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LÖRDAG, 21/5

 Baskemölla:
Oderbäcken kl. 11:00-14:00.
Information om arbetet med Oderbäcken. Vad 
är gjort och hur ser planerna ut framöver. Plats 
är i anslutning till bron där Skåneleden korsar 
Oderbäcken, WGS 84. 55°35’53,6N 14°18’33,1E. 
Vi bjuder på grillad korv. Öppet hus i ålaboden 
och garnboden vid Kråsebo i södra delen av 
Baskemölla. Möjlighet att se bl.a. gamla tiders 
fiskeutrustning. 
Bokning: nej.
Antal deltagare: drop in.
Pris: gratis.
Samling: Oderbäcken och Kråsebo.
Medtag: bra skor.

 Tosteberga:
Tipsrunda, vattenkunskap.
Vandra på Tosteberga ängar och testa dina vat-
tenkunskaper! Tosteberga Byalag inbjuder till 
en tipsrunda. Passa på och njut av våren på 
Tosteberga ängar under Hanöbuktsveckan och 
utmana dina kunskaper om vatten på en tips-
promenad med vattenfrågor. De tre bästa får en 
fototavla på canvas från Tosteberga. Tipsprome-
naden är tillgänglig hela tiden 21-28 maj. 
Bokning: nej.
Antal deltagare: drop in.
Pris: gratis.
Samling: Tosteberga ängar.
Medtag: bra skor.

Pssst, du, det är World Fish Migration Day också!
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 Åhus: 
Havsbad (skogsbad), kl 11-13.30.
Upptäck naturens lugnande verkan med alla 
dina sinnen i Äspets härligt lummiga omgiv-
ningar. 
Bokning: https://bit.ly/3uhrjez.
Antal deltagare: begränsat antal, boka.
Pris: gratis.
Samling: utemuseum, Äspet i Åhus.
Medtag: bra skor, liggunderlag.

SÖNDAG, 22/5

 Bromölla:
Geokids, Havsdrakarnas hus kl 10–14.
Aktivitet för familjer och barn i åldern 7-12 år. 
För 80 miljoner år sedan simmade havsdra-
kar, svanödlor och hajar i havet som då täckte 
nordöstra Skåne. Vi vaskar fossil vid Åsens fält-
station och avslutar med diplomering av geo-
hjältar och utdelning av vårt coola klubbmärke!

Bokning: filip@havsdrakarnashus.se
senast 20/5.
Antal deltagare: max 30 personer.
Pris: 100 kr per barn, medföljande vuxen gratis.
Swish 070 884 31 64 eller kontant på plats.
Samling: Havsdrakarnas Hus, Bromölla tågsta-
tion kl 10.00. Samåkning i egna bilar krävs för 
förflyttning från till Åsens fältstation.
Medtag: matsäck och kläder efter väder.

  Ravlunda:
Strandstädning kl 13-17. 
Vi plockar skräp längs stranden från Julebodaån 
till Klammersbäck, dvs. den sträcka som utgör 
socknens del av Hanöbukten. Den har sedan ur-
minnes tider varit mycket viktig för befolkning-
en och är så än idag, även om fiske och sjöfart 
ersatts av naturintresserade och turister som 
vill ta del av vårt paradis på jorden. Deltagarna 
delas upp i grupper och bjuds på korvgrillning 
på Skepparpsgården! Mer information finns på 
www.ravlunda.com
Bokning: lotta.sortoft@skepparp.se senast 20/5.
Antal deltagare: alla välkomna.
Pris: gratis, korvgrillning.
Samling: information vid bokning.
Medtag: bra skor, kläder efter väder.

 Åhus:
Bioblitz i havet kl 11-16. Vi firar biologiska 
mångfaldens dag med att dyka ner i havets art-
rikedom. Välkomna att vara med i vår bioblitz 
(artjakt) i havet! På plats finns marinbiologer 
och dykare, men alla kan hjälpa till oavsett för-
kunskaper. Kom och håva, se visningar av da-
gens fynd, köp en grillad korv av Åhus Scoutkår 
och ha en härlig dag på stranden med oss! Varje 
hel- och halvtimme blir det visning av dagens 
fynd. Vi har utrustning till alla som vill håv nära 
stranden. Läs mer på bioblitzens hemsida:
https://vattenriket.kristianstad.se/bioblitz/
Bokning: nej.
Antal deltagare: drop in.
Pris: gratis, fika till självkostnadspris.
Samling: Snickarhaken, Äspet i Åhus.
Medtag: bra skor, kläder efter väder.
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 Åhus:
Seminarium kl. 15-18. Hur gör vi Hanö-
bukten bättre? 
Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. 
Syftet med informationsmötet är att visa på goda 
exempel på metoder som kan förbättra vatten-
kvaliteten i Hanöbukten. Vi vill också belysa hur 
man kan möjliggöra för lax och ål och annan 
vandringsfisk att passera vattenkraftverk utan 
att skadas eller dödas.

