
Östersjöfiske 2020
Konferens om östersjöfiskets framtid  |  19–20 november
Digitalt eller Marint centrum, Varvsgatan 4, Simrishamn

Konferensen Östersjöfiske 2020 har arrangerats sedan 2015, då Simrishamns kommun, Länsstyrelsen 
Skåne och Lunds universitet tog initiativet till en serie konferenser om yrkesfisket i Östersjön. I år är  
det final för Östersjöfiske2020, men planer finns för fortsättning i annan regi.

Sedan starten har tyvärr läget försämrats både för fiskbestånden och yrkesfisket. Vi har ett torskfiskestopp i östra 
beståndet och starkt reducerade sillfiskekvoter. Det är en förändrad Östersjö vi ser.
 
Frågor vi ställt oss genom åren är: Hur och vad ska vi fiska i den ”nya Östersjön”? Hur behöver förvaltningen vara  
utformad för att värna ekosystemet på bästa sätt? Behövs en politiskt förankrad yrkesfiskestrategi? Vilken roll har 
kulturen för kustsamhällena? Hur räddar vi framtidstron i näringen och hittar inspiration, lönsamhet och hållbarhet 
framåt? Eller är framtida levande hamnar längs Östersjöns kust bara en illusion givet vår nya verklighet?
 
Vid årets konferens har vi en nästan färdig gemensam strategi för yrkesfiske, vattenbruk och fisketurism att förhålla 
oss till. Det finns en klar inriktning på att förvaltningen av bestånden ska vara ekosystembaserad, dvs hanteras ur 
ett helhetsperspektiv. Hör inbjudna talare göra inspel till hur strategin bäst kan genomföras och vilka förväntningar 
politiker längs kusten har för det framtida yrkesfisket. Delta själv med kommentarer och förslag på hur vi kan utforma 
framtidens hållbara hav och fiske!
 
Årets konferens är en hybrid mellan fysisk och digital konferens. Det finns ett begränsat antal platser för deltagande i 
Simrishamn, som du kan anmäla dig till, först till kvarn gäller. Det kommer vara möjligt att ställa frågor, framföra syn-
punkter och delta i omröstningar för alla konferensens deltagare. Vi ser fram emot att möta dig – digitalt eller på plats!

Varmt välkomna!

Anmälan
senast den  
9 november
Klicka här och

anmäl dig

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WwUV0f0S4UqliVqWdTrKehif06wQ4DVIsNh15KlIkgtUNUhBOEU2OFZFQlA5VEZETkNDMEZEUVRJTS4u


Östersjöfiske 2020 

12.30 Välkomna till sista Östersjöfiske2020-konferensen  
 Jeanette Ovesson (M), kommunstyrelsens ordförande Simrishamn

12.35 Välkomna och information om dagen 
 Moderatorerna

12.45 Yrkesfisket i den nya fiske- och vattenbruksstrategin samt tankar om  
 kommande handlingsplan 
 Daniel Melin, Jordbruksverket och Gonçalo Carneiro, Havs- och vattenmyndigheten

13.00 Frågestund 

13.10 Strategins olika mål   
 Moderatorerna

13.15 Hur skall strategins ekologiska mål uppnås?

 Ekologiska principer – ett överordnat mål!  
 Joakim Hjelm, Sveriges lantbruksuniversitet

 MSC som verktyg för att driva fisket i Östersjön mot ökad hållbarhet  
 Linnea Engström, Marine Stewardship Council

 Vad har hänt med östersjötorsken och finns någon räddning?  
 Henrik Svedäng, Stockholms universitet

14.00 Vad tänker åhörarna?

14.15  Paus

14.30 Hur skall strategins ekonomiska mål uppnås?

 Östersjöfiskets ljus i mörkret 
 Hur ser näringen i den södra delen av Östersjön på strategin  
 Jaan Kamm, fiskmottagare och beredare, Karlskrona

