
 

 

 

 

 

Nordisk workshop om räkfiske och förvaltning  
Nordic workshop on shrimp fisheries and management 

Räkan i Skagerrak fick rött ljus i Världsnaturfonden WWFs fiskguide 2014 på grund av brist 
på efterlevnad av utkastförbudet av räka och en osäker beståndsutveckling. Beståndet hade 
då minskat kraftigt sedan 2008 utan känd orsak. Flera projekt startades under våren 2014 
kring ökad selektivitet i räktrålar. Ett nordiskt projekt, SHRIMPACT, startades också som 
syftade till att jämföra Sveriges, Norges och Danmarks räkfiske ur miljösynpunkt. Projektet 
är ett samarbete mellan SP Food and Bioscience, SLU aqua, DTU aqua och SINTEF Fiskeri og 
havbruk. 

 

Årets version av fiskguiden kommer att presenteras i slutet av februari och vi vill nu bjuda in 
till en temadag kring räkfiske. Förutom resultaten från dessa forskningsprojekt kommer 
utblickar mot räkfisken i Kanada och Australien att ges. Skillnaderna mellan fiskena och 
förvaltningen i de tre nordiska länderna kommer att belysas och WWF kommer att beskriva 
sin ståndpunkt. Det kommer att finnas tid för frågor och diskussion. 

Dagen är ett gemensamt arrangemang mellan projektet SHRIMPACT, som finansieras av 
Nordiska Ministerrådet och det västsvenska regionala klustret Marina Livsmedel. 
 

På grund av att vi har internationella gäster, kommer föredragen att hållas på engelska, 
men det går bra att ställa frågor på svenska. Seminariet är kostnadsfritt. 

 

 

Tid: torsdagen den 5 mars kl. 09.30-16.00 

Plats: Hörsalen, SP Food and Bioscience (fd SIK)  
Vägbeskrivning: 
Med bil: SP Food and Bioscience ligger vid riksväg 40 på väg mot Landvetter och Jönköping, om du kommer från Göteborg. Kör av vid första 

Med tåg till centralstationen: tag buss Röd express från hållplats Centralstationen eller buss Grön express från hållplats Nordstan till hållplats 

Delsjömotet. Promenera sedan under motorvägen och följ SP-skylten. Mer info finns på www.vasttrafik.se. 

Med flyg till Landvetter: tar lämpligen taxi. SP ligger vid infarten mot Göteborg, ca 20 minuters färd från Landvetter Airport.  

Besöksadress: Frans Perssons väg 6, 402 29 Göteborg, Telefon: 010-516 66 00   

 



 

 

 

 

 

 

 09.30  Coffee and networking 

 10.00 Welcome, Friederike Ziegler, SP Food and Bioscience 

 Australian experiences of managing shrimp fisheries, Bridget Green and Anna Farmery, University 

of Tasmania, Australia 

 Overview of shrimp fisheries and management in Canadian waters, Peter Tyedmers, Dalhousie 

University, Canada 

 The Danish national regulation of the Skagerrak shrimp fishery, Bent Pallisgaard Christensen, 

Danish AgriFish Agency 

 The Swedish national regulation of the Skagerrak shrimp fishery, Bengt Kåmark, Swedish Agency 

for Marine and Water Management 

 12.10–13.00 Lunch 

 The Norwegian national regulation of the Skagerrak shrimp fishery, Robert Misund, Norwegian 

Directorate of Fisheries 

 SHRIMPACT project results, Friederike Ziegler, SP Food and Bioscience (and project participants) 

 Recent research to increase the selectivity of shrimp trawls, Hans Nilsson, SLU aqua 

 Industry reflections on the development of trawl selectivity, Bengt Gunnarsson, Fiskareföreningen 

Norden  

 The Skagerrak shrimp in the WWF seafood guide, Inger Näslund, WWF Sweden 

 During the afternoon, there will be time for discussions and questions and coffee will be served 

 
Anmälan med namn, företag/organisation/universitet och telefonnummer till 
livsmedel@maritimaklustret.se senast den 26 februari.  

 

 

Välkommen!  

Ann-Sofie Sandberg, Ingrid Undeland, Susanne Ekstedt, Bengt Gunnarsson,  

Susanne Lindegarth och Friederike Ziegler 
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