  Program för eftermiddagen:
15.00–15.15. Introduktion och filmvisning, Ålarvet. Dafvid Hermansson & Per 
Malmer.
15.15–15.35. Vandringsvägar för fisk. Ett globalt problem, men lösningar finns – 
digitalt anförande av Ph.D. Nick Walker, USA, forskare kring vandringsvägar för 
fisk. OBS! På engelska.
15.40–16.00. Vikten av att anlägga våtmarker – anförande av kommunekolog 
Agne Andersson, Osby.
16.00–16.10. Underhållning – musik med ålfiskaren och entertainern Hånsa 
Olofsson.
16.10–16.30. Paus, kaffe.
16.30–16.50. Fiskvänligt vattenkraftsbygge i Vessigebro – naturvårdaren och vat-
tenkrafts- ägaren Jan-Åke Jacobson berättar.
16.55–17.15. Rening av läkemedelsrester i avloppsvatten – anförande av Ola 
Svahn, forskare i miljövetenskap med inriktning mot kemisk analys vid högsko-
lan i Kristianstad.
17.20–17.40. Tvärpilen på Kivik – ett hållbart bostadsområde med bl.a. eget av-
loppsreningsverk och vattenåtervinning – anförande av projektledaren Sven Erik 
Borglund.
Seminariet delfinansieras med stöd från Lions Åhus.
Bokning: janaderman@mac.com eller Maria Blombärg, på telefon 070-354 17 75 
obligatorisk senast 15 maj.
Antal deltagare: max 100.
Pris: gratis, kostnadsfri fika serveras.
Samling: Åhusgården, Sigfridsvägen 5, Åhus.

 
 Yngsjö:
Visning av bioreningsverk kl. 11-15.
Ditt avlopp kan bidra till en friskare Hanöbukt! 
På många håll finns enskilda avlopp från Alnarp 
Cleanwater installerat. Behöver du nytt avlopp? 
Passa på att se ett i drift i Yngsjö. Biorenings-
verket från Alnarp Cleanwater är en långsiktig 
lösning där mikroorganismer och vattenväxter 
sköter reningen. Det är lättskött, du slipper ser-
viceavtal och kemikalier, och i det fall du väljer 
att även köpa slamnedbrytaren ProACT så mi-
nimeras behovet av slamtömning. Välkomna att 
se bioreningsverket och ställa de frågor du har 
kring enskilda avlopp. 
Bokning: nej.
Antal deltagare: drop in.
Pris: gratis.
Samling: Strandskogsvägen 100 i Yngsjö.

Pssst, du, det är Biologiska Mångfaldens Dag också!
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MÅNDAG, 23/5

 Tosteberga:
Skräpletning i Tosteberga hamn kl. 18-.
Christianstad Divers letar skräp i Tosteberga 
hamn. Christianstad Divers är en av dykklub-
barna i Kristianstad. De har tidigare utfört lik-
nande dyk i Åhus Hamn och andra hamnar i 
Skåne. Nu är det Tostebergas tur. Vad finns un-
der ytan i Tosteberga hamn? Har de den renas-
te hamnen av alla eller vad kommer att hittas? 
Kom och titta eller hjälp till. Vi räknar med start 
av första dyk runt klockan 18. Vi grillar korv och 
fikar till självkostnadspris. 

Bokning: nej.
Antal deltagare: drop in.
Pris: gratis, fika finns till självkostnadspris.
Samling: Tosteberga hamn.
Medtag: kläder efter väder.

 Tosteberga:
Barnbokssignering i Tosteberga hamn
kl. 18-20.
Linda Ågren är lärare och professionell sjöjung-
fru. I hennes barnbok Sjöjungfruns äventyr i 
Östersjön möter sjöjungfrun en tumlare och säl-
kut som fastnat i spöknät och plast, och andra 
miljöproblem.

