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Östersjöfiske 2020
Östersjön utsätts för ett hårt tryck från många håll och har så gjort under lång tid,
vilket har skapat ett hav i obalans. Denna situation väntas vara långvarig. Detta ger
östersjöfisket en nutid och framtid som skiljer sig avsevärt från dess dåtid.
Hur ser då framtiden för östersjöfisket ut? Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruks
verket har inlett samverkan inför en djup samhällsdialog i syfte att ta fram en strategi för
framtidens fiske 2021 och framåt, som tar hänsyn till olika former av fisken och som ser
fisken som en resurs i ekosystemet. Centrala aktörer i fiskets värdekedja ska inkluderas
för att finna gemensamma målbilder och handlingsplaner för yrkesfisket, fritidsfisket och
vattenbruket. Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör kommer vid konferensen
presentera hur man ser att framtidens fiske kan bedrivas enligt ekosystemansatsen och
bidra till bred samhällsnytta och hållbara ekonomier.
För att bidra till kommande process kommer Östersjöfiske2020 i år att lyfta och problematisera ett antal nyckelfrågor, som har principiell eller praktisk betydelse för hur vårt
fiske bedrivs och om vi ska lyckas ta oss från dagens situation till en framtid där såväl
hav som näring och kustsamhällen är välmående. Vi kommer också höra riksdags
ledamöter från olika partier samtala om hur de, rent konkret, kan och vill bidra till ett
mer hållbart fiske. Vidare kommer vi att djupdyka i vilken roll fiskets kulturarv har för
kustsamhällen samt höra inspel om hur vi räddar framtidstron i näringen och hittar
inspiration, lönsamhet och hållbarhet.

Östersjöfiske 2020
Konferens om östersjöfiskets framtid

Konferensen riktar sig till alla med ett intresse för fiskets, havsmiljöns och landsbygdens
utveckling: fiskare, förädlare och andra i livsmedelskedjan, producentorganisationer,
miljöorganisationer, landsbygdsorganisationer, forskare, politiker, kommuner, myndig
heter, departement med flera.
Varmt välkomna!

21–22 november

Anmälan

Marint centrum, Varvsgatan 4, Simrishamn

senast 11 november

Seminariet är kostnadsfritt men vi debiterar 500 kr + moms
om du uteblir utan att meddela detta senast 18 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
Fram till 21 oktober finns reserverade rum på samtliga hotell, bokas genom att ange
”Östersjöfiske2020”.
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Program dag 2

Program dag 1

22 november

21 november
12.00

Lunch och registrering

08.30

Kaffe och registrering

13.00

Välkomna till Östersjöfiske2020
Jeanette Ovesson (M), kommunstyrelsens ordförande

09.00

Inledningsanförande
Anneli Hulthén, landshövding i Skåne län

13.15

Levande kustsamhällen med lokalt fiske – vad betyder
kulturarvet när man blickar framåt?
Frågan belyses genom lokala exempel (TBA) och diskuteras av
professor Maris Gillette, Göteborgs universitet.
Värd för blocket är kocken, österlenaren och doktoranden
Viktor Vesterberg, Göteborgs universitet.

09.15

Vad tar vi med oss från dag 1?
Elin Gunve, Jordbruksverket

09.30

Hur kan framtidens fiske bedrivas enligt ekosystemansatsen och
bidra till bred samhällsnytta och hållbara ekonomier?
Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten

10.00

Kaffe med fralla

10.30

Omställning på riktigt – ett konkret förslag
Vesa Tschernij, Marint centrum Simrishamns kommun

14.30

Kaffe med kaka

15.00

Omställning till ett hållbart fiske – vad krävs, och vad
vinner man?
Representanter från livsmedelsnäringen presenterar och diskuterar
kvalitet och mervärde genom lokal förädling, fisk i säsong,
prisdifferentiering, introducering av icke-kommersiella arter,
ursprungsmärkning, konsumentperspektiv med mera.

Svensk fisk ska främst gå till humankonsumtion
Krishan Kent, Fiskbranschens riksförbund
Fisket måste vara ekosystemanpassat, flexibelt och regionalt optimerat
Johan Wagnström, Länsstyrelsen Skåne
Från kortsiktig till mer flexibel kvothantering
TBA

Elin Pettersson, Livsmedelsakademin
Sofia von Scheele Ekström, Sjöfolket/Skillinge Fisk-Impex AB
Maria Forshufvud, Svenskmärkning AB

Frågor och diskussion om framtidens fiskeriförvaltning (30 min)

16.15

Panelsamtal med dagens föreläsare

12.00

Lunch

17.00

Avslut

13.00

19.00

Middag och mingel

Omställning till ekosystemanpassat och samhällsnyttigt fiske –
vad vill och kan politiken göra?
Behöver rikspolitiken ge tydligare signaler till myndigheter och näring om hur
vi når ett ekosystemanpassat och samhällsnyttigt fiske i Östersjön och därmed
uppnår våra miljömål? Riksdagsledamöter från olika partier samtalar om hur
de konkret vill bidra till ett mer hållbart fiske.
Bekräftade deltagare, fler tillkommer:
Kristina Yngwe, Centerpartiet
Elisabeth Falkhaven, Miljöpartiet
Markus Selin, Socialdemokraterna

15.00
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Kaffe och kaka på vägen
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