Marint affald
Trusler, udfordringer og løsninger
Midtvejskonference i projekt Ren Kystlinje

Gennemføres med støtte fra

Midtvejskonference Ren Kystlinje
Tid:

12.-13. september 2017

Sted:

Scandic The Reef, Tordenskjoldsgade 14, Frederikshavn

Interreg-projektet Ren Kystlinje inviterer partnere og interesserede til midtvejskonference i
Frederikshavn den 12.-13. september 2017.
Programmet for konferencen er opdelt i 2 dele; dels en intern del for partnerne i Ren
Kystlinje, dels en åben konference hvortil eksterne interessenter er velkomne.
Indlæg på konferencen holdes på et af de skandinaviske sprog, medmindre andet er angivet.
For mere information, se programmet på de følgende sider. Nogle programpunkter er blevet
opdateret.

Tilmelding / Påmelding / Anmälan
Tilmelding til de forskellige konferencedele og bookning af overnatning sker direkte ved
hotellet. Formularen indeholder også oplysninger om priser for de forskellige dele.

Klik her for at få adgang til tilmeldingsblanketten
Tilmeldingsfrist:

Fredag den 25. august 2017

Ved spørgsmål vedr. hotel eller ændringer af reservation, kontakt Scandic The Reef booking,
Arne Zachariassen, mail: arne.zachariassen@scandichotels.com, tlf. +45 21340215.
Spørgsmål om konferencen kan rettes til: Helena Bredin, projektleder Ren Kystlinje, mail:
helena.bredin@sotenas.se, tlf: +46 (0)523-664681.

Rejs til Danmark
Hver deltager booker og betaler for egen rejse til og fra Danmark, med valgfrit
transportmiddel (tog, færge, bil, fly).
Hvis du rejser med færge fra Göteborg, er der ingen grund til at tage bilen med over, hotellet
ligger i gåafstand fra færgeterminalen i Frederikshavn. Der er parkeringshus ved færgeterminalen i Göteborg.

Hvis du rejser med fly, skal du tage højde for transporttiden fra Ålborg Lufthavn til
Frederikshavn. Du kan undersøge mulighederne via www.aal.dk/tilfra

Program
Tirsdag den 12. september 2017
Arbejdsmøder - Del 1
For partnere i Interreg-projektet Ren Kystlinje
09.00

09.30
11.45

Velkommen! Fælles opstart af arbejdsmøde
Projektstatus - Hvor står vi overordnet lige nu?
WP-møder - Hvor er vi / resultatopsamling
Afslutning arbejdsmøder del 1

Konference - Marint affald - trusler, udfordringer og løsninger
Åben for interesserede
12.00

Konferenceopstart med fælles frokost

13.00

Velkomst
v. borgmester Birgit S. Hansen, Frederikshavn kommune

13.10

Marin affald fra et globalt perspektiv - status, indflydelse og handling
v. Bethanie Carney Almroth, lektor, Göteborgs Universitet, Institutionen för
biologi och miljövetenskap

13.55

Spredningen af plast i havet, globale og lokale spredningsveje
v. Göran Broström, lektor, Göteborgs Universitet, Institutionen för Marina Vetenskaper

14.25

Kaffepause

14.50

Forekomst og sammensætning af marint affald i KASK regionen
v. Jakob Strand, seniorforsker, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

15.20

Højdepunkter i resultaterne fra det igangværende projekt Ren Kystlinje:
Her præsenteres et samlet overblik over projetets delresultater indenfor følgende områder:
• Lokale kilder status og overblik - Anja Celine Winger (WP6)
• Analyse af spredning af marint affald - Bethanie Carney Almroth (WP3)
• Effektivisering af opsamlingsindsatsen - Anne Lise Bekken (WP4)
• Håndtering og genbrug af marint affald - Ryan Metcalfe (WP5)
• Videnspredning og øget fokus på marint affald i offentligheden - Martin Norderhaug (WP2)

16.15

Poster/Plakatudstilling
Erfaringer og foreløbige resultater præsenteres på posters kaffepause-området. Ved hver poster er der
projektdeltagere, som besvarer spørgsmål om resultater i projektet.
Grib chancen og få inspiration til, hvilke akviteter, I kan planlægge for resten af projektperioden!

17.15

Opsamling og afslutning

19.00

Konferencemiddag

21.00

Musikalsk underholdning

Program
Onsdag den 13. september 2017
Arbejdsmøder - Del 2
For partnere i Interreg-projektet Ren Kystlinje
09.00
09.30
11.30
12.00

Fælles opstart af arbejdsmøder
WP-arbejdsmøder - planlægning af kommende aktiviteter
Opsamling og afslutning af Midtvejskonferencen
Frokost (frivilligt – kræver separat tilmelding)

Information
Ren Kystlinje er et grænseoverskridende samarbejde om den fælles udfordring med marint
affald i området Øresund-Kattegat-Skagerrak. Projektet har til formål at udvikle nye, smartere og
mindre omkostningstunge metoder, modeller og teknikker, som kan bidrage til en mere effektiv
håndtering af det marine affald i fremtiden og kan bidrage til at reducere tilførslen og mængden
af marint affald i havet og langs kysterne.
Gennem øget samarbejde, har berørte aktører indenfor Øresund-Kattegat-Skagerrak området
gode forudsætninger for, både alene og tilsammen, at kunne skabe en fungerende organisation
og struktur for øget og bedre håndtering af det marina affald. Gennem forebyggende aktiviteter
og fokus på øget genanvendelse, ønsker vi at mindske miljøpåvirkningen og skabe nye værdier
fra det marine affald, som i disse år er et stigende miljøproblem – både lokalt og internationalt.

Et rent hav - Vor fremtid!

