
   
 
 

THE BALTIC SEA WASTE CAMPAIGN 2012 – A WAKE UP TOUR! 
Eventdag i Kalmar söndag 15 juli 2012 
 
The Baltic Sea Waste Campaign är en turné till ett flertal orter runt Östersjön för att 
uppmärksamma problemen med avfall och marin nedskräpning runt Östersjön. 
 
Kampanjen är ett samarbete mellan Håll Sverige Rent och Folke Rydén Production, med 
stöd från Nordiska Ministerrådet, BalticSea2020 och Havs- och Vattenmyndigheten. 
 
Kalmar är en av våra utvalda orter i turnén och vi hoppas att ni är intresserade av att 
delta i våra aktiviteter och hjälpa oss att sprida information. 
 
Stort problem  
Marin nedskräpning har inga gränser och färdas med strömmar över våra hav. Endast 
en bråkdel av nedskräpningen och nedsmutsningen av Östersjön blir synligt. Den stora 
miljöförstöringen sker under ytan.  Skräpet dödar och skräpet kostar. För att komma åt 
problemet krävs samordnade lösningar vad gäller avfallshantering, både på land och 
inom den maritima sektorn.  Nedskräpning och nedsmutsning av Östersjön måste 
stoppas! 
 
Var och när 
Kampanjen kommer att följa delar av fartyget Briggen Tre Kronors turné Hållbara Hav, 
och alla aktiviteter kommer att ske i anslutning till fartyget. Vi förväntar oss att besöket 
kommer att dra mycket folk till hamnen. Se turnéschema på www.hsr.se , under 
”Sommarturné 2012”. 
På varje ort bjuder vi in olika lokala intressenter, som politiker, myndigheter, företag 
och olika intresseorganisationer.   
 
Vad är Baltic Sea Waste Campaign?  
Turnén The Baltic Sea Waste Campaign uppmärksammar marina avfalls- och miljöfrågor 
genom att besöka ett flertal hamnar under sommaren 2012. I varje hamn dyker vi efter 
och filmar skräp som ligger på Östersjöns botten. Nedskräpningen och havsbotten 
synliggörs för allmänheten via en storbildsskärm i hamnen. Delar av skräpet kommer 
även att tas upp på kajen, där artisterna Vattenmannen och Speed kommer att hålla hov.  
Efteråt bjuder vi alla som är intresserade ombord på Briggen Tre Kronor till ett 
seminarium om marin nedskräpning med särskilt inbjudna experter.  
 
Se programinnehåll och hålltider på nästa sida. 
 
 
 
 
 



   
 
Program i Kalmar 15/7 – öppet för alla 
 
14.00 Aktiviteter i hamnen 
Skräpdykarna Joakim och Emma Odelberg dyker och filmar skräp i hamnen.  
På kajen finns Håll Sverige Rent tillsammans med Vattenmannen och Speed som håller 
låda.  Filmvisning av hamnens botten och dess skatter. 
En fin utställning om Hållbara hav finns på kajen invid Briggen. 
 
15.00 Föredrag ombord på Briggen Tre Kronor 
Synligt och osynligt skräp i Östersjön 
 
15.00 Folke Rydén välkomnar och berättar om Baltic Sea Waste Campaign.  
15.15 Jessica Ångström, Håll Sverige Rent: Nedskräpning i Östersjön  
15.30 Britta Eklund, ITM: Båtbottenfärger, osynligt skräp från våra båtar 
15.45 Pär Karlsson, Kalmar Sjöfartshögskola: Sjöfarten och avfall 
16.00 Visning av Briggen 
 
Vi kommer att filma och dokumentera skräpdyken och seminarierna under turnén. Allt 
material kommer att publiceras på webben och distribueras till lokal och nationell 
media.  
 
Varmt välkommen till hamnen och Briggen Tre Kronor den 15/7! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Håll Sverige Rent och Folke Rydén Productions 
 
Kontakt: 
Jessica Ångström     
Verksamhetsansvarig Skräpfria hav    
Håll Sverige Rent     
Jessica.angstrom@hsr.se     
070-313 63 76     
 

 

         


