Temadag:

Øresund under overfladen –
nu og i fremtiden

Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 9:30 til 16:30

I Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S.
(tæt ved Amagerbro Metrostation)
2. annoncering
Øresund rummer enestående naturværdier, men passer vi nok på dem? Øresund er
omgivet af samfund med en voldsom aktivitet og er et af verdens mest udnyttede
farvande, hvor der til stadighed er aktiviteter som påvirker eller inddrager dele af
Øresund fx ved udbygninger af havne, broforbindelser osv. Øresund fremhæves også i
kraft af forbuddet mod trawling fra 1932, som har betydet, at visse plante- og
dyresamfund er mere intakte i Øresund end i omgivende farvande. Eksempelvis findes
stadig samfund af tangloppen Haploops, og sjældne, uforstyrrede banker med
hestemuslingen Modiolus. I Flinterenden har vi nok Nordeuropas største
sammenhængende banke af blåmuslinger (knapt 80 km 2). Hertil kommer områder
med ålegræs, meterhøj palmetang og sukkertang nordøst for Saltholm. Øresund er
også et vigtigt område for marsvin.
Temadagen vil belyse de forskellige plante- og dyresamfund og se på om de
eksisterende redskaber i lovgivning og tværnationale aftaler er tilstrækkelige til at
beskytte dem.
Det er nu, du skal melde dig til.

Du kan allerede nu melde dig til. Tilmelding Tilmelding kan ske hér: http://dsfmb.dk/
Pris: 625,- (DSFMB medlemmer kr. 525,-)
(Studerende kr. 175,- kr. maksimalt 5 pladser til de første)
[Girokonto >01<+1391275 eller ved bankoverførsel 1551-0001391275]
Husk at anføre navn, e-mail og evt. firma.
OBS: Pga. begrænsede deltagerpladser er tilmeldingen bindende
(dog kan afbud e-mailes senest d. 15/9 2012)
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Program

08:30-09:00
09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-10:50
10:50-11:20

11:20-11:50

Registrering, kaffe, te etc.
Michael Olesen & Maren Moltke
Lyngsgaard, Rambøll &
Marinbiologisk Laboratorium, KU
Peter Göransson,
Miljöförvaltningen, Helsingborgs
Stad
Flemming Møhlenberg,
DHI Group

Kaffepause
Dorte Krause-Jensen & Jacob
Carstensen,
Århus Universitet, Inst. for
Bioscience (DCE)
Jens Peder Jeppesen,
Øresundsakvariet

Øresunds specielle hydrografi og
produktionsforhold
Haploops- och Modiolussamhället utanför Helsingborg
Blåmuslinger i Øresund, store
bestande domineret af meget
magre individer

Udvikling i ålegræs på tværs af
de danske kystområder – hvorfor
er der store forskelle?
Øresunds rige fiske liv – og kan vi
får vi tunfisken tilbage?

11:50-12:20

Claus Sparrevohn,
Technical University of Denmark,
National Institute of Aquatic
Resources

Det rekreative fiskeri i Øresund –
fra tun til torsk

12:20-13:20
13:20-13:50

Frokostpause
Anders Galatius,
Institut for Bioscience, Aarhus
Universitet

13:50-14:20

Thomas Kirk Sørensen,
Technical University of Denmark,
National Institute of Aquatic
Resources

Marine reservater og beskyttede
områder: baggrund, erfaringer og
forventninger

14:20-14:50

Ny Habitatkortlægning i Øresund

14:50-15:10
15:10-15:30

Charlotte Carlsson,
Miljö- och vattenstrategiska
enheten,
Länsstyrelsen i Skåne län
Kaffe, te
NN

15:30-16:30

Paneldiskussion

Foretrækker havpattedyr
Øresund?

Introduktion til Paneldiskussion

Ændringer kan forekomme
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