
En levande konferens 
Havs- och vattenforum 2014, 20–21 maj

I år blir temat samarbete och helhetssyn. De tre fokusområdena minskad övergödning,  
ökad biologisk mångfald i rinnande vatten och hållbart fiske, finns kvar men vi breddar oss  
och tar även in frågor som rör dricksvatten, havsplanering och annat som vi jobbar med  
just nu på HaV.

På den här konferensen kan du inte luta dig för djupt tillbaka i åhörarbänken. Vi tänker ta  
tillvara din kompetens och erfarenhet i Djupdykningar, Knytkonferenser och Återspeglingar.  
Under färden blir det gott om tillfällen till möten och diskussioner. Se hela programmet på sida två.

Varmt välkommen till  
Havs- och vattenforum 2014,  
20–21 maj i Göteborg!

4

Läs mer om programmets   
innehåll på nästa sida >

Tid: 20–21 maj 2014. 
Plats: Eriksbergshallen, Göteborg.

Sista anmälningsdag: 6 maj.  
Mer information och anmälan på  
www.havochvatten.se/havsochvattenforum

Kostnad: 1500 kr plus moms, totalt 1 875 kr.  
Resa och logi ingår inte i anmälningsavgiften.  
Tänk på att boka boende i tid, det är svårt att få  
hotellrum i Göteborg i maj.

En programkatalog där hela programmet, inklusive  
alla Djupdykningar och Knytkonferenser, presenteras  
kommer att finnas på hemsidan i slutet av april.

http://www.havochvatten.se/havsochvattenforum


Program

08.00 Knytkonferensen riggar in
 Du som bidrar med en monter på knyt-  
 konferensen kan passa på att ställa i ordning  
 den. Vi andra tar extra sovmorgon.

09.00 Förmiddagspass

 Ett skepp kommer lastat 
 Nu blir det fokus på vatten som naturresurs. Vi  
 har bjudit in en representant för näringsgrenarna  
 energi, sjöfart, yrkesfiske, turism/fritidsfiske
 och jordbruk. Vad är de beredda att göra för en  
 långsiktigt hållbar användning av vattnet?  
 Hur ser de på den egna branschens ansvar  
 kontra de andras? Medverkande: Anna Jivén,
  tf miljöchef Göteborgs hamn, Stefan Nyström, 
 generalsekreterare Sportfiskarna, Peter Olsson,
 yrkesfiskare samt Carl Piper, jord- och skogs-
 ägare. Representant för energisektorn – namn  
 ännu inte klart.

 Vi dukar upp till Knytkonferens!
 Ett 30-tal av deltagarna har tagit med egna  
 aktuella projekt från hela Sverige. Vi bjuds  
 på en picknick av mini-föreläsningar. Hela listan  
 med Knytkonferenser finns på HaV:s hemsida,  
 välj några intressanta – du kommer inte att  
 hinna lyssna till alla.

 Inte vatten värd?
 Sist men inte minst kommer vår miljöminister  
 Lena Ek (C) för att avsluta konferensen.   
 Matilda Ernkrans (S), ordförande i miljö- och  
 jordbruksutskottet finns också på plats. Båda  
 får svara på frågan ”Vad är vatten värt?”.

12.15 –  Avslutande lunch 
13.00

 Med reservation för ändringar i programmet.

  

 

Dag 1  
Tisdag 21 maj

Dag 2 
Onsdag 22 maj
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09.00 Registrering
 Anmäl dig till de två Djupdykningar du vill gå  
 på. Antalet platser är begränsat och det är först  
 till kvarn som gäller, så kom i god tid. Kaffe och  
 fralla.

10.00 Förmiddagspass

 Återspeglingar
  Vi startar med en resa bakåt i tiden. På 
 förra årets forum uppmärksammade vi   
 Skyddszoner i jordbrukslandskapet, Uråldriga  
 vattenverksamheter på väg mot framtiden,  
 Utkastförbud och mycket annat. Ta del av det  
 som hänt sedan dess i de olika frågorna och  
 bidra med dina synpunkter. 

 Talare
 Dessutom inledningstal av Björn Risinger,  
 generaldirektör HaV och två olika föredrag på  
 forumets tema – samarbete och helhetssyn.  
 Allan Larsson, fd finansminister och grundare  
 Östersjöinitiativet samt Erik Brandsma, general-
 direktör, Energimyndigheten.

ca 12.40  Lunch
  Mingellunch på stående fot. 

ca 13.30 Eftermiddagspass

 Djupdykningar, del 1
 Nu är det dags att dyka ner i de arrangemang  
 du anmälde dig till vid registreringen. Vi samlas  
 i mindre grupper för att prata om de uppdrag 
 HaV:s experter arbetar med just nu och där  
 dina idéer kan bidra till ett bra resultat.  
 Hela listan med Djupdykningar hittar du på  
 HaV:s hemsida.

  Kaffe

 Djupdykningar, del 2
 Vi vet att det är svårt att välja bara en av alla  
 intressanta Djupdykningar – så här kommer  
 chansen att gå på en till.

16.30  Dagen avslutas, mingelbaren öppnar

18.00  Fördrink och därefter middag

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2014/knytkonferens.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2014/knytkonferens.html
http://www.havochvatten.se/havsochvattenforum
https://www.havochvatten.se/4.276e7ae81443563a7505617.html

