Pressmeddelande
M/S Latrina vill få fler att tömma
latrinen i land
Latrin från fritidsbåtar är ingen skitsak. Det kommer
båten M/S Latrina att visa under sin sommarturné längs
Bohuskusten i Sverige.
- Vi vill motivera båtfolket till att tömma sin latrin i land,
säger Ulrika Marklund, ansvarig för M/S Latrina.
M/S Latrina seglar för projekt Hav möter Land för att
sugtömma båtars latrin och prata om varför det är viktigt att
inte tömma skit i havet.
Utsläppen från fritidsbåtar i Bohuslän motsvarar utsläpp från
en liten stad.
- Vi kommer lyssna noga på vilka problem folk tycker att det
finns med sugtömning och vi vill gärna ha in tips och
erfarenheter som kan göra sugtömningen smidigare i
framtiden, säger Ulrika Marklund, ansvarig för M/S Latrina
och till vardags miljöinspektör på Orust kommun.
M/S Latrina trafikerar de områden i Bohuslän som är mest
känsliga för övergödning.
Premiären blir den 4 juli i Stenungsund. Sedan besöker M/S
Latrina både naturhamnar och gästhamnar runt Marstrand,
Tjörn, Orust, Sotenäs och Uddevalla. Turnén pågår i tre
veckor. Tider och platser hittar du på www.havmoterland.se.
Redan nu finns ett intresse från Norge att segla M/S Latrina på
norska sydkusten nästa sommar.
- Det vore suveränt om hon fick segla vidare, säger Ulrika
Marklund. I vattnet finns ju inga gränser. Det är precis det vi
jobbar med i Hav möter Land.
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Projekt Hav möter Land samlar 24
kommuner, regioner, universitet
och statliga myndigheter i Sverige,
Norge och Danmark.
Vi samarbetar om klimat, vatten
och samhällsplanering för Kattegatt
och Skagerrak.
Våra resultat är användbara för
beslutsfattare, planläggare, forskare
och förvaltare av naturresurser.
Klimatet förändrar våra möjligheter
att bo och livnära oss här. Vi tar
fram gemensam kunskap för
gemensam beredskap.
EU är med och finansierar projektet
genom Interreg IVA.
www.havmoterland.se

