Vi behöver ditt stöd!
Havsresan är ett arrangemang, som ytterst syftar till att öka intresset och engagemanget för
havsfrågor i en mycket vid bemärkelse. Allt från Marinarkeologi till Ekoturism och Miljöfrågor behandlas under detta arrangemang. Havsresan har funnits sedan 1990, och hela idéen
är egentligen att ge föreningar, företag, organisationer och myndigheter möjlighet att synliggöra det arbete och verksamhet som står i en nära relation till havet.
Havsresan genomförs med hjälp av ideella insatser.
Stöd, i form av donationer och sponsring, är av stor
vikt för projektets fortgående och lyckosamma
resultat. Detta brev riktar sig till dig i hopp om att du
och din organisation skall finna både intresset och
nyttan av att vara med på årets Havsresa.
Nu har vi, liksom under tidigare år, som mål att
genomföra en serie olika aktiviteter vilka på olika
sätt visar havets värde. Detta kommer utföras på ett
seriöst, roligt och intressant sätt, som kommer leda
till att fler människor blir nyfikna men också
medvetna om de resurser som finns i och vid havet.
Målgruppen är den breda allmänheten, även om vi
senare år har lagt allt mer riktat på barn och ungdom.
Förutom de mål som är i fokus, så kommer en del av projektet vara inriktad
på 1900-talets stora krig. Försvarsmakten och Kustbevakningen gästar våra
vatten runt Falsterbonäset under Havsresan och Lunds universitets forskare
medverkar i flera projekt.
I fjor hittades ett bombplan som vi ska undersöka vidare. Dessutom kommer vi att söka efter ett tyskt passagerarplan som störtade utanför Falsterbo under kriget, ett plan som gäckat oss länge.
På land blir det aktiviteter som handlar om kulturhistoriska företeelser, om
Näsets natur och geologi, hur man med teknik kan hantera den stigande
havsvattennivån, själva Falsterbokanalen och dess historia och mycket,
mycket mer.

Läs vidare under följande sidor:
www.havsresan.se
www.skhc.se (se under pågående projekt)

Havsresans aktiviteter är indelade i en kunskapsinsamlande del under maj
och en utåtriktad, publik, del under juli som avslutas med Havets Dag den
29/7.

