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Östersjöfiske 2020
Morgondagens fisk i Östersjön. Vem får fiska den? Var landas den?
Vem kan köpa den?
Konferensen Östersjöfiske 2020 arrangeras i år för andra gången.
Fjolårets konferens var en framgång då den visade på ett stort
engagemang för östersjöfisket. För många var den en ögonöppnare och
för fisket bidrog den till att återväcka framtidstron. Detta har under
det gångna året manifesterats genom nyetableringar och konkreta
framtidssatsningar.
Årets konferens kommer att arrangeras under två dagar. Dag ett
är en workshop med fiskare, fiskköpare och olika utvecklingsaktörer i
huvudrollen. Under den andra dagen fortsätter vi dialogen som inleddes
ifjol. Vi kommer att följa upp vad som har hänt sedan sist samt göra
djupdykningar i tillgången på fisk, vem som ska äga rätten att fiska i
framtiden och hur vi räddar kvar och utvecklar beredningsindustrin längs
östersjökusten.
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.
Simrishamns kommun bjuder alla konferensdeltagare på en gemensam
middag den 17 november på Marint centrum.

Östersjöfiske 2020
Konferens om östersjöfiskets framtid
17–18 november

Varmt välkomna!

Anmälan

senast 7 november
Klicka här och
anmäl dig

Marint centrum, Varvsgatan 4, Simrishamn
Det finns flera hotell att välja på i centrala Simrishamn, alla på promenadavstånd från
Marint centrum. Hösten är en populärtid för konferenser på Österlen och vi råder er därför att
boka boende i god tid. Vi har reserverat ett antal rum på hotellen, som bokas genom att ange
”Östersjöfiske2020”. Rummen hålls till 17 oktober, därefter släpps de fria till andra gäster.
Först till kvarn!
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

17 november

18 november

Moderator Jannie Vestergaard, Livsmedelsakademin

Moderator Johan Wagnström, Länsstyrelsen Skåne

Workshop: Intresset för lokalt fångad fisk är stort men hur utvecklar vi
marknaden?
10.00

Kaffe och registrering

10.30

Välkomsthälsning samt introduktion och syftet med dagen
Jannie Vestergaard, Livsmedelsakademin

10.45

Varför inte?
Inspirerande presentationer med olika synvinklar

12.00

Lunch

13.00

Workshop gruppvis: utveckling av marknaden

15.30

Redovisning av resultat och diskussion

15.45

Sammanfattning av dag 1

16.00

Workshopen avslutas

18.00

Mingel och middag på Marint centrum med havets
läckerheter från lokala producenter

08.30

Kaffe och registrering

09.00

Välkomsthälsning från fyra kommuner
Karl-Erik Olsson, Kommunstyrelsens ordförande, Simrishamn

09.10

Vad har åstadkommits sedan förra konferensen?
Johan Wagnström, Länsstyrelsen Skåne

09.30

Reflektioner och inspel om året som gått
Myndighets-, fiskar- och politikerperspektiv

10.20

Kaffe

10.40

Fiskbeståndens status
Yvonne Walther, ICES Science Committee

11.00

Lärdomar från Danmark: Sverige står mitt i en omdaning av
kvotfördelningen – vad kan vi lära av motsvarande process i Danmark?
Professor Thomas Højrup, Köpenhamns universitet

11.30- Tema marknad
15.00 Vilka är förutsättningarna att rädda kvar och utveckla den
historiska beredningsindustrin i Östersjöhamnarna parallellt med
att ta till vara dagens konsumenters efterfrågan på lokalt och spårbart?
Hur kan vi utveckla marknaden, både stort och smått?
11.30

Reflektioner från dag 1 om möjligheter med närmarknad och
direktförsäljning
Jannie Vestergaard, Livsmedelsakademin

12.30

Lunch

13.30

Är tiden ute för storskalig förädling på Östersjökusten?
Representanter från fiskbranschen

14.40

Fisken allt mindre giftig, varför syns inte det i
konsumentinformationen?
Livsmedelsverket

Konferens om östersjöfiskets framtid

15.00

Reflektioner över dagens konferens

17–18 november

15.30

Avslut med kaffe

Östersjöfiske 2020
Marint centrum, Varvsgatan 4, Simrishamn

