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Tranor vid Pulken
24 mars-7 april ca kl 11-19
Fågelklubben och Vattenrikets tranvärdar guidar under den tid som det är mycket tranor på plats.
Preliminärt är tranvärdarna på plats ca 24 mars-7 april, men antalet tranor bestämmer.
Arrangör: NÖ Skånes Fågelklubb och Naturskyddsföreningen Kristianstad-Bromölla.
Kontakt: Evert Valfridsson tel 070-602 3045 evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
Tranbuss till Pulken och tranorna
Lördag 30 mars kl 14–17
Upplev trandansen i naturreservatet Pulken – Yngsjön. Ta med varma kläder och kikare.
Kostnad: Biljetter 100 kr. Förköp på naturum eller vi Swish. Ring i så fall receptionen 044-13 23 30 för
instruktion. I priset ingår bussresa, guidning, dricka och grillad korv.
Samling: naturum Vattenrikes parkering, Kristianstad. Här avgår bussen.
Arrangör: naturum Vattenriket, Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och
Studiefrämjandet. Kontakt: tel 044-13 23 30, naturum@kristianstad.se
Renovering av gamla stenmurar på Hörjelgården
söndag 31 mars kl 10 - 15
Under årens lopp har betesdjuren ”stökat till” de gamla stenmurarna. Vi återställer en del efter ett
teoripass. Kläder efter väder. Hörjelgårdens Vänner bjuder på eftermiddagsfika med liten kaka efter
avslutad arbetsdag, men ta med lunchmat. Du är alltid välkommen till Hörjelgården, antingen på
egen hand eller i samband med aktiviteter som denna.
Samling: Hörjelgården, 7 km utanför Tomelilla. Gården tillhör Naturskyddsföreningen i Skåne. Mer
information på https://skane.naturskyddsforeningen.se/horjelgarden/
Näsbyfältsvandring
Sön 31 mars, kl 9.30
Blåsipporna utslagna? Vi kollar på Norra Lingenäset. Ca 10 km. Slingan vid näset är
tillgänglighetsanpassad, kontakta Eva om det är aktuellt för dig att gå endast där.
Samling vid Kristianstad Högskolas norra P strax förbi bowlinghallen kl. 09.30.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Kristianstad. Vandringsledare Eva Rydsberg 070-117 08 82.
Sälvandring Vandring från Höganäs till Domsten
31 mars kl 11-14
Samling: Start i Höganäs hamn kl. 11.00
Vi följer Kullaleden längs havet förbi Lerberget, Viken, Grå Läge och avslutar i Domsten. Vi spanar
hela vägen efter sälar som solar på stenar eller simmar i vattnet. Vi kan också se många sjöfåglar på
vår vandring. Strax efter Grå Läge har Helsingborgs stad satt ut en kikare, och från den kan ni
garanterat se sälar.
Kostnad: 20 kr för medlemmar i Kullaledens vänner, 40 kr för övriga (under 18 år gratis!)

Arrangör: Kullaledens vänner. Kontakt: Ros-Mari Paulsson 0736-988726 eller via mail rosmari.paulsson@telia.com
Transkådning vid Pulken
Onsdag 3 april kl 11–15
Upplev trandansen i naturreservatet Pulken – Yngsjön. Vi hälsar äldre och rullstolsburna särskilt
välkomna och ser till att det finns plats för er i tornet.
Samling: Pulken, ange adressen Pulken, Härnestadsvägen 155, om du kommer med färdtjänst.
Arrangör: naturum Vattenriket, Kristianstad kommun. Kontakt: tel 044-13 23 30,
naturum@kristianstad.se
Linnérundan med Evert Valfridsson
Onsdag 3, 10 & 24 april kl 8-11.30
Följ med Evert Valfridsson på en härlig morgonpromenad längs Linnérundan. Vilka fåglar får vi se
idag? Vandringen är ca 6 km och tar ca 3-4 timmar. Glöm inte fika!
Samling vid naturum Vattenrikes parkering, Kristianstad
Arrangör: NÖ Skånes Fågelklubb i samarbete med Studiefrämjandet, naturum och
Naturskyddsföreningen.
