
Projektet Havsresan har funnits sedan 1990 och 
drivs av Lunds universitet. I år är Ystad värd-
kommun. Mer än 40 olika organisationer och 
aktörer deltar i år i samarbetet.

HAVETS DAG 3 SEPTEMBER
Aktiviteter kl 10-15

Sjöräddningssällskapet RS Ystad
Sjöräddningssällskapet visar sjöräddning kl 13. Du ser bäst vid bryggan ut från 
Marinan. Besök fartygen (vid Hiortenbryggan) och sjöräddningsstationen, där du får 
se ett se ett miljöräddningssläp. 

Sydöstra Skånes Sjövärnskår 
SVK är en frivilligorganisation med uppgift att tillgodose behovet av marint frivilliga i 
Försvarsmakten samt civilsamhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och 
kriser. Klubblokalen är öppen!

P-Dyk
Ett företag med Ystad som hemmahamn och Södra Östersjön som hemmavatten. 
Utställning och information om dykning, fisketurer, vrak och annat, nu även 
valfångst!
CMMA
CMMA erbjuder både grundläggande och avancerad sjöutbildning inom nautika, 
maskin, radio, säkerhet. Kontakt: info@cmma.se, 0709-98 22 23

YDS Nautilus
Dykklubben Nautilus visar sin verksamhet. PROVA PÅ att dyka under säkra former (i 
pool). Klubbens fridykare är på plats för att berätta om vraket vid Svarte.

Kajakriket
Säljer, hyr ut samt anordnar event med kajaker för hav, sjö och å. Under dagen får du  
prova på olika typer av kajaker såsom Stand Up Paddleboard (SUP), Sit on top (SOT), 
havskajaker och fiskekajaker.

Skräpänglarna
Skräp skall inte hamna i havet! Lär dig hur du kan hjälpa till av Skräpänglarna. 

Swedish Coast and Sea Center
Senaste nytt från bärgningen av Halifaxplanet utanför sydkusten. Kultur- och 
naturmiljön utanför Skåne. Tillståndet i Hanöbukten. Bilder och berättelser!

Marinpedagogisk verksamhet Ystad kommun
Smakprov från den marinpedagogiska verksamheten under fältveckan, där Ystads 
unga har arbetat med havet som tema.

Ystads segelsällskap YSS
YSS ändamål är att främja segelsporten genom att bland annat uppmuntra hågen 
och intresset för sjön. 

Bilder och film från vrak och platser utanför 
Ystad som besöktes under fältveckan i maj.
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FRI ENTRÉ

PLATS

Ystads
Marina 

Kl 10-15, YSTADS MARINA

Sjöräddningsuppvisning

13:00

Uppvisning

Manskören Harmoni har 
konsert i Marinan klockan

11:30

Konsert

Utställning
Vad kan du och vi göra för att 

rädda havet? 
Segeåns Vattendragsförbund 

och Vattenråd.

Valfeber i Ystad

 Allt om

VIKVALEN
  !


