PRESSMEDDELANDE
Söndagen den 31 juli arrangeras Havets Dag vid Falsterbokanalens småbåtshamn.
Detta är fjärde året i ordningen som Havets Dag arrangeras i Falsterbokanalen
och för vart år som går blir evenemanget allt mer välbesökt.
Arrangemangen under Havets dag pågår mellan 10.00-15.00 i området
kring Falsterbokanalens småbåtshamn.
Havet runt Falsterbohalvön både påverkar oss alla och påverkas av oss alla, oavsett om man är
bofast eller en gästande turist.
Huvudsyftet med dagen är att belysa havets betydelse som livsmiljö och särskilt uppmärksamma förändringarna i denna samt att visa på det ökade skyddsbehovet för vårt marina kulturlandskap. Dessutom kommer olika verksamheter, som har sin anknytning till havet, att presentera sig.
Havet runt Falsterbohalvön är synnerligen viktigt dels som fortplantningsområde för många
fiskarter, dels från kulturhistorisk synpunkt då här finns stenåldersboplatser, medeltida
skeppsvrak mm.
Bland dagens aktiviteter kan nämnas föredrag om:
Vårt Marina Arv (Havsresan)
Vår kunskap om marina fornlämningar och den
Kjell Andersson & Lennart Malmros
marina natur miljön runt Skånes kust är
bristfälliga. Dagens föredrag kommer att handla
om två flygplan som försvann under andra världskrigets sista år.
Oljeutvinning på Falsterbonäset
Visste du att man försökt utvinna olja på
Per Ahlberg
Falsterbonäset? vill du veta mer?

Per Albinlinjen
Leif Högberg

En försvarslinje (fortifikation) som uppfördes
längs den sydsvenska kusten under andra
världskriget, vill du veta mer?

Håvning, Vattenfynd vid strandkanten
Jan-Åke Hillarp

Exkursion i småbåtshamnens omgivning, Flora Fauna och Geologi
Jan-Åke Hillarp & Bertil Ringberg
Utställningar:

Falsterbonästes naturvårdsförening
Kulturföreningen Calluna
Bärnstensmuseet hjälper till med bedömning av medtagna strandfynd
Måkläppsföreningen
En fullskalekopia av Skanörskoggen, vars vrak ligger utanför Skanörs hamn, kommer
under dagen att angöra kanalen på sin färd till Visby.
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.
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.
Servering av restauranten Sill & Nubbe i hamnen.

För mer information:
www.falsterbokanalen.se,
klicka på Havets dag
Kontaktperson: Robert Hansson, FBK,
tel.0736-25 75 52
Email: aktivitet@falsterbokanalen.se
Arrangörer: Falsterbokanalens Båtklubb,
Kulturföreningen Calluna och
Falsterbonäsets Naturvårdsförening
Bildmaterial finnes om så önskas.