Kontakt: Evert Valfridsson tel 070-602 3045 evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
Vårteckenvandring i Falsterbo
torsdagar 4 april-30 maj kl 11:15 - 12
Hur långt har våren kommit? Vad blommar, vilka sjunger, vem kväker nu? Ca 45 min.
Plats: Samling vid entrén på Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo. Kontakt: Tel 040-635 44 00 (växel)
Bebisvisning i naturum Falsterbo
4 april kl 10:30-11:00
Guidad visning i lugnt tempo av naturums utställning. För föräldralediga med barn upp till 15
månader. Visningen sker före öppettid och tar ca 30 min inklusive lite egentid i utställningen. Joller,
matpauser och skrik är fullt tillåtet! Ha ditt barn i vagn eller bärsele. Insläpp från kl 10.15.
Plats: naturum Falsterbo, Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo. Kontakt: Tel 040-635 44 00 (växel)
Röjardag vid Gyetorpskärret
Lördag 6 april kl 10 - 13
Vi röjer och eldar ris, umgås och grillar korv.
Samling: Gyetorp, vid kommungränsen mellan Kristianstads och Bromölla kommuner på vägen
mellan Tosteberga och Nymölla.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad-Bromölla. Kontakt: Barbro Ahlner tel 076-844 5527
Bli en naturdetektiv
Lördag 6 april Kl. 11–13
Bli en certifierad naturdetektiv med hjälp av lupp, håv och nyfikenhet. Samling och avslutning på
Veberöds bibliotek.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: Veberöds bibliotek, Dalbyvägen 1
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Livet i dammen i Falsterbo
lördagar 06 april-18 maj kl 14:00
Häng med oss ner och ta en titt i dammen. Vi pratar om sötvatten och dess invånare. ca 30 min.

Plats: Samling vid entrén på Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo. Kontakt: Tel 040-635 44 00 (växel)
Fåglar i Kåseberga
7 april kl 06-14
Vi tittar på sjöfågelsträck på sydkusten.
Samling: P-platsen vid Sölvegatan 22 F i Lund (strax öster om Ekologihuset, med infart från öster via
Ole Römers väg) eller Kåseberga direkt (stäms av med arrangör/kontaktperson).
Arrangör: Lundabygdens fågelklubb. Kontakt: Lars G R Nilsson, mobil 070-6965180
Fågelsång i Malmös parker - Hammars Park, Sibbarp
Söndag 7 april, kl 8-10
Följ vårfågarnas ankomst i fyra Malmöparker under fyra vårsöndagar. Erik Hirschfeld, författare och
fågelskådare, är ciceron och du behöver inte ha några förkunskaper. Fokus är på läten och sång.
Synskadade med ledsagare betalar halva priset (ledsagare gratis). Max 15 deltagare/gång.
Kostnad: 200 kr. Förköp obligatoriskt då det är begränsat antal platser. Biljetter säljs genom
Kulturcentralen i Malmö www.kulturcentralen.nu.
Samling: se www.kulturcentralen.nu
Arrangör Vilda Malmö erik@fagelkunskap.se
Det våras på Linnérundan
Sön 7 april, kl 10
Upplev våren på en vandring längs Linnérundan i Kristianstad, ca 7 km. Tag med fika.
Samling på Naturum Vattenrikets parkering kl. 10.00.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Kristianstad. Vandringsledare Kerstin Andersson 070-832 47 50.
Tidiga vårblommor i Lund
Sön 7 april, kl 10
I Lunds parker finns åtskilliga tidigblommande örter som förgyller vårdagarna. Vi går runt bland några
av Lunds parker och upplever vårblommorna. Vi börjar med att gå ner mot Stampelyckan och
fortsätter upp i Sankt Jörgens park. Avslutningsvis går vi inom Botan. Ta med fika.
Samling: vid sydöstra infarten till Botan, mot Östervångsvägen.
Arrangör: NF Lund. Kontaktperson Staffan Nilsson, tfn 0738 433494.
Småkrypsjakt
sön 7 april, kl 11-1230
När våren kommer vaknar småkrypen till liv. De kryper, klättrar och skyndar hit och dit. Vad sysslar
de med? Vi lägger oss på mage i gräset, lyfter på stenar och letar. Tillsammans studerar vi dem och så
klurar vi på vad de äter, hur de bor och vad de heter. Naturguide: Sophie Tranborg. För familjer.
