FishBase Symposium 2008 – Våra hotade fiskar
För 20 år sedan, 1988, inleddes arbetet med att kartlägga och bedöma hotbilden för
svenska fiskar. WWF, Naturhistoriska riksmuseet, ArtDatabanken, Fiskeriverket och
Sportfiskarna hade då just bildat Projekt Artedi, en referensgrupp för svenska fiskars
hotstatus. WWF finansierade Grönlingsprojektet för att inventera sällsynta fiskarter som
grönling, nissöga, groplöja och sandkrypare. Innan dess hade ingen haft en tanke på att
fiskar kunde vara hotade på samma sätt som vitryggade hackspettar och rara orkidéer.
2008 är det inte längre de ovanliga fiskarna som upplevs som hotade. Det är istället
kommersiella arter, sådana som står för en stor del av vår livsmedelsförsörjning och som
bär upp de akvatiska ekosystemen. Misshushållningen med de akvatiska resurserna har
gått med stormsteg under de senaste 20 åren trots forskarnas varningar och trots stor
kunskap om riskerna. In- och omplanteringar av arter, invasiva arter, överfiske,
vandringshinder, miljögifter och näringsbelastning är de traditionellt sett stora hoten mot
fiskarna. Det är samma hot som 1988. Nu vet vi att också storskaliga klimatförändringar
kommer att påverka ekosystemen.
Detta till trots finns det många individer, forskare och myndigheter som arbetar för att hindra
den nedåtgående trenden och bibehålla ett friskt ekosystem och ett hållbart fiske i
Östersjön, Västerhavet och inlandsvattnen.
FishBase Sverige bjuder in dessa kämpar för att belysa nutiden och framtiden ur olika
aspekter. Vi hoppas kunna visa att det finns utrymme för tillförsikt genom den forskning,
förvaltning och politiska linje som drivs globalt och regionalt.
Tid: Måndag den 3 november 2008 klockan 09:00 – 16:00.
Plats: Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40. T-Universitet, buss 40, 540.
Poster: Det kommer att finnas en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i
anmälan om du önskar nyttja denna möjlighet (posterformat 70*100 cm).
Anmälan: Senast 29 oktober 2008. Anmälan i förväg är nödvändig. Ingen
registreringsavgift. Lunch och kaffe ingår för alla registrerade symposiedeltagare.
Kontakt och anmälan
FishBase Sverige
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm
Tel: 08-5195 4122, 08-5195 4123
E-post: fishbase@nrm.se
Webbplatser: http://www.fishbase.se/
http://artedi.nrm.se/fishbase/
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Program*
Måndagen den 3 november 2008
Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40

FishBase Symposium 2008 – Våra hotade fiskar
09.00 – 09.30

Registrering, kaffe och smörgås

Moderator

Tomas Carlberg, Artdatabanken

09.30 – 09.40

Jan Olov Westerberg, Naturhistoriska riksmuseet
Inledning
Isabella Lövin, frilansjournalist
Tyst hav – jakten på den sista matfisken
Joakim Hjelm, Fiskeriverket
Vad håller torskbestånden nere?

09.40 – 10.10
10.10 – 10.40
10.40 – 11.00

Fruktpaus

11.00 – 11.30
11.30 – 12.00

Agnetha Alriksson, Jordbruksdepartementet
Jordbruksdepartementets arbete med fisk och fiskefrågor
Gordon McGregor Reid, Chester Zoo, IUCN
Global conservation of freshwater fishes: the role of the Freshwater Fish
Specialist Group (FFSG)

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.30

Anne-Christine Brusendorff, HELCOM
HELCOM - integrering af miljøhensyn i andre sektor politikker
Hans Lassen, ICES
ICES och trendanalys av fångstdata

13.30 – 14.00
14.00 – 14.20

Kaffepaus

14.20 – 14.50

15.20 – 15.50

Rainer Froese, University of Kiel
Fishes under threat: an analysis of the fishes in the 2007 IUCN Red List
Yvonne Lundell, Naturvårdsverket
Ål, CITES och Naturvårdsverket
Diskussion

15.50 – 16.00

Avslutning

14.50 – 15.20

*Med reservation för ändringar

Årsmöte för Sveriges Fiskforskares Förening
Tisdagen den 4 november 2008
Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40
Kallelse har skickats till S3Fs medlemmar.
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