INBJ UDA N
Hur kan vi arbeta med marint mikroskräp?
- vad är mikroskräp, hur påverkar det oss, vilka är källorna och vad kan vi göra?
Ystad kommun, Kommunförbundet Skåne och Havsresan vid Lunds universitet (i år
i Ystad) bjuder in till seminarium om hur de skånska kommunerna kan arbeta med
marina plastföroreningar, från nanoskala till makroskala. Projektet Havsresans
grundidé är att sammanföra flera aktörer som arbetar med liknande frågor. Ett
seminarium kring marin nedskräpning och hur man kan arbeta vidare med
problemen med mikroskräp regionalt och lokalt känns därför väldigt rätt. Seminariet
vänder sig främst till kommunala tjänstemän, politiker och lokala aktörer.
Välkommen!

Tid:

26 maj 2016, 13.00 - 16.00

Plats:

Knutssalen i Gamla Rådhuset, Ystad

Kostnad:

Kostnadsfritt
Ystads kommun bjuder på eftermiddagsfika.

Anmälan:

Anmäl dig på http://kfsk.se/?p=13425 senast 20 maj 2016

För att erbjuda lokala aktörer och allmänhet större möjlighet att delta kommer även
ett mindre seminarium hållas kl. 18:30. Samma datum, samma plats. Ingen
föranmälan krävs till kvällsseminariet.
Information: Agneta Green, Ystads kommun, 0411-577217, agneta.green@ystad.se
Therese Jephson, Kommunförbundet Skåne, 0728-854757,
therese.jephson@kfsk.se
Målgrupp: Planarkitekter, VA-ingenjörer, miljöstrateger, miljöinspektörer, ekologer,
upphandlare, näringsliv, förtroendevalda samt övriga som är intresserade av frågan.
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Program
Seminarieledare är Therese Jephson från Kommunförbundet Skåne.
TEMA: Vad är marint mikroskräp, hur sprids skräpet det och hur påverkas
havet?
- Marint mikroskräp längs Skånes kust. Jonas Gustafsson, Länsstyrelsen i Skåne
- Källor och transportvägar för mikroplast i havet samt projektet BLASTIC –
plastavfallets väg till Östersjön. Anna Fråne, IVL Svenska Miljöinstitutet
- Nanoplasters inverkan på akvatiska system. Karin Mattsson, Lunds universitet
Fika
TEMA: Hur kan en kommun arbeta med frågan?
- Hur kan man minska utsläppen av mikroplast? Ann-Marie Camper, Marint
centrum, Simrishamns kommun
- Avfallsminimering och beteendeförändring- går det? Ystads kommun
- Kan man genomföra förändringar i VA? Ystads kommun
- Hur arbetar Ystads-Österlenregionens miljöförbund med uppströmsarbete? YstadÖsterlens miljöförbund