Rekommenderad ålder 3-10 år.
Föranmälan krävs till fulltofta@skanskalandskap.se eller ring tel.0415-512 45. Anmälan gäller först
när ni fått bekräftat svar. Begränsat antal deltagare. Kostnadsfritt.
Samling vid Fulltofta Naturcentrum
Arrangör: Stiftelsen Skånska Landskap/Fulltofta Naturcentrum. Kontakt: tel.0415-512 45,
fulltofta@skanskalandskap.se
Orientering vandra efter orienteringskarta
7 april kl 11-14
Samling: Start vid IS Kullens stuga i Björkeröd kl. 11.00
Idag får vi lära oss att följa en orienteringskarta. Ett önskemål från några av våra vandrare är att
försöka följa denna. Med hjälp av IS Kullen ska vi ta oss fram i naturen på Kullaberg under ca två
timmar. En fikapaus ingår naturligtvis.

Kostnad: 20 kr för medlemmar i Kullaledens vänner, 40 kr för övriga (under 18 år gratis!)
Arrangör: Kullaledens vänner. Kontakt: Ros-Mari Paulsson 0736-988726 eller via mail rosmari.paulsson@telia.com
För mer info gå in på kullaledens vänners hemsida. Fler vandringar kommer anordnas under våren,
håll utkik!
Flyttfågelsträcket vid Sandhammare
Söndag 7 april kl 8-12
Upplev flyttfågelsträcket vid Sandhammaren. Sträckande ejder, vadare, gäss lockar ut oss.
Samling: Ystads Stadsbibliotek kl 08.00; vid Sandhammaren 08.30. Avslutas 12.00.
Arrangör Naturskyddsföreningen i Ystad. Kontaktperson Bengt Celander 0709 299 588
Linnérundan med Evert Valfridsson
Söndag 7 & 14 april kl 8-11.30
Följ med Evert Valfridsson på en härlig morgonpromenad längs Linnérundan. Vilka fåglar får vi se
idag? Vandringen är ca 6 km och tar ca 3-4 timmar. Glöm inte fika!
Samling vid naturum Vattenrikes parkering, Kristianstad
Arrangör: NÖ Skånes Fågelklubb i samarbete med Studiefrämjandet, naturum och
Naturskyddsföreningen.
Kontakt: Evert Valfridsson tel 070-602 3045 evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
Trädklättring
Söndag 7 april Kl. 13–15
Hur du klättrar i träd på ett säkert sätt samtidigt som du är försiktig mot trädet.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: utanför naturum Skrylle
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Vårteckenvandring i Falsterbo
söndagar 07 april-26 maj kl 14:00
Hur långt har våren kommit? Vad blommar, vilka sjunger, vem kväker nu? Ca 45 min.
Plats: Samling vid entrén på Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo. Kontakt: Tel 040-635 44 00 (växel)
Katastrofhjälp fåglar och vilt
Onsdag 10 april kl 19
40 år med skadat vilt och övergivna djurungar - bildföredrag med Jan-Åke Hillarp.
Plats: Hörsalen, Skanörs bibliotek.
Arrangör: Falsterbonäsets Naturvårdsförening i samarbete med Skanörs bibliotek. Kontakt: Britt-Elise
Björnhov, 040 47 25 78.
Groddjurssafari i Rydebäck
Onsdag 10 april kl 19-21
Hur många olika sorters grodor bor det i Rydebäck? Vi ger oss ut på äventyr bland Rydebäcks
våtmarker och tittar efter vattensalamandrar, grodor och paddor. Till vår hjälp har vi Jan Pröjts,
ekolog hos Ekologigruppen.
Samling: på parkeringen vid stranden i Rydebäck, Helsingborg, kl 19.00.
Arrangör: Helsingborgs stad i samarbete med Studiefrämjandet. Kontakt: tel 042-10 50 00,
kontaktcenter@helsingborg.se
Bli en forskare för en dag!
13 - 22/4 kl. 12-16

Genom att titta på träd och göra en så kallad fenologiobservation på de vanligaste träden kan du bli
forskare för en dag. Hämta en karta inne i naturum och svara på hur trädknopparna ser ut. Genom
att studera trädens knoppar utför vi ett miljömålsarbete
om klimatförändringarnas effekter, som kommer att rapporteras in till forskarna på Svenska
Fenologinätverket. Målgrupp: Från 5 års ålder.