Bokning: nej.
Antal deltagare: drop in.
Pris: gratis (boken kostar).
Samling: Tosteberga hamn.

 Åhus:
Seminarium om Hanöbuktens tillflöden, 
kl. 17.30-20.
Helge Å Model Forest, Jan Lanner
Problem med ökande vattenfärg och översväm-
ning kopplat till markanvändning var start-
skottet. Med inspiration från modellskogen i 
Vilhelmina fann man ett koncept att hantera 
vattenproblematik i Helge Å.

Rädda Immeln, Agne Andersson.
Vattnet som rinner till och från Immeln når också Hanöbukten. Fiskbestånden är 
nedåtgående både i sjön och i dess tillrinnande vattendrag. Färgen i sjön som en 
gång var klar är nu brun som lättöl, ett fenomen som kallas för brunifiering.

Ryssby Naturbruksgymnasium – elever berättar
På Ryssbygymnasiet har man länge kombinerat teoretiska kurser med yrkeskur-
ser inom skog, jakt och naturturism. Kombinationen ger en mycket eftertraktad 
kompetens för framtiden.

Tullstorpsåprojektet, Christoffer Bonthron
Tullstorpsåmetoden är nu ett välkänt begrepp inom vattenvård, ett projekt som 
drivs av markägarna själva. Syftet är att minska övergödningen till Östersjön, lösa 
översvämningsproblematiken, skapa en god ekologisk status samt att underlätta 
skötseln av ån.
Bokning: nej.
Antal deltagare: begränsat.
Pris: gratis.
Samling: Åhus församlingshem.
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TISDAG, 24/5

 Simrishamn: 
Biodiversitetsvandring längs Tommarps- 
ån kl. 14-19.
Från land till hav! Marint centrum och Lunds 
universitet bjuder in till en biodiversitetsvand-
ring. Vi utforskar livet i och vid Tommarpsån 
och Hanöbukten genom att promenera längs 
med ån och ut i bukten vid Tobisviksstranden. 
Vi stannar till för att titta genom vattenkikare, 
håvande och elfiske. Har vi tur kan vi få se utter, 
kungsfiskare och havsöring! Framme vid havet 
(från ca kl 17) fortsätter vi att utforska vårt fan-
tastiska hav.

Bokning: nej.
Antal deltagare: drop in.
Pris: gratis.
Samling: dammen/stenbron, 
Tobisviks camping.
Medtag: bra skor, kläder efter väder, 
kikare, egen picknick.

 Kivik: 
Nationalparkens Dag.
Stenshuvud Naturrum och Sparbanken Syd 
uppmärksammar Nationalparkens Dag med att 
en skola i Tomelilla (en årsklass) får testa håv-
ning och delta i olika aktiviteter med fokus på 
vatten, vårt ekosystem från källa till hav, plast, 
Östersjön, m.m. Ej publikt arrangemang.

 Kivik:
Våtmarks- och blå-grön infrastruktur- 
seminarium kl 18.30-20.30.
Kiviks Museum arrangerar seminarium med 
representanter från Länsstyrelsens landsbygds- 
och miljöavdelningar som talar om regelverk 
och finansieringsmöjligheter för våtmarker, ma-
rina kolonilotter och andra kustnära insatser 
som kan göras. Jens Sörvik, enhetschef på Re-
gion Skånes miljöenhet, pratar om Regionens 
satsningar på blå-grön infrastruktur och hållba-
ra företagslösningar.
Bokning: obligatorisk på info@kiviksmuseum.se 
senast 22/5.
Antal deltagare: 60.
Pris: entré inkl. kvällsmacka 100 kr.
Museets & Naturskyddsföreningens medlemmar 75 kr. 
Samling: Äppelgården, Eliselundsvägen 8, Kivik.

 Simrishamn:
Strandstädning.
Lions Simrishamn engagerar barnen i åk F-åk 
4 från Nils Holgerssonskolan Simrishamn då vi 
plockar skräp. Lions kommer att väga, sortera 
och köra med avfallet till återvinningen. Ej pu-
blikt arrangemang.

