
Har vi nått botten med 
våra miljögifter i havet?
Konferens om miljögifter i Bottenhavet, våra havsörnar, fiberbankar, 
Östersjöstrategin, Initiativet Hållbara hav, klimatförändringar mm 
– Hur mår vår havsmiljö?
Konferensen inleds med sopplunch på briggen Tre kronor. Registrering och lunch på briggen 23 September kl. 11.00 - 12.45. 
Briggen ligger i Inre hamnen, Örnsköldsvik. Vi fortsätter sedan till lokal Pinassen, Arken tjänstecentrum, ca 200 m från briggen.

Programmet börjar Måndag 23 September kl. 13.00 och avslutas ca 16.30.
Fika serveras ca 14.45
• Elvy Söderstrom och Glenn Nordlund, kommunalråd i Örnsköldsvik, Västernorrland, öppnar konferensen

• Kort presentation av vad vi gör lokalt i Örnsköldsvik

• ”Initiativet Hållbara Hav” 
Anders Mannesten
Briggen Tre Kronor är initiativtagare - med stöd av Kronprinsessan Viktoria - till Initiativet Hållbara Hav. Arbetet sker i nära samarbete med forskare, 
politiker, näringsliv och miljöorganisationer för att få till stånd en hållbar utveckling för Östersjön. Under briggens besök finns också en utställning 
kring miljögifter i Östersjön ”Östersjön – Vem bryr sig….”  på plats. Utställningen är skapad av Initiativet Hållbara Hav i samarbete med Stockholms 
universitet. Initiativet har nominerats till Nordiska Rådets Natur- och Miljöpris 2013.

Initiativet

HållbaraHav

Tre Kronor af Stockholm, tidigare benämnd Stockholmsbriggen, är en brigg, sjösatt 2005 och byggd efter gammal förlaga. Briggen Tre Kronor har 
en fast kajplats utanför Kolskjulet på Kastellholmen i Stockholm. Briggen började byggas 1997 på Skeppsholmen i Stockholm. 
Skrovet är byggt i ek med ett däck av sibirisk lärk, master och rår av furu eller lärk. De 16 seglen har en sammanlagd yta på 735 kvadratmeter. 
Fartyget döptes av kronprinsessan Victoria till Tre Kronor af Stockholm och sjösattes 27 augusti 2005. Briggen ligger vid Örnsköldsviks gästhamn 
21-24/9 för besök. Läs mer på www.briggentrekronor.se, www.hallbarahav.nu



Initiativet

HållbaraHav

Konferensavgift inklusive lunch och kaffe 200 kr
Sätts in på bankgiro 188-4774, märk med ”havsmiljökonferens”
Anmälan: www.ornskoldsvik.se/havsmiljokonferens
Ange eventuell specialkost.
Obs! Sista anmälningsdatum för konferensen onsdagen den 18 september, begränsat antal platser.

Kontaktpersoner: 
Lars Söderlind, lars.soderlind@ornskoldsvik.se, 0660-78590
Marianne Dahlbäck, marianne.dahlback@ornskoldsvik.se, 0660-88372
Johanna Martinell, johanna.martinell@ornskoldsvik.se, 0660-88666
Thomas Birkö, thomas.birko@ornskoldsvik.se, 0660-88152
Lena Finne Jansson, lena.finne.jansson@ornskoldsvik.se, 0660-88125

• ”Havsörnen miljögiftsdrabbad – i fokus igen!”
Björn Helander, Fil Dr, havsörnsforskare på Naturhistoriska riksmuseet. 
Björn har jobbat i 50 år med övervakning av havsörnen i Sverige, bl a med fokus på miljögiftshalter kopplat till havsörnens reproduktion.

• ”Östersjöstrategin i Sverige, strukturfonder, samt miljö och tillväxt i regionen.” Björne Hegefeldt, Tillväxtverket. 
Björne arbetar på Tillväxtverkets Internationella avdelning med koordineringen av Östersjöstrategin och gränsöverskridande utvecklingsfrågor. 
Han ingår även i arbetsgrupperna för de svenska strukturfondsprogrammen 2014-2020. Björne har tidigare arbetat på svenska regionkontor samt på 
kommissionens DG REGIO i Bryssel.

• ”Kartläggning av länets fiberbankar – ett länsstyrelseprojekt.”
Irene Hedlund, Länsstyrelsen Västernorrland. 
Länsstyrelsen driver ett projekt där länets fiberbankar har kartlagts. Arbetet har genomförts tillsammas med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 
och man har använt sig av en hydroakustisk undersökning. Rapporten är snart klar och förväntas publiceras under hösten.

• ”Miljögifter i Östersjön – igår, idag och i framtiden.” 
Mats Tysklind, professor i miljökemi, kemiska institutionen, Umeå universitet
Mats forskar om nya och gamla miljögifter i olika miljöer på land och i havet, inte minst hur läget är i Östersjöns ekosystem. 
Han driver och medverkar i flera större forskningsprogram om miljögifter som bl a vill förstå utvecklingen i havet utifrån klimatförändringsperspektiv. 
Ett nyligen startat projekt (REACT) handlar om miljögifter fiberbankar. 
Läs mer om forskningen på www.umf.umu.se/english/ecochange/

• Sammanfattning och konferensen avslutas


