802,57

Kortfristiga skulder till företag inom koncernen    34 797,66 408,37
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NOTER TILL BOKSLUTEN

EGET KAPITAL OCH FONDER SAMT FÖRÄNDRINGAR I DESSA   

Eget kapital      Koncernen   Koncernen Moderbolaget  Moderbolaget
   2016 2015 2016 2015

Dispositionsfond   487 072,24 487 072,24 487 072,24 487 072,24

Låneamorteringsfond  1 239 400,57 1 239 400,57 1 239 400,57 1 239 400,57

Överskott från tidigare   
räkenskapsperioder 1.1  6 017 487,52 6 496 401,36 5 957 718,19 6 446 367,23

Räkenskapsperiodens under-/ överskott 434 756,22 -478 913,84 571 172,43 -488 649,04

Totalt    8 178 716,55 7 743 960,33 8 255 363,43 7 684 191,00

KATASTROFHJÄLPRINGEN    2016 2015

Saldo 1.1    267 323,31 298 486,42

Anslutningsavgifter   1 702,00 2 503,00

 Katastrofersättningar   0,00 -24 986,36

Utbetalda andelar    -14 122,43 -8 751,86

Räntor    0,00 72,11

Saldo 31.12    254 902,88 267 323,31

KATASTROFHJÄLPRINGENS BALANSRÄKNING   2016 2015

Aktiva   
Placeringar/FPF   254 902,88 267 323,31   

Passiva   
Skuld till hjälpringens medlemmar  254 902,88 267 323,31

PLASMACYTOSHJÄLPRINGEN    2016 2015

 Saldo 1.1    27 607,95 15 547,15

 Av farmarna via Saga Furs Oyj uppburet stöd  110 554,30 121 295,20

 Understöd från FPF    107 169,34 173 261,09

 Extra stöd från Saga Furs Oyj/FPF     30 000,00 54 457,64

 Understöd från lokalföreningarna   126 557,34 43 948,72

 Bidrag för testning från de allmänna medlen  -44 508,94 -135 952,96

 Bidrag för testning från medlemmarnas medel  -286 518,37 -245 859,02

 Övriga kostnader    -1,60 -0,64

 Ränteintäkter    147,10 353,84

 Återbetalda andelar   0,00 -1 785,71

 Ändring i resultatregleringsposter   -3 906,07 2 342,64

 Saldo 31.12    67 101,05 27 607,95

PLASMACYTOSHJÄLPRINGENS BALANSRÄKNING   2016 2015

 Aktiva   
 Fordran/FPF    63 890,46 26 829,08

 Placeringar/Pietarsaaren OP (Jakobstad)   3 207,87 764,28

 Resultatregleringsfordringar   2,72 14,59

     67 101,05 27 607,95

 Passiva    
Skuld till hjälpringens medlemmar  18 984,43 9 347,86

Allmänna medel    33 762,60 0,00

Resultatregleringsskulder   14 354,02 18 260,09

    67 101,05 27 607,95
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NOTER TILL BOKSLUTEN 

GARANTIER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 

GIVNA PANTER SOM SÄKERHET FÖR EGEN SKULD  

   Koncernen   Koncernen Moderbolaget  Moderbolaget
   2016 2015 2016 2015

Skuld till Katastrofhjälpringen    254 902,88 267 322,04 254 902,88 267 322,04

De pantsatta aktiernas  

bokföringsvärde 31.12  102 750,00 102 750,00 102 750,00 102 750,00

De pantsatta aktiernas  

marknadsvärde  31.12  2 370 100,00 2 334 480,00 2 370 100,00 2 334 480,00

    

LEASINGANSVAR   

   Koncernen   Koncernen Moderbolaget  Moderbolaget
   2016 2015 2016 2015

Förfaller till betalning 

nästa räkenskapsperiod  13 877,55 12 820,66 4 254,82 6 921,18

Förfaller till betalning senare  20 766,50 19 377,73 7 736,26 11 993,53

Totalt   34 644,05 32 198,39 11 991,08 18 914,71

    

MODERBOLAGETS ANSVARSFÖRBINDELSER FÖR DOTTERBOLAGET           2016 2015

Moderbolagets borgen för dotterbolaget       250 000,00 250 000,00

  

ERHÅLLNA SÄKERHETER

Som säkerhet för lånefordran har Saga Furs Oyj pantsatt aktierna i Saga Services A/S.

Vanda den 26 april 2017

Kenneth Ingman Lasse Joensuu Stefan Wik  Markku Kujanen

Isto Kärkäinen Marko Meriläinen Marcus Nordmyr Marja Tiura
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