Pssst, du, det är Nationalparkernas Dag också!
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 Yngsjö:
Visning av bioreningsverk kl. 13-18.
Ditt avlopp kan bidra till en friskare Hanöbukt! 
På många håll finns enskilda avlopp från Alnarp 
Cleanwater installerat. Behöver du nytt avlopp? 
Passa på att se ett i drift i Yngsjö! Strandskogs-
vägen 100 i Yngsjö kl. 13-18. Bioreningsverket 
från Alnarp Cleanwater är en långsiktig lösning 
där mikroorganismer och vattenväxter sköter 
reningen. Det är lättskött, du slipper serviceavtal 
och kemikalier, och i det fall du väljer att även 
köpa slamnedbrytaren ProACT så minimeras 
behovet av slamtömning. Välkomna att se bio-
reningsverket och ställa de frågor du har kring 
enskilda avlopp.

Bokning: nej.
Antal deltagare: drop in.
Pris: gratis.
Samling: Strandskogsvägen 100 i Yngsjö.

ONSDAG, 25/5

 Arkelstorp:
Seminarium kl. 18.30-20.30.
Hur ser framtiden ut för Arkelstorpsviken & sjön 
Immeln? Andreas Jezek, limnolog i Kristianstad 
Vattenrike, berättar om pågående projekt.
Agne Andersson, kommunekolog och miljöstra-
teg i Osby kommun, berättar om det holistiska 
sättet att arbete med sjön Immeln.
Henric Djerf, universitetslektor med vat-
tenrening som specialkunskap på HKR, berättar 
om pågående forskning.
- Vilka resultat kan redovisas nu?
- Hur fortsätter de att arbeta med problemen i 

Arkelstorpsviken och sjön Immeln?
- Vilka framtida resultat kan vi förvänta oss?
- Hur påverkar inlandskommunernas arbete 
Hanöbukten?
Bokning: viken@sjoriketskane.se
obligatorisk senast 20/5.
Antal deltagare: begränsat.
Pris: gratis.
Samling: Folkets hus i Arkelstorp.

 Eriksberg Vilt & Natur:
Våtmarkssafari i Blekinge Arkipelag
kl. 11-15.15.
Välkommen på en unik guidad tur! Träff utanför 
Eriksberg Vilt & Natur, buss in till viltparkens 
våtmark. På vägen ut tittar vi på Åryds framväx-
ande våtmark.
12.15 Avfärd mot Torsteboda våtmark, lunchpaket från Eriksberg i bussen. Kort 
promenad vid våtmarken, ca 400m.
13.30 Avfärd mot Gummagårdens våtmark, skapad för bevattning och närings-
retention.
14.30 Kaffe och åter mot Eriksberg.
Info från länsstyrelsen om våtmarksfinansiering via landsbygdsprogrammet.
15.15 Avslut Eriksberg
Guider: Urban Emanuelsson från Biodiversitet AB och Tuve Lundström från Na-
turvårdsingenjörerna. Blekinge Arkipelag berättar om föreningens våtmarkspro-
gram. Representanter från Vattenrådet för Blekingekusten 
svarar på frågor om pågående och planerad verksamhet. 
Våtmarkssafarin finansieras av Vattenrådet för Blekinge-
kusten med medel från Vattenmyndigheten. 
Bokning: info@blekingearkipelag.se obligatoriskt senast 18/5.
Antal deltagare: begränsat.
Pris: gratis.
Samling: Eriksberg Vilt & Natur.
Medtag: kaffe/fika, rejäla skor, kläder efter väder och kikare.
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TORSDAG, 26/5

 Hallamölla:
Elfiske vid Hallamölla, Verkeån kl. 10:30 
-12:00. 
Följ med på Sportfiskarnas spännande elfiske 
där man få se djuren som lever i vattendraget på 
nära håll! Vid elfiske förs ström till vattendra-
get som bedövar djuren tillfälligt utan att de tar 
skada så att man kan fånga upp dem med håv. 
Kanske får vi syn på öring, stensimpa eller ål? 
På plats:
Julius Jarving Ohlsson: Projektledare fiskevård, 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Hans-Olof Höglund: Ordförande Österlens Vat-
tenråd
Therese Parodi: Åtgärdssamordnare Österlens 
Vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabu-
saån, Tygeån.

Bokning: nej.
Antal deltagare: drop in.
Pris: gratis.
Samling: parkeringen till Hallamölla vattenfall.
Medtag: Bra skor.

