
Projektet Havsresan har funnits 
sedan 1990. Det drivs vid Lunds 
universitet med syftet att bidra till 
att öka havets status. Grundtanken 
är att om alla får en möjlighet att se 
vad som finns i och vid havet, och 
förstår hur mycket det ger oss, så 
ökar också viljan att förvalta det 
väl. 

I år deltar mer än 40 olika 
organisationer på olika sätt. I Ystad 
och i samarbete med Ystads 
kommun.

Sommar- och höstprogram
Ystad 2016

Galeasen Helene

1-2 juli
Ystads Segelfartygsförening firar 
100-års födelsedag för Galeasen 
T/S Helene! Var med och fira du 
också. Mat och allsång på 
fredagen 1/7 och flera seglingar 
under hela lördagen 2/7. 
Programmet hittar du på 
www.helenesvanner.se. Helene 
hittar du vid Hamntorget, Ystad. 

Alla föredrag på Ystads 
Stadsbibliotek, Sur-
brunnsvägen 12 i Ystad

Föredrag

Briggen Tre Kronor

6-8 augusti
Se fram emot ett härligt besök av 
ett av våra vackra skepp! Öppet 
skepp, miljöutställning, seminarier 
ombord, och seglingar tillsammans 
med Briggen Tre Kronor och 
Initiativet Hållbara Hav.  Vid 
Packhuskajen, Ystad.

HAVSRESAN 2016 
I YSTAD

www.havsresan.se facebook.com/havsresan

8 september, 18.00-19.00
Havet och människan. Genom 
årtusenden har vi nyttjat havet för 
överlevnad. Historisk överblick – 
var står vi nu? Stellan Carlson, 
Sydkustens Vattenvårdsförbund

3 oktober, 18.00-19.00
Hur mår vårt hav? Resultaten från 
24 år av mätningar. Per Olsson, 
Toxicon, Henrik Uthas, Ystads 
kommun

22 november, 18.00-19.00
Navigationens historia. Från 
solkompass till GPS. Bo af 
Winklerfeldt. Copenhagen Malmö 
Maritime Academy

26 november, 14.30-15.30
Om strategin för att hantera 
stigande havsnivåer i fysisk 
planering i Ystad. Caroline 
Fredriksson, Teknisk vatten-
resurslära, Lunds universitet,  
Mona Ohlsson Skoog, Ystad 
kommun. OBS TIDEN!

3 september
Havsresan har under 2016 samlat 
in kunskap från havsbotten och 
stränder vid och utanför Ystad. 
Detta har gjorts i samverkan med 
föreningar, företag och organisa-
tioner och med Ystads kommun 
som värd.

Den 3 september visar de med-
verkande upp sig och sin verk-
samhet, och du får möjlighet att se 
vad vi hittat!

VI håller till vid Marinan i 
Ystad. Det detaljerade programmet 
finns snart på www.havsresan.se.

Välkommen!

FRI ENTRÉ

Havets dag


