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Östersjöfiske 2020
Hur ska svensk fiskeriförvaltning se ut för att leverera ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet?
Det är huvudfrågan för årets upplaga av Östersjöfiske2020, som i år blir en arena
för diskussion av konkreta förslag och idéer kring detta. Sverige behöver en ny
förvaltningsidé och den behöver vara brett förankrad. Morgondagens fiskeripolitik
och förvaltningen av Östersjöns ekosystem måste utformas genom att ta hänsyn
till och kroka i en bred palett av aspekter, däribland miljömålet Hav i balans
samt levande kust och skärgård, maritima strategin, Agenda 2030:s mål 14, den
nationella livsmedelsstrategin, havsplaneringen, landsbygdsutvecklingen och,
förstås, yrkesfiskestrategin.

Foto: Anders Ahlbom och Anders Hansson

Östersjöfiske 2020
Konferens om östersjöfiskets framtid

Konferensen arrangeras under två dagar. Dag ett fokuserar vi på den lokala
nivån och tar avstamp i det fiskeupprop som samlat 19 svenska kustkommuner för
ett bevarat och stärkt lokalt fiske. Vi kommer att få höra inspirerande exempel på
framgångsrika företag och projekt som lyckats skapa produkter och affärsmodeller
som ökar värdet utan att öka uttaget. Vi får även en inblick i ny forskning som
visar sälens inverkan på det svenska uttaget. Den andra dagen inleds med
internationella gästspel, som ger en nulägesbild av idéer och utmaningar som
diskuteras runtom i EU just nu. Därefter ägnas större delen av dagen åt den
svenska situationen, med fokus på torskfisket i Östersjön. Såväl arrangörerna som
inbjudna gäster kommer att ge sina bilder av vilka förändringar som krävs och hur
fisket ska utformas i ett läge då torskbeståndet mår allt sämre. Det kommer finnas
ett stort utrymme för diskussion. Ambitionen är att olika förslag och synpunkter i
konstruktiv anda ska brytas mot varandra för att vi på så vis komma en bit framåt.
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,
livsmedelsaktörer, forskare med flera.

Varmt välkomna!
Anmälan

16–17 november
Marint centrum, Varvsgatan 4, Simrishamn

senast 7 november
Seminariet är kostnadsfritt men vi debiterar 500 kr + moms om du
uteblir utan att meddela detta senast 13 nov. Det går bra att överlåta
platsen till en kollega i samma organisation utan kostnad.

Klicka här och
anmäl dig

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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Program dag 1

Program dag 2

16 november

17 november

12.00

Lunchmacka och registrering

8.00

Kaffe och registrering

13.00

Konferensens öppnande
Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson

8.30

Vad har hänt sen sist?
Arrangörerna

13.15

19 kustkommuner i upprop för det lokala fisket
Representanter från kommunerna

8.50

Vision for the future of Baltic Sea Fisheries
Marcin Rucinski, Low Impact Fisheries of Europe (LIFE)

9.20

How the CFP could be used to revive Baltic cod
Christian Tsangarides, Fisheries Secretariat (FishSec)

Frågor och diskussion

This presentation will be held in English

14.00

Främjande av småskaligt och kustnära fiske
Maria Janeke, Jordbruksverket

14.30

Lokalt fiske – framgångsexempel

10.00

Kaffe

Wikströms fisk – visioner på Möja
Rune Wikström, yrkesfiskare

10.20

Kan tre perspektiv, miljö, socialt och ekonomi stärka kustfisket?
Maritima strategin och havsplanering som hävstång?
Thomas Johansson, Havs- och vattenmyndigheten

10.45

Kan vi rädda östersjötorsken, eller är det för sent?
Conrad Stralka, BalticSea2020

Branteviks fisk – från idé till verklighet
Per Rosberg, yrkesfiskare

This presentation will be held in English

15.15

Kaffe

15.45

Lokalt fiske – framgångsexempel

11.10

Ökat värde utan ökat uttag
Glenn Fridh, yrkesfiskare

Lokalt yrkesfiske – värt att bevara?
Tommy Lang, Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation

11.35

Baltic Sea Food
Niclas Fjellström, Culinary Heritage Europe

Bättre ekonomi med minskat fiske
Gustaf Almqvist, Stockholms universitet

12.00

Lunch

13.00

Kan hållbar konsumtion vara nyckeln till hållbara bestånd?
Vesa Tschernij, Simrishamns kommun

13.20

Panel, frågor och diskussion
HaV, Baltic Sea 2020, HKPO, Östersjöcentrum,
Naturskyddsföreningen, kommuner

14.50

Summering

15.00

Kaffe och kaka ”to go”

16.30

Kustfiskets framtid – gråsälen?
Sven-Gunnar Lunneryd, SLU

16.50

Den skånska marknaden för lokalt fångad
fisk börjar röra på sig
Jannie Vestergaard, Livsmedelsakademin

17.10

Frågor och diskussion
Hur går vi vidare? Vilka utmaningar kan vi se i dagsläget?
Vad kan kustkommuner bidra med?

17.30

Avslut

19.00

Mingel och middag
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Till varje programpunkt finns utrymme för frågor och diskussion
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