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FishBase Symposium 2006 – Våra fiskar
Fredagen den 3 november 2006, 09.00 – 16.30
Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet
Sverige är rikt på vatten med över 100 000 sjöar, 30 000 mil rinnande vatten och över
150 000 km2 kustnära vatten. Därmed är Sverige ett av världens vattenrikaste länder. Sverige
är också rikt på spännande fiskarter. Det finns ungefär 50 sötvattens- och närmare 200 marina
fiskarter som lever eller påträffas i svenska vatten.
Sverige har lång tradition av forskning på fisk med många aktiva forskargrupper. Symposiet
avser att belysa det pågående arbetet med kunskapsuppbyggnad och bevarandet av
mångfalden i svenska vatten. Symposiets tema är därför kunskapsläget om fiskarnas
artrikedom, deras systematik, geografiska variation, genetik, biologi samt utbredning.
FishBase Sverige har bjudit in framstående fiskforskare från hela landet med olika specialiteter
för att presentera pågående forskning, samt erbjuda en möjlighet att diskutera och
kommunicera med andra forskare. Tillsammans bygger vi upp kännedomen om våra fiskar och
hur vi skall stärka vårt samarbete – för våra fiskar.

Föredragshållare
Gustaf Almqvist, Stockholms universitet. Svartmunnad smörbult i Östersjön.
Magnus Appelberg, Fiskeriverket. Östersjöns fiskar.
Thomas Axenrot, Fiskeriverket. Icke-dödande metoder för populationsskattningar av fisk.
Bo Delling, Naturhistoriska riksmuseet. Sikarnas systematik.
Göran Englund, Umeå Universitet. Historiska och recenta faktorer som styr fiskars utbredning.
Ann-Britt Florin, Fiskeriverket. Genetisk variation hos plattfiskar.
Georg Bergþór Friðriksson, Naturhistoriska riksmuseet. Storspiggarnas systematik.
Johan Hammar, Fiskeriverket. Skandinaviska rödingar.
Sven Kullander, Naturhistoriska riksmuseet. Ovanliga fiskar i Sverige.
Jan-Eric Nathanson, Fiskeriverket. Malen i Sverige.
Jan Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet. Genetisk variation hos lax.
Erik Petersson, Fiskeriverket. Fiskens invandring och spridning i svenska vatten.
Charlott Stenberg, Fiskeriverket. Svenska hajar och broskfiskar.
Mikael Svensson, SLU Artdatabanken. Rödlistning av svenska fiskarter.
Håkan Wickström, Fiskeriverket. Svensk ålforskning.
Reservation för ändringar.

Program
Mötesprogrammet finns på http://artedi.nrm.se/fishbase_se/symposium2006.shtml

Anmälan och kontakt
Symposiet är kostnadsfritt. Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår för samtliga
deltagare. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Anmälan senast 27 oktober till:

FishBase Sverige
Sektionen för vertebratzoologi
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm
Tel: 08-5195 4123, 08-5195 4114, 0702-404309, 0705-154054
E-post: fishbase@nrm.se

