ÖSTERSJÖTORSKEN –
STATUS OCH FRAMTID
NÄR?

9 december, klockan 13.00-16:00. Zoom.

MÅL

Målet med dagen är att sprida aktuell kunskap om torsken och möjliga orsaker till dess
tillbakagång i Östersjön.

UPPLÄGG

Mötet hålls digitalt som ett Zoom-webbinarium och presentationerna startar med
utgång från FishSecs rapport ‘The Decline of Cod in the Baltic Sea’, som är en aktuell
kunskapsöversikt över torskens nuvarande situation och faktorerna som påverkat dess
nedgång. Inbjudna experter presenterar vissa faktorer i mer detalj. Åhörare kan under
och efter seminariet skicka frågor till arrangörerna, via epost. Inspelning av presentationerna kommer finnas tillgängliga att titta på i efterhand.

SYFTET MED DAGEN

Syftet är att informera en bred grupp av intresserade kring den senaste forskningen om
torskens situation och de bidragande faktorer som gör att torskens situation ser ut som
den gör idag. Detta är ett första möte som ska ligga till grund för en fortsatt konstruktiv
diskussion om åtgärder och kan följas upp av fler möten senare. Dagen anordnas som
ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Marint centrum/Simrishamns kommun och
FishSec.

SEMINARIET VÄNDER SIG TILL

Alla som är intresserade av torskens situation är välkomna att deltaga! Vi tänker att
seminariet är av intresse för beslutsfattare och tjänstemän på alla nivåer, företag och
intressenter inom fisket, sportfiskare, livsmedelsaktörer, miljöorganisationer, forskare,
den breda allmänheten med flera.

AGENDA
Moderator: Johan Wagnström
13:00-13:15

Välkommen och presentation av arrangörerna
Välkommen hälsar Länsstyrelsen Skåne – Johan Wagnström, moderator,
Marint centrum – presentation av Kommunstyrelsens ordförande Jeanette
Ovesson (M), FishSec – presentation av Jan Isakson, Kanslichef

13:15-13:35

Introduktion av rapporten
Inledande presentation av syfte, metod, avgränsning från rapporten och
en beskrivning av faktorerna som kan påverka Östersjötorsken – Lina
Birgersson, FishSec.

13:35-13:45

Torskens historiska utveckling
Beskrivning av Östersjöns miljö och torskens historiska utveckling – Sara
Söderström, FishSec.

13:45-14:05

Faktor: födobrist
Presentation av hur påverkan på näringskedjorna i Östersjöns kan orsaka
torskens näringsbrist – Inbjuden talare: Ulf Bergström, SLU.

14:05-14:15

Paus

14:15-14:35

Faktor: säl och sälparasiter
Presentation av sälbeståndens påverkan på Östersjötorsken och möjligheterna att påverka förvaltningen på kort sikt – Inbjuden talare:
Sven-Gunnar Lunneryd, SLU.

14:35-14:50

De beslutsfattande processerna och ekosystembaserad
fiskeriförvaltning
Beskrivning av hur de beslutsfattande processerna går till inom EU och
den gemensamma fiskeripolitiken. Ekosystembaserad fiskeriförvaltning –
vad är det? Sara Söderström, FishSec.

14:50-15:10

Den internationella rådgivningen för Östersjön
Beskrivning av osäkerheter i beståndsanalyserna, MSY-begreppet och
ekosystembaserad förvaltning – Inbjuden talare: Mikaela Bergenius-Nord, SLU.

15:10-15:30

Perspektiv från HaV
Perspektiv på hur Sverige kan påverka EUs gemensamma fiskeripolitik
(GFP) med ett större beaktande av försiktighetsprincipen – Inbjuden
talare: Mats Svensson, HaV.

15:30-15:45

Avslut
Hur ser vägen framåt ut?

LÄNK TILL REGISTRERING:
https://www.eventbrite.com/e/ostersjotorsken-status-och-framtid-biljetter-440220359947

