
 

 

INBJUDAN till seminarium 1 mars 2019 
 

Sveriges Livsmedelsstrategi efterfrågar större nationell livsmedelsproduktion och 

högre självförsörjningsgrad i enlighet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  

För att uppnå detta när det gäller fisk från havet är det helt nödvändigt med en ny 

typ av förvaltning av säl och skarv. 
 

Syftet med seminariet är att diskutera sälförvaltning både lokalt och nationellt, där regionala lösningar kan 

vara en metod att uppnå resultat. Tillsammans behöver aktörer längs hela den svenska kusten öka pressen 

på riksdag, regering och myndigheter att besluta om åtgärder för att åstadkomma nödvändiga förändringar.  

 

Ledord för seminariet: Återskapa balansen i havet & långsiktig hållbarhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sälpopulationernas höga tillväxt sedan 1990-talet ställer till stora problem för fisket i många delar av landet 

och havet är i obalans då sälen själv saknar predatorer. Bara i Bottenviken finns ca 30 000 sälar som 

dagligen tillsammans äter ca 120 ton fisk. Finns det nya vägar för rovdjursförvaltningen i havet? Kan man 

använda sig av regionalt ansvar i förvaltningen? Skulle t.ex. Bottenviken som är ett geografiskt avgränsat 

område (med starka varumärken som löjrommen och surströmmingen som båda påverkas starkt av sälen) 

kunna vara ett försöksområde för regional förvaltning (liknade rovdjursförvaltningen på Björnen)?  

 

De som anländer redan tors 28/2: Isfiske och surströmmingskalas! 

13.00 Samling vid busshållplatsen direkt utanför ingången till Luleå stadshus. Transport (bil eller skoter 

beroende på isläget) till Junkön för att se hur man fiskar under isen. OBS – varma kläder och skor!! Åter i 

Luleå ca 17.00. 

 

18.00 Samling vid busshållplatsen direkt utanför ingången till Luleå stadshus. Busstransport till Kallax by. 

Surströmmingskalas i den klassiska bygdegården i Kallax by, vi äter, njuter och visar hur man tillverkar 

surströmming, buss tillbaka till Luleå avgår från bygdegården 20.00  

 

              
  

Tid/plats: Fredag 1/3, seminarium i sessionssalen i Luleås stadshus  

Torsdag 28/2, studiebesök och surströmmingskalas för de 

som kommer tidigt 

 

Anmälan:  Senast 16/2, Ulf Lindgren – ulf-lindgren@telia.com  

I anmälan ange om du vill delta i aktiviteterna 28/2! 

Max 120 platser, först till kvarn. Kostnadsfritt deltagande 

 

Språk: Svenska 

 

Frågor:   Ulf Lindgren 070-3264271, Malin Skog 070-036 96 26 

 

Arrangörer: Sveriges Fiskares Producentorganisation,  

 Surströmmings Producenterna 

 Norrbottens Fiskares Producentorganisation 

Luleå kommun, 

Landsbygdsnätverket 

 

Sälbåt med lika stort behov 

av renovering som säljakten 

http://www.norrkustfiske.se/
https://www.lulea.se/
http://www.landsbygdsnatverket.se/2.2e7051841506a4adf404a58.html
mailto:ulf-lindgren@telia.com


 

 

PROGRAM 
Moderatorer Ulf Lindgren och Jonas Lundström 

 

Från 09.30   Registrering, kaffe 

 

10.10 Välkomsthälsning 

Björn O Nilsson, landshövding i Norrbottens län   

 

10.20 Lägesbeskrivning och forskarperspektivet på en framgångsrik förvaltning, Sverige i 

allmänhet och Bottenviken i synnerhet, Sven-Gunnar Lunneryd, SLU 

  

10.35 Sälförvaltningen i Finland 

 Representant för finska ministeriet (namn ej fastställt) 

 

10.50 Havs- och Vattenmyndighetens ansvar och arbete med sälfrågan 

 Ingemar Berglund, avdelningschef Avdelningen för fiskförvaltning 

 

11.15 Säljakt i praktiken – några säljägare ger sin syn  

 

11.30 Förvaltning av säl på regional nivå 

 Johan Antti, länsråd Länsstyrelsen i Norrbottens län 

 

11.45 Framtiden kräver ett förändrat synsätt 

 Kristina Yngwe, ordförande i Jordbruks och miljöutskottet  

 

12.00 Lunch, Norrbottens Fiskares Producentorganisation bjuder deltagarna på Norrbottensmat på 

restaurang Vilgot  

 

13.00 19 kustkommuner i samverkan – kluster i syd kräver förändringar 

Vesa Tschernij, Simrishamns kommun 

 

13.15 Så vill vi se den framtida fiske och sälförvaltningen  

Peter Ronelöv Olson, ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation 

 

13.30 Tankar kring en förändrad förvaltning   

 Björn Risinger, GD Naturvårdsverket  

 

13.45 Svenska Jägareförbundets syn på hur våra sälstammar ska ”förvaltas” 

 Hans Geibrink, Jägarförbundet 

 

14.00 Så tacklas EU:s saluföringsförbud, Eskil Erlandsson  

 

14.15 Paneldiskussion 

 Kristina Yngwe, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet  

 Johan Antti länsråd Länsstyrelsen i Norrbottens län 

 Teija Aho Sveriges Fiskares Producentorganisation   

  Björn Risinger GD Naturvårdsverket 

 Ingemar Berglund Havs- och Vattenmyndigheten 

 Sven-Gunnar Lunneryd SLU 

 

15.15 Summering/avslut – hur går vi vidare 

 

Kaffe 

 

Utställning Sälskinnet som produkt – Paula Fahlander  



 

 

INBJUDNA 

• Luke Finland 

• Jord- och skogsbruksministeriet i Finland 

• SYKL, Finlands yrkesfiskeförbund 

• Ledamöterna i Miljö- och jordbruksutskott  

• Näringsdepartementet 

• Miljödepartementet 

• Naturvårdsverket 

• Jordbruksverket 

• Länsstyrelserna  

• Havs och vattenmyndigheten 

• Naturhistoriska Riksmuseet 

• Svenska Jägarförbundet 

• Jägarnas Riksförbund 

• Hushållningssällskapet 

• Naturskyddsföreningen 

• Världsnaturfonden 

• Simrishamns kommun 

• Sveriges Fiskares Producentorganisation 

• Norrbottens Fiskares Producentorganisation 

• Sveriges Lantbruksuniversitet SLU 

• Landshövdingarna längs Norrlandskusten 

• Svenskt Näringsliv 

• VISITA 

• Stockholms universitet 

• Fiskekommunerna Bohuslän, Simrishamns kommun, Kommunsamverkan 

• Kommunalråden i kustkommunerna längs Norrlandskusten 

• Riksdagsledamöter från Norrlandslänen 

• Representanter för Region Norrbotten och Region Västerbotten 

• Kvarkenrådet 

• Luleå Näringsliv 

• Kustbevakningen 

 

Övrigt 

Dela gärna inbjudan vidare till andra som kan tänkas att ha intresse att fördjupa sig i ämnet! 


