
Havsresan i Ystad -program hösten 2016

Strandens värden. Vad betyder stranden för Ystad? Hur kan vi sköta den på bästa 
sätt? Hans Hanson och Lunds Universitet, Ystads kommun, Havsresan och Ystad 
Saltsjöbad bjuder in till ett rundabordssamtal kring strandens värden för olika 
verksamheter i Ystad. Hör vad olika representanter har att säga. Kom med egna frågor 
och synpunkter! 
När: 27 augusti kl.13:00-14:30 Var: Vid fint väder Terassen, Ystad Saltsjöbad. Annars 
samlas vi i receptionen. 

Havetsdag. En publik dag där aktörer inom havsfrågor visar upp sig och resultaten från 
Havsresans fältvecka redovisas. Under dagen kommer bland annat 
Sjöräddningssällskapet, dykklubben Nautilus och Sjövärnskåren att visa upp sig och 
berätta om sin verksamhet. Elever från Ystads skolor visar olika projekt som har med 
havet att göra. Skräpänglarna, Håll Sverige Rent och miljöprisade Patrik Juhlin är på 
plats med en lösning för nedskräpning av havet. Dykarna från Havsresans fältvecka och 
föreningen Swedish Coast and Sea Center visar bilder och film från vraken utanför 
Ystad. Vidare finns möjligheter att få veta mer om havskajaker, och det blir också 
musikalisk underhållning!
När: 3 september kl. 10:00-15:00 Var: Ystad Marina 
Program på http://www.havsresan.se/ och Havsresan på Facebook.

Uppströmsarbete för god vattenkvalitet i Segeå och i havet (Öresund). Segeåns 
Vattendragsförbund och Vattenråd har under lång tid arbetat med olika åtgärder för att 
förbättra statusen i ån och i havet. Arbetet startade redan 1988 och  sedan år 2000 har 
vårt åtgärdsprojekt det sk  Segeå-projektet funnits. Vi vill denna kväll inspirera och 
berätta hur vi jobbar och vad man kan göra även som enskild. Christel Strömsholm 
Trulsson och Jenny Ahlqvist, Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. 
När: 8 september kl.18-19. Var: Ystads stadsbibliotek.

Hur mår vårt hav? Resultaten från 24 år av mätningar från Sydkustens 
Vattenvårdsförbund.  Per Olsson, Toxicon/Sydkustens vattenvårdsförbund och Henrik 
Uthas, Ystads kommun. 
När: 3 oktober kl. 18:00-19:00 Var: Ystads stadsbibliotek.

Navigationens historia. Från solkompass till GPS. Bo af Winklerfeldt. Copenhagen 
Malmö Maritime Academy.
När: 22 november kl. 18:00-19:00 Var: Ystads stadsbibliotek.

Planering för ett förändrat klimat – strategi för att hantera stigande havsnivåer i 
fysisk planering i Ystad. Caroline Fredriksson, Teknisk vattenresurslära, Lunds 
universitet och Mona Ohlsson Skoog, Ystad kommun. 
När: 26 november kl. 14:30-15:30 Var: Ystads stadsbibliotek.

Fri entre. Ingen förbokning- först till kvarn....
Frågor? Kontakta Agneta Green, Ystads kommun 0411-57 72 17
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