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Seminarieprogram
08:45	 Kaffe	och	registrering	i	Skeppet,	Simrishamns	hamn.
09:15	 Välkomsthälsning Simrishamns kommun hälsar välkommen. Staffan Tellman, kommundirektör
därefter	Inledning En stor och underutnyttjad kunskapskälla är våra universitet och högskolor. Exempel på vilka 
möjligheter som kan erbjudas visas i form av Lunds universitet och initiativet Havsportalen. Leif Bjelm, professor 
georesursteknik, Lunds universitet
09:30	 Sjösäkerhet Om Baltic Master II, vars syfte bl.a. är att öka beredskapen för oljeutsläpp och jobba förebyg-
gande för att minska utsläppen från transporter till sjöss. Malin Sandström, Baltic Master II
09:55	 Framtidens	havsplanering Regeringens pågående arbete med en ny förvaltning av svenska vatten och hav. 
Claes Pile, Miljödepartementet
10:20	 Vad	döljer	sig	i	djupet	och	rör	sig		på	ytan,	del	1?	Sjöfartsverket berättar om sina produkter och vilka 
verktyg som finns att tillgå. Patrik Wiberg, Renée Modigh, Sjöfartsverket
10:40	 Paus
10:50	 Vad	döljer	sig	i	djupet	och	rör	sig		på	ytan,	del	2?	Sjöfartsverket berättar vidare om sina produkter och 
vilka verktyg som finns att tillgå. Patrik Wiberg, Renée Modigh, Sjöfartsverket
11:15 Geologiska kartor De maringeologiska kartorna är i den mån de finns tillgängliga ett utmärkt underlag 
för viss typ av planering. Sveriges geologiska undersökningar presenterar sitt marina arbete. Anders Elhammer, ve-
riges Geologiska Undersökning
11:40	 Kulturmiljön	—	något	att	räkna	med Kulturmiljön under vattenytan är i högsta grad en planeringsfak-
tor, till exempel gäller Kulturminneslagen även här! Andreas Olsson, Statens Maritima Muséer
12:05	 Lunch	från	legendariska	Hotell	Svea
13:00	 Gränsöverskridande	samarbete?	Hur prioriterar man resurser i en krissituation? Hur ska samarbetet mel-
lan kommunal räddningsjänst och statliga myndigheter fungera — och hur fungerar det i verkligheten? Vilka 
hjälpmedel står till buds? Eva Ljungkvist, Sydöstra Skånes Räddningsförbund SÖRF
13:25	 Kustplanering	i	praktiken	Trelleborgs kommun har nyligen presenterat resultatet av ett underlag för in-
tegrerad kustzonsförvaltning på lokal nivå och skydd av Östersjöns miljö. Mattias Müller, Trelleborgs kommun 
13:50	 Kustbevakningens	nya	tänder	Kustbevakningen berättar om den upprustning av kapacitet som just nu pågår 
och vilka uppgifter man därigenom kan lösa på ett ännu bättre sätt än innan. Håkan Rydberg, Kustbevakningen
14:15	 Olja	på	stranden! En berättelse ur verkligheten sett från en kommunal ansvarsposition Peter Erlöv, Region 
Skåne
14:40	 VISNINGAR	och	seminariedelens	avslutning. Företag och organisationer som deltar i visningarna ger 
korta introduktioner, och den gemensamma seminariedelen av dagen avslutas. Du vandrar sen runt i din egen takt 
och besöker deltagarna där du ställer dina egna frågor. 
17:00	 Visningarna	slut. Ingen återsamling

.
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Visningar
Visningarna sker under eftermiddagen. Visningarna sker exklusivt i mindre 
grupper mellan klockan 15:00 och 17:00. Detaljer meddelas under dagen.

Aanderaa	A/S	presenterar mätteknik och instrument för miljöövervakning

DHI presenterar konsultverksamhet och modelleringsverktyg

KIMO	Baltic	Sea	— ett internationellt nätverk för Östersjömiljön

Kustbevakningen visar miljöfartyg KBV202 m.m.

Lunds	tekniska	högskola visar mätteknik

LYYN	AB	visar förbättringsteknik för videobilder och ROV-teknik

Marint	centrum Simrishamn presenterar sig

Marin	Miljöanalys	AB  — Sjömätning med tillämpningar inom miljö, 
biologi och geologi

MSDK visar dykning och undervattensbilder från Havsresan 2009

Seacult/Reef	Systems	A/S presenterar sitt koncept för erosionsskydd och 
konstgjorda rev

Stiftelsen SEA-U presenterar ett pedagogiskt koncept för att öka medveten-
heten om havsmiljöfrågor hos barn och ungdomar

Sjöfartsverket visar sjömätningsfartyget Jacob Hägg med mera

Sveriges	 Geologiska	 Undersökning visar undersökningsfartyget Ocean 
Surveyor m.m.

Vattenfall informerar om havsbaserad vindkraft

Detaljer om visningarna, platser mm. meddelas under temadagen. För 
länkar till deltagarna, mm, se www.havsresan.se/

Plats
OBS! Ändrad lokal!

Temadagen äger rum i centrala Sim-
rishamn, i årets kanske vackraste tid, 
på alltid vackra Österlen. 

Seminarierna går av stapeln i loka-
len	Skeppet	 i	Simrishamns	hamn	
(OBS	 Ändrat!); gångavstånd från 
buss- och tågstation. Parkering finns 
i närheten. Avgiftsfritt men inte 
oövervakat.

Lunch äter vi i Seglarpaviljongen, 
mitt emot Hotell Svea, några minu-
ter från Stortorget. Har du särskil-
da önskemål om maten, kontakta 
Madeleine Lundin snarast, helst på 
e-post Madeleine.Lundin@simris-
hamn.se

Visningarna sker i Skeppet eller i 
Simrishamns hamn.

Övrigt
För frågor om resor, etc, kontakta 
Turistbyrån tel. 0414-81 98 00 el-
ler se www.simrishamn.se/turism. 
Du kan även kontakta Madeleine.
Lundin@simrishamn.se eller Peter.
Jonsson@tg.lth.se

Temadagen arrangeras inom ramen för projek-
tet Havsresan 2009, som drivs av Teknisk geo-
logi vid Lunds tekniska högskola i samarbete med 
Simrishamns kommun och Marint Centrum i 
Simrishamn

Tid
Den 14 maj 2009 med början kl 
09.15 (OBS Ändrat!) Kaffe finns 
från 08.45). Slut omkring kl 17.00 
med två timmars tid för visningar. 



Skeppet<

På grund av det glädjande stora intresset har 
vi tvingats byta till en större lokal. Temadagen 
äger nu rum i Skeppet i Simrishamns hamn, se 
kartan nedan. Om du inte hittar, ring 0414-81 
91 24 eller 070-649 2333.