 Frisebodaboden:
Öppet hus med Ålakademien kl.11-15.
Ålakademien håller öppet hus i Frisebodabo-
den. Under dagen hålls korta informationer en-
ligt följande schema:
11.00 Presentation av gänget på plats
11.30 Projekt ”Järn och aluminium”
12.00 Immeln och Helgeå
12.30 Dykarobservationer

13.00 Ålen idag
13.30 Projekt ” Järn och aluminium”
14.00 Immeln och Helgeå
14.30 Dykarobservationer
Under hela dagen kan man se hur fisket går till under Mats Svenssons ledning. 
Det går även att köpa något att äta, ålamacka, sillamacka m.m. Vem vet, besöket 
går kanske att kombinera med ett dopp i vår älskade Hanöbukt?
Bokning: nej.
Antal deltagare: drop in.
Pris: gratis, fika till självkostnadspris.
Samling: Frisebodaboden, skyltat från väg 118 söder om Furuboda.
Medtag: badkläder?!

FREDAG, 27/5

 Kivik:
Marina kolonilotter kl. 11-16.
 ”Kivik Tång” är ett försök att ideellt och småska-
ligt odla ätbara växter i havet. Syftet är dessutom 
att söka och dela kunskap om Hanöbuktens möj-
ligheter och begränsningar som långsiktigt håll-
bar resurs för plantering och skörd av ”blå mat”. 
Vattenbruket sker i flytande bäddar, s k marina 
kolonilotter, från vår till höst. Vill du veta mer 
om projektet, besök vårt tält i Kiviks hamn. 
I tältet finns även Lions Simrishamn, Sparban-
ken Syd och Österlenkryddor.
Bokning: nej.
Antal deltagare: drop in.
Pris: gratis.
Samling: Kiviks hamn.

Framtidens marina mat … tång! Kl. 11-16.
På Buhres uppmärksammar vi Hanöbuktsveck-
an genom att bjuda på smakprover tillagat på 
framtidens marina mat … tång! Det blir inte 
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bara tång utan vi startar grillen och bjuder på 
andra godsaker … I butiken finner ni delar av 
smaksortimentet att köpa med hem till er kväl-
lens middag. Vår rök öppnas upp för den som 
vill se hur Rökmästare Jörgen framställer våra 
rökta produkter enligt gamla traditioner. Tält 
med smakprov på tång och annat gott samt filé-
skola:

11.00-12.00
12.30-13.30
14.30-15.30
Bokning: nej.
Antal deltagare: drop in.
Pris: gratis.
Samling: Kiviks hamn.

Vattenfokus på Kiviks Musteri Kl. 11-16.
• Vårt vattenbehov
• Vårt vattendomsarbete
• Ständig optimering (stora investeringar och lö-
pande justeringar i vardagen)
• Vatten från andra källor
Utställning i Buhres tält i hamnen och på Mus-
teriet.

Smaka på Kivik! Kl. 11-14.
Kiviks Museum bjuder in till guidad vandring 
på temat närproducerad mat, dryck och hållbar-
het ”Från ost till must!” Vi vandrar i ett magiskt 
Kivikslandskap och avslutar med en rejält mät-
tande avsmakningsmeny med fantastiska prov 
på Kiviksbygdens många otroliga smaker. C:a 3 
timmar. Från 15 år. OBS! Efterhör innehåll vid 
ev. allergier!

Bokning: https://salver.se/organizer/kivik/tour/583
Antal deltagare: max 15.
Pris: 425 kr/person.
Samling: Kiviks Museum.
Medtag: bra skor, kläder efter väder.

Bli håvmästare! Stenshuvud, Naturum:
kl. 11.00-11.45.
I vattnet döljer sig många spännande kryp. Un-
der Hanöbuktsveckan kan du hänga med en 
nationalparksguide ut och utforska livet under 
ytan! För barn i åldern 4 - 9 år i sällskap av en 
vuxen. 
Bokning: Naturum, 0414-708 82.
Pris: gratis.
Samling: Naturum, Stenshuvud.
Medtag: bra skor.

Guidad tur på Ulriksdal kl. 11.00.
Tema hållbarhet, där besökarna får smaka vår 
egen äppelmust. Vi sköter vår trädgård och våra 
odlingar helt utan bekämpningsmedel. Vi ska-
par också vackra faunadepåer i trädgården för 
att befrämja hotade arter. Vårt lilla sommarcafé 
är ekologiskt och vegetariskt med flera veganska 
alternativ, och Ulriksdals äppelmust som vi till-
verkar är gjord på gammaldags äppelsorter från 
vår egen obesprutade odling.
Bokning: nej.
Antal deltagare: begränsat.
Pris: 80 kr/pers.
Samling: Ulriksdals Trädgård.



