
 
 

 

INBJUDAN TILL LUNCHSEMINARIUM 22 OKTOBER  
 

Spökgarn i havet – problem och lösningar 
Under Hållbarhetsfestivalen lanserar KIMO sin nya rapport om spökgarn i havet. 
 

Spökgarn är fiskenät och burar, som förlorats i havet och som fortsätter fiska. Marint skräp är att växande 

globalt problem. I takt med en intensifiering av fiske under 1900- och 2000-talen har mängden 

fiskeutrustning i haven ökat och av det marina skräpet i EU beräknas 27 procent vara fiskerelaterat. 

Samtidigt har utrustningens material förändrats från att vara biologiskt nedbrytbara till att främst bestå av 

syntetiska material. Under seminariet får ni höra vad detta leder till för problem, men också goda insatser 

som göra för att skapa cirkulära och hållbara lösningar och exempel på föregångare som tagit tag i 

problemet.  

Dag och tid  

Fredag 22 oktober 2021 kl. 12:00 – 12:45 

Program  

• Inledning av KIMO Sveriges ordförande Emmyly Bönfors. 

• Anna Axelsson, presenterar KIMOs nya rapport om spökgarn. Anna tog 

masterexamen i somras i marinbiologi vid Göteborgs universitet och är utsedd till 

KIMOs stipendiat i år. Hon berättar om resultaten utifrån tre frågeställningar. I vilken 

omfattning förekommer spökgarn och vilka är de huvudsakliga konsekvenserna? Vilka 

cirkulära och hållbara lösningar finns för att möta problemet? Hur ser 

framtidsutsikterna ut gällande lösningarna? 

• Frågestund 

• Avslutning  

Anmälan 

Välkommen att anmälan dig via mail till kimosverige@miljo.goteborg.se. Efter anmälan får du 

ett mail med länk till inloggning för att delta på seminariet.  

Kontaktperson är Karin Meyer, nationell koordinator för KIMO Sverige, tel 031-3683728 

 

Lunchseminariet är gratis. 

KIMO Sverige är arrangör för lunchseminariet 
KIMO Sverige är ett nationellt nätverk av svenska kommuner inom KIMO International som grundades i 

Danmark 1990 med syftet att värna havsmiljön. Vi vill minska miljöproblemen som föroreningar, skräp, 

klimatförändringar och mikroplast orsakar i havet och på våra stränder. KIMO arbetar med att påverka 

lagstiftare och beslutsfattare till att förbättra förutsättningarna för den marina miljön i Nordsjön och Östersjön. 

Med över 80 medlemskommuner i åtta länder representerar vi mer än fem miljoner medborgare i Europa. 

https://www.kimointernational.org/     

https://www.kimointernational.org/networks/sweden/ 

KIMO Sverige | Facebook   KIMO International | Facebook 

Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland  
Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland vill öka samverkan och lyfta lokala aktörer som arbetar med 

hållbarhetsfrågorna. I år genomförs festivalen den 18 – 24 oktober. Se programmet på 

https://www.hallbarhetsfestivalen.org 
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