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Inbjudan 

Kan fiskar känna smärta och uppleva lidande? 
Konferens tisdagen den 30 november 2010, kl 08.30–18.00 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm 
 
 
Fisk har nyttjats av människan som livsmedel sedan urminnes tider och har varit ett vanligt bytes-
djur, som i modern tid dessutom blivit till människans nytta och nöje som försöksdjur, sällskaps-
djur och genom sportfiske en källa till rekreation.  
 
Vi har länge saknat kunskap om fiskens kapacitet att känna smärta och uppleva lidande. I dag vet 
vi mer om fiskens fysiologi och mentala förmåga och om hur den upplever stress och smärta, vil-
ket kan ha betydelse för fiskars välfärd och lagstiftning. Fiskar omfattas idag inte av en samlad 
lagstiftning, även om det för försöksfisk och odlad fisk finns en reglering som saknas för vild-
fångad fisk.  
 
Konferensens syfte är att belysa kunskapsläget och identifiera kunskapsluckor. Konferensen do-
kumenteras, och dokumentationen överlämnas till Jordbruksverket. Förmiddagen handlar om fis-
kens biologiska förutsättningar att registrera och uppleva smärta och eventuellt lidande. Efter-
middagen ägnas åt att diskutera vårt traditionella sätt att se på fisk och den moderna människans 
ökade intresse för fiskens välfärd. Dagen avslutas med en paneldebatt om framtidsvisioner för 
fiskens välfärd.  
 
Konferensen är ett samarrangemang mellan Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) och Cent-
rum för vilt- och fiskforskning (CFW), båda vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), samt  
Scand-LAS (Scandinavian Society for Laboratory Animal Science), Statens Veterinärmedicinska 
anstalt (SVA) och Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA). 
 
Alla intresserade är välkomna att delta i konferensen om fiskens välfärd och i kvällens måltid i 
Oscars källare.  
   
 
Välkomna! 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 
 
 
 

 
 

 
Mats Sjöquist 
Föreståndare Nationellt centrum för djurvälfärd, SLU 

 

 
  

 

 

 
 
Program, anmälan och praktiska upplysningar, se sidan 2. 
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Kan fiskar känna smärta och uppleva lidande? 
Konferens tisdagen den 30 november 2010, kl 08.30–18.00 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm  
 

Moderator: Nisse Hilldén 
 
Program 
08.00 Registrering  

 
13.00 Fisken: gröda, djur eller mittemellan?  

Erik Petersson, Fiskeriverket 

08.30 Inledning  
Mats Sjöquist, Nationellt Centrum för 
Djurvälfärd, SLU, och Björn Dahlén, SJV 

13.30 Djurens Rätt om fiskar och fiske  
Lena Lindström, Djurens rätt 

08.50 En fisk är inte en fisk är inte en fisk – 
eller vad skiljer en art från en annan?  
Michael Axelsson, Göteborgs universitet 

14.00 Etiska aspekter på fiskars – eventuella – 
smärtupplevelser 
Petra Andersson, Chalmers 

09.30 Hur hanterar fiskar stress  
Svante Winberg, Uppsala universitet 

14.30 EFSA:s aktiviteter inom fiskvälfärd 
Bo Algers, SLU 

10.10 En evolutionär syn på fiskars smärt-
sinne 
Kjell Døving, Oslo universitet 

15.00 Bensträckare med frukt och kaffe 
 

10.50 Bensträckare med frukt och kaffe 15.30 Lagstiftning för fisk 
Anders Gustafsson, Åklagarämbetet, Skövde 

11.20 Smärta och nociception hos fisk  
Janicke Nordgreen, Norges veterinär-
högskola 

16.00 Visionsdebatt 
 

12.00 Lunch 18.00 Ärtsoppa och punsch 

 

Tid Tisdagen den 30 nov kl. 08.30 – 18.00 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 23 nov anmälan via denna länk eller vår hemsida, www.ksla.se.  
Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Gun Askerö, tel 08-54 54 77 12. 

Kostnad 270 kr för seminariet och 150 kr för soppa och punsch. Detta faktureras. 
Avbokning måste ske senast 1 vecka innan arrangemanget äger rum, annars fak-
tureras 500 kr. 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, 
och Maria Jalmlöv, 

tel 08-54 54 77 06 
maria.jalmlov@adm.slu.se, tel 073-634 23 28 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12  
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