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ÖPPET TIDER 
11.00 - 16.00  

MAJ
21 - 22/5 samt 28 - 29/5

JUNI 
torsdag – söndag     
(midsommarafton stängt)

JULI
dagligen

AUGUSTI
dagligen t.o.m. den 14/8, 
därefter torsdag – söndag

SEPTEMBER
1 - 4/9  samt 10 - 11/9

Fri entré
Aktiviteterna är 
kostnadsfria 
om inte annat anges. 

mitthav.com

Välkommen att upptäcka världen under ytan 
tillsammans med oss på Mitt Hav! Under hela 
sommaren visar vi en tillfällig utställning om vår 
lokala havsmiljö och akvarier med spännande 
djur från södra Kattegatt, norra Öresund och 
Skälderviken. Missa inte vårt klappakvarium där 
du kan klappa sjöstjärnor och lära känna fler av 
havets invånare på nära håll.

Vi ses på Mitt Hav!

Vi finns precis intill stranden, på parkeringen vid Klitterhus.  
Mitt Hav, Klittervägen 45, 262 63 Ängelholm

MITT HAV – Marint besökscenter



STRANDSKOLA
Två-dagars strandskola för 
nyfikna barn mellan 7 - 11 
år. Vi utforskar stranden och 
undersöker vidare i ”labbet”. 
Massor av lärorikt skoj och 
lustfylld kunskap utlovas. 
Välkommen att lära dig om 
livet i havet tillsammans med 
våra marinbiologer. 
Mer information på vår 
hemsida och i utställningen. 
Kostnad: 350 kr/barn. 
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STRANDHUGG
Möt oss på stranden och 
upptäck allt spännande som 
finns att hitta i strandkanten 
och under ytan. Vi har håvar, 
vattenkikare och luppar med 
oss. Stranddagarna arrangeras 
i samarbete med naturum 
Kullaberg. Under sommaren 
besöker vi tillsammans olika 
stränder; från Vejbystrand i 
norr till Höganäs i söder. 
För tid och plats se kalendern. 
Mer information på vår 
hemsida och i utställningen. 

SNORKLINGSSAFARI
Följ med på en blöt safari vid Skäldervikens snorklingsled och 
lär dig om livet i havet tillsammans med våra marinbiologer! 
Håll utkik på vår hemsida - tid och datum meddelas efterhand.

mitthav.com

VATTENLÄGER
Två-dagars läger med över-
nattning för ungdomar mellan 
12-15 år. Lägret arrangeras 
i samarbete med naturum 
Kullaberg, och tillsammans 
utforskar vi och lär oss om livet 
under ytan på såväl Skälder-
vikens sandbottnar som kring 
Kullabergs klippor. Det blir 
blött, spännande och roligt! 
Mer information på vår 
hemsida och i utställningen.  
Kostnad:  950 kr/ungdom. 

T I P S ! 
Snorkelleden finns 
vid Hultabryggan vid 
Björkhagen och är fri 
att besöka när man vill. 
Ta med en kompis och 
utforska på egen hand! 



SKÄLDERVIKSSAFARI 
MED RIB-BÅT
Följ med ut på havet och upplev 
Skäldervikens kust och vatten 
från båt. Marinbiolog guidar 
och hjälper till att spana 
efter säl, havsörn, fiskjuse och 
kanske till och med tumlare. 
Under en timmes färd åker 
vi över ett stort område och 
det blir sakta glidande, för att 
spana djur och fåglar, men 
också kortare turer med lite 
fartvindar. I de grunda om-
rådena med grynnor och skär 
provar vi vattenkikare för att 
titta under ytan. 
Kostnad: 425 kr/person, 
295 kr för barn under 12 år. 
Mer information i utställningen 
samt på vår hemsida. 
Anmälan och betalning i 
utställningen eller på 
Ängelholms Turistcenter.   

FLADDERMUSSAFARI
Följ med fladdermusexpert 
Thomas Johansson på en 
spännande tur vid Rönne ås 
vatten. Turen startar klockan 
21.30 på parkeringen vid 
Ängelholms Hembygdspark, 
längst ner mot Tullakrok, och 
därefter går vi tillsammans 
med Thomas på jakt efter 
fladdermöss i cirka 2 timmar. 
Man är med så länge man 
orkar, men ju senare – desto 
fler fladdermöss! 
För datum se kalendern.
Kostnad: 50 kr/person. 
Anmälan i utställningen eller 
till Thomas på mister.thomas.
johansson@gmail.com. 

