
WORKSHOP OM HAVS- OCH VATTENFRÅGOR I LANDSKRONA 9 AUGUSTI 

               
 

 

 
 
I Skåne finns fem universitet och högskolor som bedriver forskning inom havs- och vattenrelaterade 
ämnen. Samtidigt finns 33 kommuner som alla har hav, vattendrag och sjöar inom sina gränser. 
Naturligtvis skulle alla vinna på om vi lärde känna varandra bättre. Dels får vi veta vilka resurser 
och vilken kompetens vi besitter på olika håll, dels diskutera vilka problem och utmaningar vi 
skulle kunna hjälpas åt att lösa. 
 
Ett första steg mot något vi hoppas skall bli ett återkommande arrangemang tas den 9 augusti 2013 
i Landskrona, då du som är anställd eller politiker i någon av Skånes kommuner har möjlighet att 
vara med i en workshop, där representanter för de fem högskolorna finns på plats. Vi börjar kl 
10.00 och avslutar omkring 15.00. Ett mer detaljerat program får du vid anmälan. 
 
Du får möjlighet att träffa forskare och kolleger som arbetar med havs-, kust- och vattenfrågor i vid 
mening: från kulturfrågor över fysisk planering till teknik och riskhantering, och ett antal föredrag 
om olika ämnen kommer att ges. 
 
Deltagarna kommer dessutom under dagen att erbjudas inspiration och äventyr i form av en seglats 
på Öresund med briggen Tre Kronor, en nybyggd kopia av ett segelfartyg från 1800-talets mitt. 
  
Anmälan till havsportalen@lth.se senast den 1 augusti. Använd den bifogade blanketten. Du får då 
detaljer om var och när vi träffas i retur. Seminariet är kostnadsfritt, men om du anmäler dig och 
uteblir utan att avanmäla dig innan måste vi tyvärr debitera 500 kronor för våra kostnader. Antalet 
deltagare på segelturen är begränsat, och först till kvarn gäller. 
 
Arrangörer är Lunds universitet/LTH tillsammans med Högskolan Kristianstad, Malmö högskola, Sveriges 
lantbruksuniversitet SLU och World Maritime University och i samverkan med värdkommunen Landskrona stad och 
Kommunförbundet Skåne. Mer information finns att läsa på http://www.havsportalen.se. 
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