
Hållbarhetssafari  
– ett hav av möjligheter
Vill du vara med och se den framtida Östersjön? Kom då med och titta på ett 
axplock av allt som händer i Kalmarsundsregionen! Fokus ligger på blå tillväxt, 
klimatåtgärder, hållbarhet och kretslopp.

Lördag 5 september 2015



Rutt Levande Östersjö
  Musselodling

Start på Stortorget kl 9:30 och 13:30

Musselodling
•	 Fånga näringen med  musslor
•	 Hur mår Östersjön?
•	 Hälsa på en musselodling
•	 Träffa ett Vattenråd
•	 Korv sponsrat av Kalmar kommun

Åter på Stortorget 13:00 och 17:00

Vattenråd
Ett vattenråd är en frivilligorganisation med folk som bryr sig om 
”sitt” vatten. Det kan vara en å, en sjö eller något annat vattendrag. 
I vattenråden gör man saker som får vattnet att må bättre som att 
anlägga en våtmark eller se till att inga hinder finns för fiskarna. Vill 
du veta mer? Sök på vattenråd på www.kalmar.se



Kalmarsundskommissionen
För att vi ska få ett friskt Östersjön så måste vi arbeta tillsammans. 
Det gör alla kommuner i Kalmarsund sedan 2007 och det gör att 
vår region är bland de bästa i Sverige på att göra saker för Östersjön. 
Våtmarker, latrintömningsstationer och båttvättar är bara några av 
alla de saker som nu finns i våra kommuner.

Musselodling Fotograf: Malin Gustavsson.



Rutt Rent vatten – rent samvete 
  Kalmar dämme – Moskogen

Gäddfabrik
En gäddfabrik är ett grunt sötvattenområde, iordningställt av människan, 
där gäddor kan leka. Lekställen för gäddor har minskat drastiskt och 
därför behövs dessa fabriker. En sådan finns i Kalmar dämme och här har 
Linnéuniversitetet forskat på gäddornas vandring i och ur fabriken. 

Start på Stortorget kl 9:30 och 13:30

Kalmar dämme
•	 Gäddfabrik
•	 Så funkar ett dämme
•	 Djur och växter i ett dämme
•	 Fika sponsrat av ICA Maxi

Moskogen
•	 Algoland
•	 Lakvatten

Åter på Stortorget kl. 13:00 och 17:00



ALGOLAND 
I projektet Algoland används mikroalger för att rena rökgas från 
koldioxid och återvinna närsalter från avloppsvatten och lakvatten. 
Algbiomassan är en värdefull produkt som kan användas som foder-
tillskott, gödning eller för att producera biobränsle. Projektet är ett 
samarbete mellan Linnéuniversitetet och företagen Cementa, SMA 
Mineral, KSRR och Kalmar Energi.



Rutt Rent vatten – rent samvete 

Rutt Levande Östersjö

Båda rutterna går förmiddag och eftermiddag.

Stortorget

Besök en 
musselodling
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Östersjön?

Fånga näringen 
med musslor

Gäddfabrik

Algrening Rena vatten

Musselodling

Kalmar 
dämme

Moskogen

Lakvatten

Buss för båda rutterna lämnar Stortorget kl. 9:30 och kl. 13:30.
Om du väljer egen transport: gå in på vår hemsida för reseschema. 
Safarin är kostnadsfri och vid musselodlingen så bjuder vi på ekologisk korv.
Föranmäl dig senast den 24 augusti.
Anmälan är bindande. Obs en rutt kan ställas in om det är för få anmälda.

Vägvisning, anmälan och mer information hittar du på www.kalmar.se/hallbarhetssafari



Kalmar
sunds

kommissionen

Vad väntar du på? Anmäl dig redan idag!

Anmäl dig även om du inte vill åka med i vår buss, så att vi vet att vi 
har fika och korv så att det räcker. Gör din anmälan på hemsidan.

Har du frågor? 
Frågor och svar samt kontaktuppgifter finns på hemsidan.

www.kalmar.se/hallbarhetssafari
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