KRABBMETARTÄVLINGAR
Ta med dina kompisar och se 
vem av er som fångar flest och 
störst krabbor! 11 tävlingar på 
6 olika platser – vilket ställe 
blir din favorit?
Anmälan på plats kl. 13.15. 
Krabbmete kl. 13.30 – 14.30. 
Därefter räkning och mätning 
av fångade krabbor. 
Glöm inte ta med egen utrust-
ning och agn. Håv är EJ tillåtet. 
För tid och plats se kalendern. 
Mer information på vår 
hemsida och i utställningen. 

 

mitthav.com
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TIPS!
Årets stora krabbmetarfinal 
går av stapeln den 14/8. 
Läs mer på vår hemsida.



TIPS!  Håll koll på vår hemsida mitthav.com och Facebook – fler spännande 
aktiviteter kommer att tillkomma under våren och sommaren!

KALENDER  

MAJ    
21 Invigning av utställningen       11.00 – 16.00                       Mitt Hav

JUNI
2 Fladdermussafari              21.30 – 23.30                     Ängelholms hembygdspark  
5  Krabbmetartävling               13.15 – 15.00                     Stenrevet, Klitterhus
12 Krabbmetartävling               13.15 – 15.00                     Bryggan, Sven Jons Udde
16 Fladdermussafari              21.30 – 23.30                     Ängelholms hembygdspark  
19 Krabbmetartävling               13.15 – 15.00                     Betongbryggan, Skepparkroken
21 Skäldervikssafari/RIB-båt        10.00, 11.30, 13.30, 15.00                   Skäldervikens hamn
26 Krabbmetartävling               13.15 – 15.00                     Vejbystrands hamn
29 Skäldervikssafari/RIB-båt        10.00, 11.30, 13.30, 15.00                   Skäldervikens hamn
30  Strandhugg              14.00 – 15.30                     Kvickbadet, Höganäs

JULI     
2 & 3  Strandskola              10.00 – 14.00 (båda dagarna)             Mitt Hav
3 Gamla hamnens dag              10.00 – 15.00                     Skäldervikens hamn
5 Krabbmetartävling               13.15 – 15.00                     Magnarps hamn
7  Strandhugg              14.00 – 15.30                     Badbryggan, Nyhamnsläge
8 Skäldervikssafari/RIB-båt        10.00, 11.30, 13.30, 15.00                   Skäldervikens hamn
9 Metartävling              11.00 – 15.00                     Rönne å, mer info www.folkfiske.se
11 & 12 Strandskola              10.00 – 14.00  (båda dagarna)            Mitt Hav
14 Fladdermussafari              21.30 – 23.30                     Ängelholms hembygdspark  
14 Skäldervikssafari/RIB-båt        10.00, 11.30, 13.30, 15.00                   Skäldervikens hamn
14 Strandhugg              14.00 – 15.30                                        Lerhamns strand
15  Krabbmetartävling               13.15 – 15.00                       Badbryggan, Björkhagen
20  Krabbmetartävling               13.15 – 15.00                     Stenrevet, Klitterhus
21 Strandhugg              14.00 – 15.30                     Farhults strand
26 & 27 Strandskola              10.00 – 14.00 (båda dagarna)             Mitt Hav
28 Fladdermussafari              21.30 – 23.30                                        Ängelholms hembygdspark  
28 Strandhugg              14.00 – 15.30                        Stranden vid Råbocka camping
29  Krabbmetartävling               13.15 – 15.00                     Magnarps hamn

AUGUSTI     
4 Strandhugg              14.00 – 15.30                     Magnarps strand
7 Krabbmetartävling               13.15 – 15.00                     Badbryggan, Björkhagen
8 & 9 Strandskola              10.00 – 14.00 (båda dagarna)             Mitt Hav
10 Krabbmetartävling               13.15 – 15.00                     Magnarps hamn
11 Fladdermussafari              21.30 – 23.30                     Ängelholms hembygdspark  
11 Strandhugg              14.00 – 15.30                     Sommarsol, Vejbystrand 
12 & 13 Vattenläger              10.00 – 14.00 (dagen efter)                 Mitt Hav / Kullaberg
14               Årets krabbmetarfinal              13.15 – 15.00                     Vejbystrands hamn
15 Skäldervikssafari/RIB-båt        10.00, 11.30, 13.30, 15.00                    Skäldervikens hamn