Samlingsplats: naturum Kullaberg
Arrangör: naturum Kullaberg/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: naturum Kullaberg tel 042-34 70 56
Risning (fagning) i stubbskottsängen på Hörjelgården
lördag 13 april kl 10 - 15
Alla gamla löv och nedfallna grenar samlas ihop och körs till kompost. Kläder efter väder.
Hörjelgårdens Vänner bjuder på eftermiddagsfika med liten kaka efter avslutad arbetsdag, men ta
med lunchmat. Du är alltid välkommen till Hörjelgården, antingen på egen hand eller i samband med
aktiviteter som denna.
Samling: Hörjelgården, 7 km utanför Tomelilla. Gården tillhör Naturskyddsföreningen i Skåne. Mer
information på https://skane.naturskyddsforeningen.se/horjelgarden/
Exkursion till Kåseberga
lördag 13 april kl. 10-13
Tillsammans med Ulf Ryde tittar vi på pommersk vårlök och andra tidiga och spännande vårväxter i
Kåseberga med omgivningar.
Samling: Samling på hamnparkeringen i Kåseberga.
Arrangör: Lunds Botaniska Förening. Kontakt: Ulf Ryde 073-0655357.
Påskpyssel– invecklade djur
Lördag-söndag 13-14 april drop-in kl 11–14.
Vik papperstranor och andra invecklade djur.
Plats: Naturum Vattenriket, Kristianstad
Arrangör: naturum Vattenriket, Kristianstad kommun. Kontakt: tel 044-13 23 30,
naturum@kristianstad.se
Småkrypssafari
Lördag 13 april Kl. 11-12 och 13-14
Hur många ben har en insekt och hur gammal blir en stenkrypare?
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: utanför naturum Skrylle
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Vårvandring Stenshuvud
14/4 kl 10-11.30
Söndagen den 14 april ger vi oss ut på en vårvandring med nationalparksguiden Simon Lundin. Vi
tittar på vårblomningen och får höra om vårtraditioner från forna dagar.
Kostnad: 50 kr för vuxen, 20 kr för barn.
Samling: Vi samlas vid naturum.
Arrangör: naturum Stenshuvud/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: naturum Stenshuvud 0414-70882
Vårvandring Falsterbo
Söndag 14 april kl. 10-13
Hur långt har våren kommit? Vandring runt Knävången och Knösen i lagom takt med Jan-Åke Hillarp
som guide.
Samling kl.10 vid borgruinen i Skanör bakom Skanörs kyrka.
Arrangör: Falsterbonäsets Naturvårdsförening. Kontakt: Britt-Elise Björnhov, 040 47 25 78.

Exkursion Lavar
söndag 14 april kl. 10.00 –15.00
Tillsammans med Ulf Arup åker vi till ett lämpligt område och letar och artbestämmer lavar.
Samling: Ekologihusets västra parkering i Lund för samåkning.
Arrangör: Lunds Botaniska Förening. Kontakt: Ulf Arup ulf.arup@biol.lu.se
Måla natur vid Ekenabben
Söndag 14 april kl 11-13.30
Upptäck naturen med hjälp av pensel, papper och färger. Ekenabbens trolska sumpskog och mäktiga
ekar ger oss motiv och inspiration. Allt material finns på plats. Familjeaktivitet.
Samling: Ekenabbens parkering, Kristianstad
Arrangör: naturum Vattenriket, Kristianstad kommun. Kontakt: tel 044-13 23 30,
naturum@kristianstad.se
Vårfåglar på Kjugekull
Sön 14 april, kl 7
Fågelkännare Ulf Sjölin, Kjuge, vägleder oss bland fågelläten och okända stigar. Tag med lite fika. Ca 2
tim.
Samling på Kjugekull P kl. 07.00.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Kristianstad. Kontaktperson Lisbet Roth 070-826 96 71.
