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Säl, skarv och fiske med livskraftig kustutveckling – Hur går det med regional 

ekosystembaserad förvaltning! 

 

Utgångspunkt för temadagen:  

Förmedla en bild av nuläge, erfarenheter och dela kunskaper från förvaltningsarbete i andra 
områden. Samt koppla på arbetet med förvaltningsplaner i Gävleborgs och Uppsala län. 

 

08.30 Mingel, kaffe/te och smörgås. Mentifrågan: ”Mina förväntningar på dagen”. 

09.00 Välkommen, Theres Sundberg, verksamhetsledare Leader Gästrikebygden, Erica Hasslar, 

projektledare för piloten Södra Bottenhavet i projektet Ekosystembaserad havsförvaltning. 

09.05 Introduktion till Temadag Säl och skarv, Landshövding Per Bill, Gävleborgs län.  

09.15  Runt-bordet deltagarnas reflektioner kring mentifrågan och egna förväntningar 

09.30 Breda bilden – korta vittnesmål 

• Karl Gullberg, länsfiskekonsulent, Lst Gävleborg, strömming och effekter, 5 min.  

• Per Aspenberg, Gävles ornitologiska förening, skarvens liv, häckning och roll, 5 min.  

• Christin Aminoff, Naturvårdsverket, Sveriges förvaltningsperspektiv för skarv, 5 min.  

• Anna-Carin Westling, Sealhunt, sälens situation längs Södra Bottenhavets kust, 5 min. 

• Magnus Bergman, yrkesfiskare, Bergmans Fisk, kustfisket då och nu, 5 min.  

• Markus Norbäck, planarkitekt, Tierps kommun, skarvkolonier ur ett 

kommuninnevånar- och planeringsperspektiv, 5 min. 

10.00 Rapporten ”Säl, skarv och småskaligt fiske/Baltic Sea Seal and Cormorant Transnational 

Cooperation”, Aron Hejdström, redaktör.  

10.20 Parvis bikupa 

10.30 PAUS 

10.45 “Fågelpredation på lax- och havsöringssmolt”, presentation av ny studie från Dalälven med 

mynningsområde, Torbjörn Säterberg, SLU Akvatiska resurser.  

11.00 “Cormorant predation on dwindling populations of coastal fish, new and old results”, Niels 

Jepsen, DTU Aqua, via länk.  

11.15 Erfarenheter om sälens liv och förutsättningar längs vår kust, Anna-Carin Westling, 

Sealhunt, entreprenör och säljaktsinstruktör.  

11.30 Gråsäl i Bottenhavet: förändringar i sälarnas födoval, kondition och förekomst, Karl 

Lundström, SLU Akvatiska resurser, via länk.  

11.45 LUNCH  
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12.45 Säl ur ett långsiktigt hållbart perspektiv, erfarenheter och förslag, Sven-Gunnar Lunneryd, 

SLU, seniorforskare. 

Förvaltningsperspektiv skarv  

13.00 Skarvförvaltningen ur nationellt perspektiv, Christin Aminoff, skarvansvarig, 

Naturvårdsverket, författare skarvförvaltningsplan.  

13.15 Strategi och erfarenheter från skarvförvaltning i Stockholms län, Niklas Sjöberg/Lst 

Stockholm.  

13.30 Lokala grupper för återkoppling med erfarenheter och förslag till Länsstyrelsernas 

pågående skarvförvaltningsplanerna och kommande sälförvaltning. Henrik Thomke/Nedre 

Dalälvens intresseförening. 

13.45 Hur ser arbetet med skarvförvaltningsplanen ut och vad önskar de för bidrag från 

arbetsgrupperna, Lennart Nordvarg, avdelningschef Länsstyrelsen Uppsala. 

14.00 Hur ser arbetet med skarvförvaltningsplanen ut och vad önskar de för bidrag från 

arbetsgrupperna, Joel Isenskiöld, avdelningschef Länsstyrelsen Gävleborg 

14.15 PAUS 

Förvaltningsperspektiv säl 

14.30 Hur ser det nationella arbetet med sälförvaltningsplanen ut och hur kan våra lokala 

arbetsgrupper bidra med förslag och erfarenheter, Susanne Viker, Havs- och 

vattenmyndigheten 

14.45 Bordsvis dialog - hur kan vi stärka arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling längs vårt 

kustområde?   

15.10 Redovisning av bordens dialoger. 

15.45 Summering av dagen och uppstart av de lokala processerna, Theres Sundberg, 

verksamhetsledare Leader Gästrikebygden, Erica Hasslar, projektledare för piloten Södra 

Bottenhavet i projektet Ekosystembaserad havsförvaltning. 

16.00 AVSLUTNING 

 

 

 

 


