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Referat från startmöte Havsresan 2017
Startmötet för Havsresan den 22/2 ägde rum på SEA-U Marint Kunskapscenter på
Skeppsbron i Malmö. Till mötet kom nära femtio engagerade och nyfikna deltagare från olika
områden. Allmänheten, olika dykklubbar och föreningar, universitet, kommunala och statliga
myndigheter hade lockats för att få höra mer om Havsresan 2017.

Bakgrund
Peter Jonsson från Lunds universitet, och ansvarig för Havsresanprojektet, hälsade alla
välkomna till dagens träff kring Havsresan 2017 som under året kommer att genomföras
med Malmö stad som värd. Medarrangörer är SEA-U Marint Kunskapscenter och Swedish
Coast and Sea Center SCSC. Målgruppen för Havsresan är allmänheten, barn och unga,
föreningsliv, myndigheter, företag, organisationer m.fl.
Förberedelser inför Havsresan 2017 sker under jan-april månad. De publika aktiviteterna
(Havets dag, föredrag, skolaktiviteter, fototävling …) kommer att utföras under aprildecember. Nätverksarbetet med konferenser och möten kommer att bedrivas under tiden
mars-december 2017.
Anmälan till fältveckans dykningar öppnar den 1/4 och fram till dess kan alla skicka in idéer
och förslag på vad som skulle kunna undersökas till info@havsresan.se. Fältveckan är under
v.21 (22-28 maj).
En rad olika konferenser och föredrag kommer att ske under året. Redan planerade event
och konferenser är tex.
•
•
•
•
•
•

Havets dag 11/6
Hamnfestivalen på Limhamn den 27-30/7
Kustkonferens 28-29/3 (ingår inte i Havsresan)
Konferens om Agenda 2030, och Havsplanering 31/3
”Below water- local implementation of SDG 14” konferens oktober 2017
Invigning Marinpedagogiskt Center oktober 2017
En princip som alla som är med i Havsresan skall följa är att ”Ingen får
framgång utan att hjälpa andra”. Det betyder att samtidigt som du har tillfälle
att berätta om din egen verksamhet eller dina egna intressen, så passa på att
berätta om någon annan deltagare i Havsresan också – och lyssna på svaret: Är
det inte intressant för dig, kanske du kan skicka det vidare till någon annan. Gör
alla så, får vi mycket bättre genomslag än om vi bara talar om oss själva.
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Mötet
Efter en kort presentation, där alla närvarande berättade vilka de var, hälsade Carina
Svensson, miljönämndens ordförande, de närvarande välkomna å värdens (Malmö stads)
vägnar. Malmö fokuserar alldeles extra mycket på havsfrågor under 2017, och Havsresan blir
en pusselbit i detta som passar väl ihop med annat arbete.
Jan Öijeberg, Malmö muséer, gav en kort överblick över Malmös historiska koppling till
havet: exempelvis sillen i Öresund, sjötrafiken och vraken är några exempel på vad som gör
Malmö stad till en passande värd för Havsresan.
Michael Palmgren från SEA-U Marint kunskapscenter berättade om det marinpedagogiska
arbetet i Malmö och på andra ställen, och om hur viktigt det är att värna om havet. I oktober
2017 kommer SEA-U:s nya Marina Kunskapscenter att invigas på Ribersborgs strand i
Malmö. Det blir en kunskapsbank där syftet är att utveckla en förståelse och ett intresse för
havet. Till dess kommer SEA-U att arrangera olika aktiviteter för skolor och allmänheten,
precis som de gjort i många år redan.
Swedish Coast and Sea Center (SCSC) är en ideell förening som kommer att ansvara för det
praktiska som är relaterat till dykningen under fältveckan. Jonas Malm från SCSC berättade
om upplägget för fältveckans dykningar. Förbättringar i år är att det kommer att finnas en
tydligare uppdragsbeskrivning för dykteamen (Plan A och Plan B) under fältveckan i maj,
SCSC återkommer med praktisk information om luftfyllning av tuber och övrig information.
Förläggning blir på båten T/S Helene under ledning av 1:e frukostmaskinist Ingvar Nilsson.
Anmälan till fältveckan kan göras från 1 april, mer information kommer om några veckor.

Tema
Temat i år är ”Förr och Nu”. Det är viktigt att uppmärksamma havet och mottot för
Havsresan är att visa – vilja veta – värna.
Kjell Andersson (en av Havsresans grundare tillsammans med Lars Hansen) berättade om en
film han gjorde 1987. Filmen visade för första gången för en bred allmänhet hur tillståndet i
Öresund var, och vilken skada utsläppen från industrier och verksamheter gjorde. Det ledde
till ett stort engagemang, demonstrationer med 10.000 deltagare, och så småningom även
reaktioner från beslutsfattare. Idag har tillståndet i Öresund förbättrats.
I samband med detta fotograferade frivilliga från dykklubbar i Skåne varje månad fasta
stationer runt hela Skånekusten, bland annat runt Malmö. Bilder och dokumentation från
den tiden finns kvar. Men ingen har varit på stationerna sedan dess. Hur ser det ut idag? Det
är en av de saker som Havsresan skall titta på under Fältveckan. Det finns också äldre
dokumentation från arbetet med bygget av Öresundsbron och i samband med att en
gasledning lades mellan Danmark och Sverige.
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Diskussion
Diskussionen var givande och flera förslag kom upp på vad som skulle kunna göras under
Havsresan. Några förslag var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hitta fakta om historiska stormar och deras påverkan
Forskning - Dokumentation vid dykning
Fridykning
Fototävling- Grunda områden till 10 m djup
Olika åtgärder- ex. återfylla ledning till Danmark, jämföra med Kockumsrännans
uppfyllnad.
Ålgräs - Havets barnkammare
Invasiva arter
Grunda områden
Föredrag om navigation
Artificiella rev - Återskapa marint liv
Hamnfestivalen på Limhamn - Dykaktiviteter
Nyhamnen
Ta hand om Malmös avlopp - Tunnel 2000 - Dagvattenutsläpp
Skräpfällor vid dagvattenutsläpp
Fråga allmänheten - Var vill du bada i Malmö?
Lärandemiljö - Informera allmänheten om dagvatten
Kalas vid havet - Handikappbadet
Skolarbete - Havsresan
Film om Mål 14 (förr och nu) Vilka hot och möjligheter finns?
Ekosystemtjänster - Musslor (filtrerare, vattenkvalitet)
Historik gällande uppströmsarbete – vattendragen
Sjöfartens betydelse
Miljöövervakning

Referat av Leonor Lavröd /SEA-U Marint Kunskapscenter med kommentarer av Peter
Jonsson/Havsresan