LÖRDAG, 28/5

 Kivik: 
Must, cider och mat! Kl. 10.30-14.
Kiviks Museum guidar i odlingarna på Kiviks 
Musteri och vi får höra mer om historiken kring 
hur äppelodlingarna blev ett med Österlen, och 
hur hållbara lösningar är avgörande för pro-
duktionen. Vi provar tre sorters must; en histo-
risk, en kunglig och en framtidsmust. C:a 3 km 
promenad. Därefter tar vi oss i samlad trupp 
till Skepparps Vingård och guiden berättar om 
ciderns historia på Kiviks Musteri och på Skep-
parps Vingård. Här får vi prova tre sorters cider 
med helt olika karaktär och fortsätter tala om 
hållbarhet. Vi avslutar turen med en varmrätt. 
Vi kör med egna bilar mellan platserna. Alko-
holfria cideralternativ kan erbjudas. Meddela 
eventuella allergier för maten.

Bokning: https://salver.se/organizer/kivik/tour/678
Antal deltagare: max 20.
Pris: 395 kr/person.
Samling: parkeringen Kiviks Musteri.
Medtag: bra skor, kläder efter väder.

Bli håvmästare! Stenshuvud, Naturum: kl. 
11.00-11.45.
I vattnet döljer sig många spännande kryp. Un-
der Hanöbuktsveckan kan du hänga med en 
nationalparksguide ut och utforska livet under 
ytan! För barn i åldern 4 - 9 år i sällskap av en 
vuxen.

Bokning: Naturum, 0414-708 82.
Pris: gratis.
Samling: Naturum, Stenshuvud.
Medtag: bra skor.

 
 Baskemölla:
Oderbäcken kl. 11:00-14:00.
Information om arbetet med Oderbäcken. Vad 
är gjort och hur ser planerna ut framöver. Plats 
är i anslutning till bron där Skåneleden korsar 
Oderbäcken, WGS 84. 55°35’53,6N 14°18’33,1E. 
Vi bjuder på grillad korv. Öppet hus i ålaboden 
och garnboden vid Kråsebo i södra delen av 
Baskemölla. Möjlighet att se bl.a. gamla tiders 
fiskeutrustning. 
Bokning: nej.
Antal deltagare: drop in.
Pris: gratis.
Samling: Oderbäcken och Kråsebo.
Medtag: bra skor.

Välkommen att ta del av alla fantastiska programpunkter!

Tänk på att boka i god tid där det krävs.

Vissa aktiviteter kostar, andra är gratis.

Hanöbuktsveckan 2022!
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Från ord till handling
I visionen är det lokala engagemanget en avgörande faktor. Det är bybor, 
fiskare, forskare, lokala myndigheter, föreningar och företagare som kan se 
problemen, finna lösningar och som kan göra konkreta insatser lokalt. 

Samverkan är en annan avgörande faktor.  SfH:s roll är att vara en slags ”fa-
cilitator”, en som hjälper och underlättar för alla aktörer att hitta varandra 
och att samverka, att söka medel och resurser, att genomföra åtgärder, dela 
erfarenheter och att sprida kunskap om resultaten.

Kontakta oss:

info@samverkanhanobukten.org

www.samverkanhanobukten.org

facebook.com/hanobukten

Vår vision är ett friskt hav, där uppströms påverkan har eliminerats och 
ersatts av hållbara lösningar vid reningsverk, jordbruk, skogsbruk och in-
dustrier.

SfH bygger nätverken som utbyter koncept, lösningar och erfarenheter i 
sina nätverk.

Till våra aktiviteter välkomnar vi alla som vill bidra och engagera sig.

Bli en del av ett sammanhang:

Kom med i Samverkan för Hanöbukten!

Vill du engagera dig själv, din förening eller ditt 

företag och bli en del av vårt arbete?

Alla kan bidra på något sätt - du också!

Välkommen!