 För att öka självförsörjningen måste kustfisket stärkas 
 Hur ser näringen i den norra delen av Östersjön på strategin  
 Reinhold Anderfors, Norrbottens Kustfiskare PO

 Marknadsstyrd förvaltning och regeringens livsmedelsstrategi 
 Krishan Kent, Fiskbranschens Riksförbund

15.15 Vad tänker åhörarna? 

15.30 Paus

15.45 Hur skall strategins socioekonomiska mål uppnås?

 Social hållbarhet och en ekosystembaserad fiskförvaltning  
 Henrik C. Andersson, länsstyrelsen i Stockholm

 Samförvaltning en väg mot stärkt socioekonomiskt värdeskapande  
 Caroline Karlsson, Lokalt ledd utveckling Halland, ”samförvaltningsgruppen” 

 Kan ökad samverkan mellan sport- och yrkesfiskare främja lokal utveckling?  
 Anders Karlsson, Sportfiskarna

16.30 Vad tänker åhörarna? 

16.45 Frågor, reflektioner över dagen och avslutande onlineomröstningar

17.00 Första dagen avslutas

Program dag 1
19 november

Moderatorer: 
Johan Wagnström, Länsstyrelsen Skåne

Hans-Olof Stålgren, Landsbygdsnätverket

Daniel Sköld, digital moderator



Östersjöfiske 2020 

09.00 Välkomna och information om dagen 
 Moderatorerna

09.05 Hur ser läget ut för det Östersjöbaserade fisket idag? Vilket avtryck har  
 sex ÖF2020-konferenser gjort på utvecklingen?  
 Johan Wagnström, Länsstyrelsen i Skåne

09.20 Hur ser lokala näringen på sin framtid?  
 Tom Ekström, Skillinge Fiske-Impex, Simrishamn

09.35 Vad tänker åhörarna?

09.50 Paus

10.00  Samarbetande kustkommuners och regioners syn på framtiden – vad måste  
 ändras om vi vill vända utvecklingen?

 Bra livsmedel och regional utveckling  
 Magnus Larsson (C), kommunalråd Karlskrona

 Hur beslutet om sillfiskestopp 2020 påverkade och engagerade Sölvesborg 
 Kith Mårtensson (M), gruppledare Sölvesborg

 Den lokala fiskerinäringen som framtidsnäring 
 Jeanette Ovesson (M), kommunstyrelsens ordförande Simrishamn

 Fisken ska gagna levande skärgårds- och kustsamhällen  
 Gustav Hemming (C), regionråd Stockholm

10.45 Vad tänker åhörarna?

10.55 Paus

11.05 Möjligheter att möta lokala och regionala behov och skapa förutsättningar  
 för ett livskraftigt lokalt fiske i Östersjön 

 Ekosystembaserad förvaltning av havet och fisket  
 Charles Berkow, Stockholms universitet  

 Havs- och vattenmyndighetens arbete för långsiktig förvaltning av havsmiljön  
 och hållbart fiske   
 Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten

 Jordbruksverkets arbete för utvecklingen av den svenska fiskerinäringen 
 Andreas Mattisson, Jordbruksverket

11.50 Vad tänker åhörarna?

12.00 Lunchpaus

13.00 Vad säger yrkesfiskarna och varför vill så många sluta?  
 Presentation av enkätundersökning och paneldiskussion med svenska yrkesfiskare   
 under ledning av Maris Gillette, Göteborgs universitet

14.00 Vad tänker åhörarna?

14.10 Reflektioner om dagen av inbjudna aktörer

14.40 Ordet fritt – hur ser åhörarna på framtiden?

14.50 Hur vi går vidare utan ÖF2020?  
 Hans-Olof Stålgren, Landsbygdsnätverket 

15.00 Slut

Program dag 2
20 november

Moderatorer: 
Johan Wagnström, Länsstyrelsen Skåne

Hans-Olof Stålgren, Landsbygdsnätverket

Daniel Sköld, digital moderator
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