
  

 

 

 

 

För livskraftiga småvatten i Kvarkenregionen 

 

Kusten

Södra Österbotten

 
Program för Kick-Off 30.-31. augusti 2011 

 
fr.o.m. 8:30  Deltagarna från Sverige anländer med Taxi-flyg till flygfältet. 
 
08:45 Kaffe vid Meteorian (http://www.meteoria.fi/ ) och introduktion till projektet CATERMASS 

(http://www.catermass.fi/ ) och pilotfältet på Söderfjärden. (Merja Mäensivu) 
 
09:30 Besök vid pilotfältet: metoder att motverka effekterna av sulfidjordarna inom jordbruket. Kan vi 

lära oss något av erfarenheterna jordbruket och anpassa metodiken till skogsbruket? (Rainer 
Rosendahl) 

 

~10:30 Avfärd mot Berny's ( http://www.berny.fi/ ). LUNCH; kl. ~11:1512:15 
 
~13:00 Ankomst till Odd Inn (http://www.oddinn.fi/odd-inn-naturupplevelser-i-varldsnaturarvet/ ) 

(Söderuddsvägen 1526, 65970 Söderudden) 

 
Seminariedag 1 (Sulfidjordar) 
 
13:20 Seminariet öppnas 
 
13:25 Sulfidjordarna bakgrund och situationen i Finland (Janne Toivonen) 
 
14:10 Sulfidjordsproblematiken i Västerbotten (Jan Åberg) 
 
14:45 KAFFE 
 
15:05 Sulfidjordsproblematik och skogsbruk (Karl-Erik Storberg) 
 
15:35 Pilotprojekt kring skogsdikning i sulfidjordar (EAKR-projekt, samarbete mellan Kustens 

skogscentral och Karleby stad) (Nina Jungell) 
 
16:00 Slutdiskussion kring dagens tema 
 
16:15 Inkvartering  
 
17:00 Kvällsexkursion (Kikanberget (kartlink: 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=M%C3%A5l+f%C3%B6r+Kv%C3%A
4llsexkursionen&srs=EPSG%3A3067&y=7033064&x=204460&lang=fi ):samling vid Café 
Compassen 17:15) 

 
~19:15 MIDDAG (Catering på Odd Inn) Varefter allmän samvaro med möjlighet till bastubad 
 
 

http://www.meteoria.fi/
http://www.catermass.fi/
http://www.berny.fi/
http://www.oddinn.fi/odd-inn-naturupplevelser-i-varldsnaturarvet/
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=M%C3%A5l+f%C3%B6r+Kv%C3%A4llsexkursionen&srs=EPSG%3A3067&y=7033064&x=204460&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=M%C3%A5l+f%C3%B6r+Kv%C3%A4llsexkursionen&srs=EPSG%3A3067&y=7033064&x=204460&lang=fi


  

 

 

 

 

För livskraftiga småvatten i Kvarkenregionen 

 

Kusten

Södra Österbotten

 
 
Seminariedag 2  
 
08:30 Styrgruppsmöte (sovmorgon för andra deltagare) 
 
10:05 Seminariet öppnas 
 
10:06 Kort partnervisgenomgång av aktivitet under kommande höst och vinter  

(i medeltal ~6.5 min/partner ) 
  
10:45 Brainstorming kring följande frågor 

a) Sulfidjordar och skogsmark (~10:50-11:20): 
Hur utnyttja och sprida befintlig kunskap och omsätta kunskapen i praktiken inom 
skogsvården. 

b) Projektets kommunikationsplan (~11:20-11:50): 
Innehåll: web-sidor, broschyr, information riktad till press och media, "projekt-visitkort", 

projektlogga, informationsmöten till målgrupper, plattform för gemensamt material o.s.v. 

c) Gemensam aktivitet (~11:50-12:20):  
Mellan partner inom landsgränserna men främst hur konkret utveckla och förverkliga 
gränsöverskridande verksamhet (referensgruppssamarbete, arbetsutbyte, möten, 
seminarier o.s.v.) 

 
12:30 LUNCH (Catering på Odd Inn) 
 
13:25 Packning och städning av utrymmena 
 
14:00 Avfärd mot skogligt utfärdsmål (Östra Norrhag) (Kustens skogscentral).  
 
~15:30 Kaffe på Café Arken (?) ( http://www.cafearken.fi/ ) 
 
17:00 Svenska deltagarna levereras till flygfältet 

http://www.cafearken.fi/