Kartdata ©2022 Google 10 km

Google Maps https://www.google.se/maps/@55.853557,14.9752958,9z?hl=sv
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LÖRDAG 21/5
 1. Baskemölla: Oderbäcken, kl. 11-14. Ingen anmälan, gratis.  
 2. Tosteberga: Tipspromenad, öppen 21-28/5. Gratis.
 3. Åhus: Skogsbad, Äspet, kl. 11-13.30. Föranmälan, gratis.

SÖNDAG 22/5:
 4. Bromölla: Geokids, kl. 10-14. Anmälan, kostar.
 5. Ravlunda: Strandstädning, kl. 13-17. Ingen anmälan, gratis.
 6. Yngsjö: Bioreningsverk, kl. 11-15. Ingen anmälan, gratis.
 3. Åhus: Bioblitz, kl. 11-16. Ingen anmälan, gratis.
 3. Åhus: Seminarium, kl. 15-18. Anmälan, gratis.

MÅNDAG 23/5:
 2. Tosteberga: Skräpletningsdyk, kl. 18. Ingen anmälan, gratis.
 2. Tosteberga: Barnbokssignering, kl. 18. Ingen anmälan.
 3. Åhus: Föreläsning, kl. 17.30. Ingen anmälan, gratis.
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Karta:  Google Maps

TISDAG 24/5:
 7. Kivik: Håvning med skolklass, Naturum. Ej publik.

 7. Kivik: Föreläsning, kl. 18.30-20. Anmälan, kostar.
 8. Simrishamn: Strandstädning med skolklass. Ej publik.

 8. Simrishamn: Åvandring, kl. 14-19. Ingen anmälan, gratis.
 6. Yngsjö: Bioreningsverk, kl. 13-18. Ingen anmälan, gratis.

ONSDAG 25/5:
    9. Arkelstorp: Föreläsning, kl. 18.30. Föranmälan, gratis.
 10. Eriksberg: Våtmarkssafari, kl. 11-15.30. Föranmälan, gratis.

TORSDAG 26/5:
 11. Friseboda: Öppen ålbod, kl. 11-15. Ingen föranmälan, gratis.
 12. Hallamölla: Elfiske, kl. 10.30-12. Ingen föranmälan, gratis.
 

FREDAG 27/5:
 7. Kivik: Marin kolonilott, kl. 11-16. Ingen föranmälan, gratis.
 7. Kivik: Tångprovning, kl. 11-16. Ingen föranmälan, gratis.
 7. Kivik: Håvning, Naturum, kl. 11-11.45. Anmälan, gratis.
 7. Kivik: Matvandring, kl. 11-14. Anmälan, kostar.
 7. Kivik: Hållbarhetstur, kl. 11-12. Ingen anmälan, kostar.

LÖRDAG 28/5:
 1. Baskemölla: Oderbäcken, kl. 11-14. Ingen anmälan, gratis.
 7. Kivik: Must, cider, mat, kl. 10.30-14. Anmälan, kostar.
 7. Kivik: Håvning, Naturum, kl. 11-11.45. Anmälan, gratis.
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programmet för 

Hanöbuktsveckan 21-28 maj

Snabbguide



Vi som medverkar i programmet:
Kiviks Byalag
 
Kiviks Museum

Kiviks Musteri 

Lions Simrishamn

Lunds Universitet

Marint Centrum Simrishamn

Mermaid Athiraa of Sweden

Osby kommun 

Ravlunda Byalag

Ryssby Naturbruksgymnasium

Rädda Immeln

Samverkan för Hanöbukten 

Sparbanken Syd

Alnarp CleanWater

Arkelstorpsviken

Baskemölla Byalag

Blekinge Arkipelag

Buhres Fisk, Kivik

Christianstad Divers

Eriksberg Vilt & Natur

Frisebodaboden

Geoforum Skåne

Havsdrakarnas Hus

Helge å Model Forest

Högskolan Kristianstad

Stenshuvud Nationalpark 

Sveriges Sportfiske- och Fiske-
vårdsförbund

Tosteberga Byalag

Tullstorpsåprojektet

Ulriksdals Trädgård, Kivik

Vattenriket, Kristianstad

Vattenrådet för Nybroån, Kabu-
saån, Tygeån

Ålakademien

Ålakustens kulturarvsförening

Österlens Vattenråd

Östra Göinge kommun

Hanöbuktsveckan 21-28 majHanöbuktsveckan 21-28 maj

www.samverkanhanobukten.orgwww.samverkanhanobukten.org
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