Tisdagen den 24 januari
12:00-13:00 Lunch på restaurang Kronolaxen, vid Laxens Hus, Mörrum.
13:15-13:40 Mörrums Kronolaxfiske: Sjuk lax i Mörrumsån 2013-2016
Berättelsen om och bilder på svamp- och sjukdomsdrabbad lax i Mörrumsån de senaste tre-fyra åren. Sjukdomseffekter
för vår verksamhet och för branschen, nu och i framtiden. Rapport från en älvförvaltare i Tyskland. Vad kan vi ställa upp
med framöver?
13:45-14:00 Östersjölaxälvar i samverkan: Sjukdomsläget i Östersjöälvarna, rapport från älvarnas
förvaltningsorganisationer
Thomas Johansson, ordförande: Organisationen har ett stort nätverk med kontaktpersoner i nästan samtliga
vildlaxförande Östersjöälvar. Kunnandet och engagemanget för hur de enskilda bestånden mår är stort. Nätverket kan bli
viktigt för framtida rapportering och provtagning av fisk.
14:05-14:50 SVA: Resultat och slutsatser utifrån gjorda provtagningar. Nästa steg.
Charlotte Axén, t.f. statsveterinär: Bakgrund till SVAs arbete, hur provtagningar genomförts i olika vattensystem, resultat
av analyser och slutsatser. Vad SVA anser bör göras ytterligare.
14:50-15:15 Kaffepaus
15:15-15:55 Stockholms Universitet: Forskning om tiaminbrist i östersjölax
Lennart Balk: Professor i miljöbetingad och biokemisk toxikologi vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
(ACES): Vad är tiamin och tiaminbrist och vad innebär bristen för celler och vävnader från djur. Kunskap i nuläget
specifikt om tiaminbrist i vissa laxfiskar (ffa i Salmoninae, en underfamilj i Salmonidae) både individuellt biokemiskt och
storskaligt globalt i norra hemisfären.
16:05-16:25 SLU Aqua: Vår roll i laxförvaltningen.
Anders Kagervall, Forskare vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för diadroma arter
Kort sammanfattning av datainsamling och analyser som ligger till grund för nationell och internationell rådgivning.
Sjukdomsutbrott i relation till datainsamling, statusbedömningar och rådgivning.
16:30-16:50 Havs och vattenmyndigheten: HaVs roll och insatser för Östersjölaxen
Sofia Brockmark, enheten för biologisk mångfald: HaVs arbete och ansvar med att förebygga spridning av sjukdomar
hos vild fisk. Martin Rydgren och Håkan Carlstrand, enheten för fiskereglering: Förvaltning av lax och öring.
16:50-17:00 Avslutning

Onsdagen den 25 januari
08:30-10:15

Sammanfattning av gårdagens föredrag

Värdering av läget, hur allvarligt ser respektive organisation och myndighet på saken? Hur viktigt är det att vidta
åtgärder?

Vad orsakas sjukdom och dödlighet av? Vilka orsaker kan vederläggas, vilka kan inte? Vilka åtgärder ser vi som
viktiga och potentiellt fruktbara? Till vilket pris?
10:15-10:30 Kaffepaus
10:30-12:00

Hur ska man som älvförvaltare förhålla sig till sjuka fiskar och sportfiske? Faktiska effekter? Etik?

Spridnings- och smittorisker: Åtgärder att vidta? Bör desinficering erbjudas?

Hur ska problemen kommuniceras till sportfiskare/allmänhet? Övervakas? Rapporteras?

Hur går vi vidare? Vad, hur, vem, finansiering, när, återkoppling, forum?
12:15 Lunch och avslutning
Vi siktar på att utifrån mötet kunna ta fram en enkel och överblickbar konceptuell modell. Modellen blir en viktig del av
mötets resultat, den blir ett verktyg för att kommunicera och begripliggöra bilden av både problematiken med sjuk lax och
dess effekter, men också de åtgärder vi värderar högst och vill gå vidare med. Modellen är en förenkling av metoden
Open Standards (från CMP, Conservation Measures Partnership, www.conservationmeasures.org) och skickas separat
för att varje deltagare ska få möjlighet att fylla på med sin kompetens före och under mötet.

