
Program: se nästa sida!
Mer om programmet: Kontakta Lena Vought, lena.vought@hkr.se eller 070-884 68 25 / 0415-802 50.
Läs mer: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/tilskudsordninger/nye-vandprojekter/

Vattenråden på Österlen
arrangerar studieresa till Danmark

Inbjudan riktar sig till medlemmar i 
vattenråd, samt politiker och tjäns-
temän i kommunala, regionala eller 
statliga förvaltningar. Syftet med re-
san är att få inblick i det danska sät-
tet att arbeta med vattenvård,utbyta 
erfarenheter och åsikter, samt natur-
ligtvis få del av lite dansk ”hygge”. 

Vi åker  från Simrishamn/Tomelilla 
tidigt på morgonen den 12 maj 2015 
och är tillbaka på kvällen nästa dag. 
På- och avstigning kan också ske i 
Tomelilla och Hyllie utanför Malmö. 
Österlens vattenråd och Vattenrådet 
för Nybroån, Kabusaån och Tyge å 
bekostar bussresan, reseledaren och 
luncher. Deltagare bekostar enbart 
middag och övernattning.

Anmälan: Senast 1 april 2015 till bengt.bengtsson@simrishamn.se (eller 0414-819271).
Antalet platser är begränsat. Inbjudan riktar sig främst till personer som berörs av de båda vattenrå-
dens verksamhetsområden, men i mån av plats kommer även andra intresserade att kunna delta.
Pris: Övernattning i enkelrum: 750-850 DK, dubbelrum 950 DK middag på kvällen ca 300 DK.

Danmark är ett föregångsland när det gäller vattenvård och vattendragsrestaurering. 
Mest känt är återmeandrigen av den tidigare uträtade och invallade Skjern å. I mit-
ten av maj åker vi över till Jylland och Fyn för att på plats beskåda några vattenvårds-
projekt och ta del av danska erfarenheter. Hela studieresan omfattar 2 dagar på Fyn 
och Midtjylland, med övernattning i närheten av Silkeborg. Reseledare och guider 
kommer att ingå i resan.

Sprid denna inbjudan till tjänstemän, kolleger, 
politiker eller medlemmar, som arbetar med 
eller berörs av vattenvårdsfrågor.



Preliminärt program, 12-13 maj 2015
Dag 1

7:00 Avfärd Simrishamn

7:20 Påstigning Tomelilla (stationen)

8:30 Påstigning Hyllie (Malmö Arenas bussparkering)

11:00 Restaurering Odense å, guidning Faaborg-Midtfyn Kommune, Vibeke Lindberg Birkelund
 http:// naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/odense-å-og-fjord/english-summary/
odense-aa/

12:30  Lunch, medhavd

15:00 Skjernå restaureringsprojekt; Marianne Linnemann 
 http://www2.sns.dk/Udgivelser/2005/87-7279-628-6/pdf/87-7279-627-8_UK.pdf

18:30 Inkvartering och 
19:00 middag, Vejlsøhus, Silkeborg

Dag 2

8:30 Carl Hoffmann, Dept Bioscience; Stream and Wetland Ecology,; Aarhus University, Silkeborg 
 http://pure.au.dk/portal/en/persons/carl-christian-hoffmann(353a0760-7b7a-4348-9f47- 
7df140234554).html
10:15 Fortsatt diskussion med Carl Hoffmann, alternativt besök på AQUA
 http://www.visitaqua.dk/

11:30 Lunch, Signesminde Kro

12:30 Restaureringsprojekt runt Silkeborg, Aage Ebbesen 
 http://silkeborgkommune.dk/Borger/Natur/Vandloeb

15:00 Återfärd från Silkeborg

20:30 Hemma


