
 
4. – 5.2. 2015 M/S Silja Galaxy, minikryssning Åbo – Stockholm – Åbo 
(alla tider FINSK tid) 
 

 

SEMINARIETS TEMA ”2015 – ETT ÅR FÖR FÖRÄNDRINGAR” 
 

 
Onsdagen 4.2.  

 
07.20 Utdelningen av biljetter påbörjas i Silja Line terminals första våning  

   

08.00 Vi stiger ombord och för bagaget till hytterna 
 

08.15          Fartyget avgår 
 

♫  Vi stärker gemenskapsandan, valfria ställen!! ♫

 

09.00 Samling på däck 5 i fören. I seminarieutrymmen har vi tillgång till kaffe, kex 

och frukter under hela dagen 
 

09.10 Yrkesfiskare och ordförande för infokryssning -projektets ledningsgrupp Olavi 
Sahlstén öppnar seminariet 

  
09.20 Aktuella teman inom fiskeriförvaltningen ur yrkesfiskets synvinkel (bl.a. Fiskeri-

förvaltningen i Finland under reform, Europeiska havs- och fiskerifonden; det opera-

tiva programmet för Finland samt stödformer under 2014 – 2020) / Risto Lampinen, 
Jord- och skogsbruksministeriet 

 

10.00 Hur förbättras yrkesfiskets förutsättningar i Finland genom den nya fiskela-
gen? / Kari Ranta-aho, NTM – Centralen i Egentliga Finland  

 

10.30 Övervakning av följning av den gemensamma fiskeripolitikens regler och åt-
gärder vid försummelse att följa reglerna 
- innehållet av den 1.1.2015 i kraft trädande lagen 
- ett exempelfall: fångstens utkastförbud och lossningsplikt 
Paavo Suominen, NTM – centralen i Egentliga Finland 

 

11.00 Förpackningsmärkningar och spårbarhet av fiskeprodukter i praktiken. Hur 
kommer dioxinövervakningen att effektiveras? / 
Kim Jordas, Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf 

 

11.30 Diskussion över förmiddagens föredrag 
 

12.00 Lunch (buffé inkl. öl, vin och läsk) på däck 7 fören     

 
13.30 Den nationella lax- och havsöringsstrategin; verkställande samt inverkan på 

yrkesfisket / Kari Ranta-aho, NTM – centralen i Egentliga Finland 
 

14.00 En översikt över förslaget till flerårig plan för fiskets utnyttjande av torsk-, 
strömming- och vassbuksbestånden i Östersjön / Risto Lampinen, JSM 

 

14.15 Är fisket i Skärgårdshavet hållbart?  Uppskattningar och undersökningar / 
Jari Setälä, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet VFFI 

 

14.45 Studier av skarvens födointag hos oss och på annat håll / Heikki Auvinen, 
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet VFFI 

 
 



 
 
 
 

15.15 Paus  

 
15.45 En översikt över Fiskeri- och miljöinstitutets utvecklingsprojekt / Maria Saari-

nen, Fiskeri- och miljöinstitutet Livia 
 

16.15 Genomgång av kommentarer och frågor, som församlats under dagen i ”feed-
backlådan” 

 

ca 17.00 Sammandrag av dagen / Kim Jordas och Olavi Sahlstén, Finlands yrkesfiskar-
förbund FYFF rf 

 
 

21.00 Middag i á la carte restaurang Grill House (inkl. dryckpaket) på däck 7, 
mellersta delen av fartyget 

  
 

 
Torsdagen 5.2. 

 

06.00 -        Frukost i bufférestaurangen (däck 7 i fören) 

 
 
07.00 Fartyget anländer till Åbo 
 
  
 

Föredragen hålls på finska, men frågor kan också ställas på svenska! 

 


