
Häng med oss och träffa kompisar med samma intresse och lär dig mer om det 
marina livet i Öresund! Vi träffas vid tre tillfällen under våren och träffar yrkes-
fiskare, fiskar i Öresund, åker med forskningsbåten Sabella och mycket mer. 
Aktiviteten genomförs i samarbete med Leader Skåne nordväst med Öresund 
och Sportfiskarna i Skåne. 

Träff 1.3 – Yrkesfiske och olika arter i Öresund
Studiebesök på fiskebåt och föreläsningar om yrkesfiske 
och fiskarter i Öresund. Fika ingår. Även information om 
kommande träff, havsmete från turfiskebåt i Öresund.
Plats: Ålabodarna, hamnen
Tid: Söndag 14 april, kl. 12.30-16.00

Träff 2.3 – Havsmete med Helsingborgsbåtarna
Fiske med Helsingborgsbåtarna. Vi havsmetar i Öresund.
Plats: Helsingborg, norra hamnen
Tid: Onsdag 1 maj, kl. 12.00-17.00

Träff 3.3 – Kvällstur med forskningsbåten Sabella
Vi åker en kvällstur med forskningsbåten Sabella och lär 
oss mer om det marina livet i Öresund.
Plats: Helsingborg, norra hamnen
Tid: Måndag 10 juni, kl. 18.00-20.30

Välkomna!
Kristin Johansson och Mats Alm

För dig som är 12-25 år och gillar Öresund, hav, 
marinbiologi, fiske och fiskar!
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Kontakta oss för frågor:
Kristin 070-229 04 94,
kristin.johansson@leaderskanens.se
Mats 070-540 54 71,
hej@fiskeganget.se

Fiske och marint liv i Öresund

Aktiviteten består av tre träffar

Förslag 1.
hel

F O R M :  M O N I C A  PA L M Q V I S T

Kostnad:
För de tre träffarna 
är kostnaden totalt 

150 kr/deltagare, 
anmälan är bindande.

Anmäl dig senast 7 april.
OBS! Begränsat antal 

platser, först till kvarn 
gäller. Se program 

med mer information 
på nästa sida eller 

www.mitthav.nu



 

 

Fiske och marint liv i Öresund  
 
Försäkringar och säkerhet 
Under båtturerna gäller regler för respektive båtföretag. Läs mer på Helsingborgsbatarna.se 
och Sabella.se I övrigt ansvarar deltagarna själva för sin egen säkerhet och försäkring under 
aktiviteterna och arrangörerna tar inte ansvar för eventuella olyckor och skador. Vi utgår från 
deltagarnas sunda förnuft och att fiskekrokar och annan utrustning hanteras med respekt och 
försiktighet. Säkerhetsutrustning finns på båtarna men vi rekommenderar även egen flytväst. 
 
Anmälan och betalning 
Anmälan är bindande och gäller från och med att du betalat din avgift. Du anmäler dig till 
Kristin eller Mats via mejl kristin.johansson@leaderskanens.se eller hej@fiskeganget.se 
Skriv vad du heter, ålder och kontaktuppgifter. För deltagare under 18 år behöver vi 
målsmans namn och kontaktuppgifter. Kostnaden är 150 kr och då ingår alla tre träffarna i 
aktiviteten Fiske och marint liv i Öresund.  
Du betalar till Swish: 123 544 18 94 eller bankgiro: 269-9080.  
Betalningsmottagare är Mitthav/Naturskyddsföreningen Ängelholm. 
 
Senaste anmälningsdag/obligatorisk anmälan med förskottsbetalning är söndag 7 april. 
Anmälningsavgiften på 150 kr/deltagare betalas direkt till Mitthav.nu senast den 7/4. 
Swish: 123 544 18 94 eller bankgiro: 269-9080 
 
Ledare 
Kristin Johansson: Marinbiolog och mångårig erfarenhet av marina utbildningar inom skola 
och föreningsliv genom Naturskyddsföreningen och Mitthav.nu.  
Mats Alm: Ungdomsledare inom Sportfiskarna, författare till barnböckerna om Fiskegänget, 
studerar till gymnasielärare. 
 
Under havsmeteturen kommer ytterligare en representant för Helsingborgsbåtarna att vara 
med på båten. Under båtresan med forskningsbåten Sabella följer en marinbiolog med som 
föreläsare och ledare. Extra ungdomsledare från Sportfiskarna är föreningens regionalt 
ungdomsansvarige Julius Jahrving Ohlsson. 
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Fiske och marint liv i Öresund  
 
Program och information  
 

1.3 – Yrkesfiske och arter i Öresund 
• Vi träffar yrkesfiskarna Per och Ulrika Isaksson som arbetar i Öresund. De berättar om hur 
det är att vara yrkesfiskare och visar även sin fiskebåt. 
• Vad är yrkesfiske och varför vänder sig en del yrkesfiskare till turister? Malin Andersson är 
fil mag i Samhällsvetenskap och forskar om yrkesfiske som arbete och näring.  
• Fika ingår. Anmäl specialkost som t ex vegetariskt, mjölkfritt eller glutenfritt senast 7/4. 
• Marinbiolog Kristin Johansson berättar om och visar fiskarter från Öresund. 
• Plats: Hamnplanen, Ålabodarna. Tid: Söndag 14/4 kl. 12.30-16.00 
 

2.3 – Havsmete med Helsingborgsbåtarna 
• Fisketur på Öresund. Vi havsmetar efter olika fiskarter som till exempel rödspätta, skrubba, 
sandskädda, kolja och torsk under ledning av van skeppare.  
• Utrustning finns att låna på båten utan kostnad för den som inte har egen fiskeutrustning. 
• Mat ingår inte i denna aktivitet, ta gärna med egen matsäck. Det finns även korv och fika att 
köpa på båten. 
• 2 burkar borstmask som agn per person ingår. Ta gärna med räkor som eget agn. 
• Vi rekommenderar egen flytväst.  
• Plats: Norra hamnen, Helsingborg. Tid: Onsdag 1 maj kl. 12.00-17.00.  
Obs! Var på plats 30 min före avgång! Båten seglar 12.30 och väntar inte. 
 

3.3 – Kvällstur med forskningsbåten Sabella 
• Vi åker med forskningsbåten Sabella på Öresund och lär oss om det marina livet i sundet. 
Obs, inget fiske på denna tur. Turen tar 2,5 tim. 
• Vi gör två provtagningar på ca 30 meters djup, ett bottenhugg på lerbotten och ett 
bottenskrap på en musselbank. Vi får upp dessa prov med djur i båten och marinbiolog visar 
och berättar om dessa och annat liv i Öresund.  
• Mat ingår inte i denna aktivitet, ta gärna med egen matsäck. 
• Flytväst finns inte att låna på båten, men det finns annan säkerhetsutrustning på båten.  
Vi rekommenderar egen flytväst.  
• Plats: Norra hamnen, Helsingborg. Tid: Måndag 10 juni kl. 18.00-20.30.  
Obs! Var på plats 30 min före avgång! 
 
Kontakta oss gärna om du har frågor: 
Kristin 070-229 04 94 |  kristin.johansson@leaderskanens.se 
Mats 070-540 54 71 |  hej@fiskeganget.se 
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