
 

 
31 
juli 

H avet runt Falsterbohalvön både påverkar oss alla och påverkas  av oss alla,  
 oavsett om du är bofast eller gästande turist.  Missa inte detta tillfälle till att lära  
dig mer om havet runt denna fantastiska halvö. 

Arrangemangen under Havets dag, den 31 juli, pågår mellan 10.00-15.00 i området  
kring Falsterbokanalens småbåtshamn. 

Föredrag: 
11.00  Oljeutvinning på Falsterbonäset - Per Ahlberg 
  Visste du att man försökt utvinna olja på Falsterbonäset? Nu har du tillfälle 
  till att höra mer om detta. 
12.00  Per Albinlinjen - Leif Högberg 
  En försvarslinje (fortifikation) som uppfördes längs den sydsvenska kusten
  under andra världskriget, vill du veta mer? 

13.00  Vårt Marina Arv - Kjell Andersson & Lennart Malmros 
  Vår kunskap om marina fornlämningar och den marina naturmiljön runt  
  Skånes kust är bristfälliga. Föredragets tyngdpunkt kommer att ligga på de 
  upptäckter som man gjort i Kämpingebukten och lite längre ut i Östersjön. 
  Det gäller två flygplan som försvann under andra världskrigets sista år. 

 

Exkursion i småbåtshamnens omgivning: 
10.00  Håvning, Vattenfynd vid strandkanten. Jan-Åke Hillarp 

14.00  Flora, Fauna & Geologi. Jan-Åke Hillarp & Bertil Ringberg 

 

Utställningar: 
 Kulturföreningen Calluna 
 FNF, Falsterbonäsets naturvårdsförening 
 Bärnstensmuséet, Leif Brost bedömer era medtagna strandfynd 
 Måkläppsföreningen 

 
En fullskalekopia av Skanörskoggen, vars vrak ligger utanför Skanörs hamn, kommer 
under dagen att angöra kanalen på sin färd till Visby. Koggen är byggd på initiativ av 
Fotevikens Museum i samarbete med Malmö stad. 

 
Falsterbokanalens båtklubb (FBK) arrangerar Prova på segling och Kanalturer med 
RIBbåt. 

 
Sjöräddningssällskapet (SSRS) visar upp sin verksamhet. Man kommer bl.a. visa 
räddning av nödställd i vatten och brandbekämpning. Allt sjöfolk vet vad en 
räddningsflotte är, men har du någon gång testat en? Nu har du ett ypperligt tillfälle 
till att kliva ombord på denna livräddare.   
 

Vill du veta mer om livet under ytan? Dykterminalen i Lund är på plats för att 

berätta om dykning. Passa på att göra ett Prova-På-Dyk, till en reducerad kostnad 
under Havets dag.  
 

FNF Tipsrundan en tipsrunda för hela familjen med frågor för både de stora och små 

Arrangörer: 

För mer information: 

www.falsterbokanalen.se 

klicka på Havets dag 

 Stilla hungern & törsten? Personalen på restaurang Sill & Nubbe hjälper dig 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fortifikation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige_under_andra_v%C3%A4rldskriget#Bef.C3.A4stningar

