Vill du vara med?
Projektet Havsresan drivs vid Lunds universitet med syfte att öka havets status och därigenom viljan att
förvalta det väl. Vi gör detta genom att publikt lyfta fram tvärgående frågeställningar (alltså inte bara
problem — även om vi naturligtvis inte kan ignorera hoten) och ge dem uppmärksamhet.
Detta gör vi bland annat genom att skapa en
”spelplan” för olika organisationer, som deltar med
egna aktiviteter inom Havsresans gemensamma
ram. Denna publika del av Havsresan ger föreningar, företag, organisationer och myndigheter möjlighet att mötas, och att synliggöra sitt engagemang,
arbete och verksamhet.
Havsresan som företeelse har funnits sedan 1990.
De publika aktiviteterna bedrivs som avslutade
projekt i större eller mindre omfattning. De större
arrangemangen har oftast skett i samarbete med en
eller flera värdkommuner. Under 2010 var Havsresan i Malmö; 2009 var Simrishamn värd-kommun,
2008 och 2011 var projektet begränsat till marin
kulturmiljö och bedrevs vid Falsterbohalvön. Värd för årets Havsresa kommer vara den nybildade föreningen Skånes
Kust– och Havscenter.
Delaktighet och engagemang är viktigt – ju bredare innehåll Havsresan har, desto fler människor når vårt budskap ut
till. Det finns egentligen inga begränsningar på vem som kan delta mer än att den verksamhet man bedriver eller representerar ska ha en tydlig koppling till havet.
Under Havsresan 2012 har vi liksom tidigare som mål att genomföra en serie olika aktiviteter som på olika sätt visar
på havets värde. Detta skall göras på ett seriöst sätt, men ändå roligt och intressant så att det skapar intresse och
nyfikenhet, som i sin tur leder till att fler människor blir medvetna om värdet av de resurser som finns i och vid havet
och behovet av att förvalta dem väl. Målgruppen är den breda allmänheten, även om vi på senare år har lagt allt mer
fokus 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.
Bläddra vidare för mer
information.

Innehållet i Havsresans aktiviteter skapas av de organisationer som väljer att vara med.
Man medverkar utifrån sin organisations förutsättningar, och väljer själv på vilket sätt man deltar.
Alla ställer upp med egna resurser utifrån de möjligheter man har, men drar gemensam nytta av den uppmärksamhet ett samlat arrangemang får.

Traditionellt står Havsresan för gemensam programutformning, gemensam marknadsföring, samordning
av aktiviteter, information till pressen osv.
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Förväntade resultat
De förväntade resultaten är att genomförandet av aktiviteterna direkt leder till ökad insikt och kunskap om
havsfrågor samt ökad mediebevakning inom området. Detta kommer på lång sikt att visa sig i attitydförändringar gentemot havsmiljöarbetet.
Även en ökad kunskap hos deltagarna om det arbete som bedrivs av andra deltagande organisationer inom
mer eller mindre närliggande områden, vilket i förlängningen kan leda till nya samarbeten, är en direkt vinst,
liksom de personkontakter som uppstår.
Informationsspridning
Havsresan är i sig en slags informationsspridning; på det mer konkreta planet kan nämnas utställningar, informationsblad och seminariserier som genomförs. En webbplats (www.havsresan.se) finns och uppdateras
kontinuerligt under projekttiden.
Deltagarna har full tillgång till friklassat projektmaterial, och erfarenhetsmässigt använder de materialet i sin
egen informationsverksamhet. Särskilda personresurser för samordning av press- och mediekontakter finns
under fältveckorna.

För mer information och för att anmäla ditt och/eller din organisations delaktighet:
www.havsresan.se

www.skhc.se (se under pågående projekt)
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