Vattendagen
2018

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi måste säkra vatten
som är rent och räcker till alla! Årets vattenkonferens,
ett årligen återkommande arrangemang, har fokus på
vattnet som resurs samt miljögifter.
Sveriges miljöminister Karolina Skog inledningstalar på
vattendagen och ger regeringens syn på vattenutmaningen. Därefter får vi lyssna till både nationella och
regionala företrädare samt företag. Handelskammaren
presenterar under dagen sin rapport Vattenutmaningen i
Krinovas showroom SuperVisions. Dagen avslutas med
workshop samt inspirerande föredrag om innovationer
och internationalisering. Det blir också rikligt med tid för
mingel.

er

Vattenfrågan är en av de största globala utmaningarna
på vår jord. Allt vatten hör ihop i ett ständigt kretslopp. Vi
måste alla ta ansvar för vattnet såväl internationellt som
nationellt och i näringslivet såväl som privat. I Sverige
hårdnar konkurrensen om vattnet av god kvalitet som
ska räcka åt alla. Vi har de senaste åren upplevt både för
svenska förhållande extrem torka samt riklig nederbörd
och översvämningar.
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– Vattnet som resurs samt
miljögifter

Moderatorer: Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova 		
		
Incubator & Science Park och
		
Karl-Erik Grevendahl, Krinova MILJÖ
Arrangörer:
Handelskammaren, Krinova Incubator 		
		
& Science park, Länsstyrelsen Skåne 		
		
samt Sydsvenska Miljörättsföreningen
Tid:		
Onsdag 25 april, kl 09.00 -16.00
Plats:		
Krinova Incubator & Science Park,
		
Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
Transport:
Du tar dig enkelt med kollektivtrafik till
		
Krinova. Från Kristianstad C går buss nr 4
Pris:		
1 500 kr (moms tillkommer)
Anmälan:
Senast den 19 april kl.14.00
		http://bit.ly/2G2EGoh
Frågor:		
Karl-Erik Grevendahl, 0706-647858,
		miljo@krinova.se
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Är vattnet rent och
räcker det till alla?
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Program
08.30-09.00

Registrering

09.00		
Regeringens ambitioner
		Miljöminister Karolina Skog
		HaVs prioriteringar
		Thomas Johansson, Havs- och Vattenmyndigheten
		Länsstyrelsens prioriteringar
		Landshövding Annelie Hulthén
		Regionalt samarbete för säkert vatten
		Jörgen Johansson, Sydvatten AB
		Mingel och fika - Release Handelskammarens rapport Vattenutmaningen i
		showroom SuperVisions
		Vattnet som resurs
		Vatten - industriell symbios
		Per Møller, Kalundborg Symbiosis, Danmark
		8 källor till vatten
Ethel Bergman Carter, Water Stewardship, IKEA Group samt Viktoria
		
Granström, Sustainability Department/Industrial Strategies, IKEA Industry AB
		Vi cirkulerar vattnet
		
Carl-Johan Björkman, Hr Björkmans Entrémattor
12.00-13.00

Lunch - Varm vegetarisk lunch

		Miljögifter
		Miljögiftsundersökningar i recipientkontrollen - en levande process		
		Anders Sjölin/Fredrik Lundgren, Toxicon AB
		Läkemedelsrester i vattnet
		Johan Persson, enhetschef VA, Simrishamns kommun
		Mikroplaster i kretsloppet
		Emma Fältström, Sweden Water Research/NSVA
		Riktigt gräs och biokol – vårt bidrag till vattnet
		Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö
		Bordsmingel, fika och workshop
		Innovation
		Internationalisering av en offentlig testbedstruktur
		Charlotte Lorentz Hjorth, Krinova Incubator & Science Park
		Framtidens vatten – från olägenhet till angelägenhet
		Maria Sätherström Lantz, WIN Water
16.00		

Avslutning

