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Östersjöfiske 2020
Konferensen Östersjöfiske2020 är en plattform för kunskapsutbyte 
och samtal om fiskets utveckling och framtid ur ett brett perspektiv 
och med intressenter från hela samhället.
 
Första dagen fokuserar vi på hur den ökande sälpopulationen påverkar Östersjö
området ur ett ekosystemperspektiv och i förhållande till människans intressen.  
Vi kommer att ta del av kunskap om sälens beteende liksom om interaktionen 
mellan säl och fiske, däribland nya forskningsresultat om hur mycket sälen äter  
ur näten, kostnaderna för detta samt om kustbefolkningens attityder till frågan.  
Vi kommer också diskutera sälen som resurs och ta del av smakprov på olika 
sälprodukter.
 
Dag två handlar om hur vi genom ökad regionalisering kan förvalta den svenska 
torskkvoten i Östersjön för att värna torskbeståndet och samtidigt maximera  
samhällsnyttan av fisket och skapa bästa möjliga förutsättningar för en god  
kustbygdsutveckling. Vi kommer att ta del av erfarenheter från Storbritannien  
och Frankrike, där man har utvecklat regionala förvaltningsmodeller och värde
skapande lokala marknader som tillsammans genererar ett hållbart fiske och  
stora lokalekonomiska effekter. Vi kommer även lyssna till vad forskningen säger 
om hållbarare förvaltningsprinciper, vilka framgångsfaktorer som kan identifieras 
och diskutera olika modeller utifrån det svenska perspektivet.
 
Hållbart fiske är ett gemensamt ansvar. Konferensen riktar sig till alla med  
ett intresse för fiskets utveckling: fiskare, förädlare, producentorganisationer,  
kommuner, politiker, myndigheter, departement, miljöorganisationer, livsmedels
aktörer, landsbygdsutvecklare, forskare med flera.

Varmt välkomna!

Det finns flera hotell att välja på i centrala Simrishamn, alla på promenadavstånd från Marint 
centrum. Hösten är en populär tid för konferenser på Österlen och vi råder er att boka i god tid. 

Apotekarns B&B www.apotekarns.se | Kockska Gården www.kockskagarden.se |  
Maritim www.engaffelkort.se | Svea www.hotellsvea.se | Turistgården www.turistgardenosterlen.se
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Anmälan 
senast 5 november

Klicka här och 
anmäl digSeminariet är kostnadsfritt men vi debiterar 500 kr + moms om du 

uteblir utan att meddela detta senast 12 nov. Det går bra att överlåta 
platsen till en kollega i samma organisation utan kostnad.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WwUV0f0S4UqliVqWdTrKeu8vw__jWUxEuv_Umtlnt29UNUEyU0ZDVFVLVDVIWlJUU1FZRjBJVTA5RS4u


Program dag 2
16 november

Program dag 1
15 november

12.00 Lunchmacka och registrering

13.00 Konferensens öppnande  
 Kommunstyrelsens ordförande

13.15 Hur påverkar den ökande gråsälpopulationen  
 Östersjöområdet? 
 Sture Hansson, Stockholms universitet

13.45  Baltic Sea seal and cormorant project   
 Esko Taanila, South Finland FLAG ESKO

14.15 Plundrar alla gråsälar fiskeredskap? Hur långt simmar  
 en gråsäl på ett dygn? 
 Esa Lehtonen, LUKE, Finland

14.35 Sälen – en värdefull resurs eller ett skadedjur? 
 SvenGunnar Lunneryd, Sveriges lantbruksuniversitet

15.15 Kaffe och utställning av sälprodukter – har du  
 smakat sälkött?

15.40  Sälsäkra redskap och sälskrämmor  
 Mikael Lindholm, Yrkesfiskare, Finland

16.00 Hur löser vi konflikten mellan säl och kustfiske?  
 Sara Königson, Sveriges lantbruksuniversitet

16.20 Att samexistera med rovdjur – fallet sälar och fiske  
 Staffan Waldo, Agrifood SLU

16.50 Avslutning  
 Sammanfattande reflektioner från arrangörerna 

19.00 Middag & mingel
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08.00 Kaffe och registrering 

08.30  Inledningsanförande & om dagen  
 Arrangörerna och moderatorn

09.00  Framtiden för fisket och kustsamhällena längs Östersjökusten

 Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket 
 Ingemar Berglund, chef Avdelningen för fiskförvaltning, 
 Havs och vattenmyndigheten 

09.45  Kaffe med fralla 

10.15  Förståelse för relationen mellan de politiska och ekonomiska  
 systemen – ett sätt att hitta vägar till hållbarare förvaltnings- 
 principer inom fisket

 Professor Svein Jentoft, Norges fiskerihøgskole,  
 UiT Norges arktiske universitet
 Doktor EvaLotta Sundblad, Havsmiljöinstitutet 
 Doktor Jeppe Høst, Oxford Research 
 Doktor Sara Hornborg, RISE
12.00  Lunch 

13.00  När förvaltning och marknad genererar både miljö i balans  
 och samhällsnytta 
 Nathan de Rozarieux, Seafood Cornwall  
 Yannick Salaün, SaintBrieuc Bretagne
 This presentation will be held in English  
13.40  Panelsamtal 
 Dagens föreläsare diskuterar vilka nycklar och verktyg som är   
 centrala för att uppnå ett hållbart fiske ur ekologiskt, ekonomiskt  
 och socialt perspektiv. Konkreta förvaltningsmodeller i fokus och  
 analys av de gästande exemplen.

14.30  Avslutning  
 Sammanfattande reflektioner från arrangörerna 

14.45  Kaffe och kaka ”to go”
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Moderator: Anders Esselin Moderator: Anders Esselin


