
 
6. – 7.2. 2019 / M/S Viking Amorella, minikryssning Åbo – Stockholm – Åbo 

 

KRYSSNINGS- OCH SEMINARIEPROGRAM (alla tider FINSK tid) 
 
 

 
Onsdagen 6.2.  
 

07.50 Utdelningen av biljetter påbörjas i Viking Line terminalens 2 våning. 
Vi stiger ombord och för bagaget till hytterna 

 

08.45          Fartyget avgår (portarna stängs kl. 8.35) 
 

09.05 Samling på däck 10, där vi har hela auditoriet. Vi har tillgång till kaffe samt 
frukter under hela dagen 

 

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

09.15 Seminariets öppning 
Ordförande för infokryssning -projektets ledningsgrupp Kim Jordas öppnar 
seminariet 

  
09.20 Infopuff - Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA i tjänst för fiskarna 

Märta Strömberg-Nygård 
 

Efter infopuffen håller LPAs representanter ett infobord i seminarieutrymmen, 
där de önskar fiskarna välkomna med sina kommentarer och frågor! 

  
 
09.30 Resultat av fiskarintervjuer i Östersjöns fiskerigruppers gemensamma 

säl- och skarvprojekt samt projektets kommunikationsplan 
Esko Taanila, Södra-Finlands kustaktionsgrupp 

 
 

10.05 Erfarenheter av sälskrämmor i Lovisa och Nådendal 
 Esa Lehtonen, Naturresursinstitutet 

Mikael Lindholm, yrkesfiskare Lovisa 
 
10.30 Diskussion och frågor över föregående föredrag 
 
10.45 Paus 
 

11.00 Den uppdaterade förvaltningsplanen för sälstammarna i Östersjön 
 Mikko Toivola, Finlands Viltcentral  
 

 Diskussion 
  
 

 

12.00 Lunch (buffet inkl. öl, vin och läsk) på däck 8      
 

 
  

INFOKRYSSNINGEN FÖR KOMMERSIELLA FISKARE  2019 



 
 
 
13.30 Kustfisket i brytningsskede – milstolpar och vändpunkter samt politiska 

beslut sett ur en lång myndighetskarriärs perspektiv. I vilken riktning går 
utvecklingen nu? 

 Kari Ranta-aho, NTM – centralen i Egentliga Finland 
 

14.00 Kommersiella fiskets utmaningar och möjligheter 
 Jari Setälä, Naturresursinstitutet 
 

14.30 Hur försöker man förbättra det kustnära fiskets verksamhetsbetingelser i 
södra Sverige 

 Vesa Tschernij, Simrishamn kommun  
 
15.00 Diskussion över eftermiddagens föredrag 
 
 

15.15 Kaffe med kaffebröd    

 
 
15.45 Skärgårdshavets tillstånd ur strömmingens perspektiv – vad framkommer 

ur Själös strömmingsundersökning och hur ser framtiden ut. Även 
preliminära resultat av strömmingens parasitundersökning i 
Skärgårdshavet 

 Jari Hänninen, Skärgårdshavets forskningsinstitut 
 
16.15 Kärringen mot strömmen – hur blev jag fiskare och hur har mitt företag 

utvecklats 
 Jarno Aaltonen, yrkesfiskare Raumo 
 
16.45 Havs- och fiskerinätverket i tjänst för fiskerinäringen 
 fiskeri nätverkskoordinator Tuomas Metsäniemi 
 

    ca 17.00 Sammandrag av dagen och slutdiskussion 
  Kim Jordas och Olavi Sahlstén, Finlands yrkesfiskarförbund FYFF rf 
 
 
 

19.00 – 20.30  Middag i á la carte restaurang Food Garden (däck 8)    

  
Obs! På grund av mottagen feedback börjar middagen 2 timmar tidigare än förut 
och vi har 1,5 timmars ättid för oss. 

 
 
 
Torsdagen 7.2. 
 

06.30 -        Frukost i buffétrestaurangen (däck 8) 

 
 
07.35 Fartyget anländer till Åbo 
 