Åvandring
Söndag 14 april kl. 10.45-13.30
I samarbete med Leaderprojektet Österlens Sköna Vattendrag ordnar vi ännu en vandring. Denna
gång besöker vi Tommarpsån. Vi samlas vid Östra Tommarps kyrka för att vandra längs en grusväg
som går parallellt med Tommarpsån. Under vandringen kommer du att få information om ån.
Framme vid Ullspinneriet kommer Ingrid Popovics att berätta om spinneriets historia. Medtag: Fika.
Samling vid Östra Tommarps kyrka kl. 10.45. Buss från Simrishamn: Skåne Expressen 5 avgår kl.
10.21. Buss från Tomelilla: SkåneExpressen 5 avgår kl. 9.37.
Arrangör: Österlens Naturskyddsförening. Kontaktperson: Ingrid Popovics, 070-963 03 08.
Backsippor på Risen
Söndag 14 april Kl. 10–12
Ulf Ryde från Lunds Botaniska Förening berättar om backsippor och andra växter i naturreservatet
Risen. Kanske vill du veta mer om föreningen eller bli en floraväktare?
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: Samling utanför Genarps bibliotek.
Arrangör: Lunds Botaniska Förening, 073-0655357 och naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33
53 73
Påskpyssel– invecklade djur
Tisdag-söndag 16-21 april drop-in kl 11–14.
Vik papperstranor och andra invecklade djur.
Plats: Naturum Vattenriket, Kristianstad
Arrangör: naturum Vattenriket, Kristianstad kommun. Kontakt: tel 044-13 23 30,
naturum@kristianstad.se
Bli en miljösuperhjälte
Tisdag 16 april samt 18-19 april Kl. 10–12 och 13–15 (drop-in)
Lös uppdrag om miljö och natur för att få titeln Miljösuperhjälte.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan

Samling: utanför naturum Skrylle
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Vårvandring längs myrstigen
Ons 17 april, kl 9.30
Påsklovslediga barn och medföljande vuxna är välkomna till en vandring längs myrstigen i Skrylle, där
en naturvägledare hjälper oss att titta på myror och leta spår av rävar och andra djur som bor i
skogen. Sträckan är cirka tre km i terräng och passar barn från fem år och uppåt. Ta med matsäck för
en fikapaus på vägen.
Samling utanför Naturum kl 9.30. Buss 159 går från Lund C kl. 9:00. Buss tillbaka till Lund går från
Skrylle kl. 12:23, 13:23 och 15:23.
Arrangör: NF Lund i samarbete med Naturum Skrylle. Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 0706
970699.
Prova-på fiske i Rögle dammar
Onsdag och torsdag 17-18 april Kl. 10–15 (drop-in)
Lär dig om fiskar och fiske tillsammans med Sportfiskarna som lånar ut spön och bjuder på korv, även
vegetarisk.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: Rögle dammar, Hardeberga
Arrangör: Sportfiskarna, 0700-20 90 55 och naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Fågelvandring i påsk med Birdwave
19 - 22/4 kl. 9-11
Följ med på en eller flera fågelvandringar på Kullaberg där du får stifta bekantskap med en hel del
fågelarter som har kommit ”hem” efter den långa vintern. På Kullaberg finns både
vanliga och lite mer sällsynta fåglar. Ett begränsat antal kikare finns för utlåning.
Samlingsplats: naturum Kullaberg.
Kostnad: vuxna 100:-/dag eller 300:- alla fyra dagarna. Barn 6-12 år 50:-/dag eller 150:- för alla
dagarna i målmans sällskap.
Anmälning och Kontakt: info@birdwave.se eller tel. 0706341113 till Lars Göte Nilsson.
Arrangör: naturum Kullaberg/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: naturum Kullaberg tel 042-34 70 56
Linnérundan med Evert Valfridsson
Fredag 19 april kl 8-11.30
Följ med Evert Valfridsson på en härlig morgonpromenad längs Linnérundan. Vilka fåglar får vi se
idag? Vandringen är ca 6 km och tar ca 3-4 timmar. Glöm inte fika!
Samling vid naturum Vattenrikes parkering, Kristianstad
Arrangör: NÖ Skånes Fågelklubb i samarbete med Studiefrämjandet, naturum och
Naturskyddsföreningen.
Kontakt: Evert Valfridsson tel 070-602 3045 evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
Djurdetektiverna–för barn
Lördag 20 april kl 10-11
Vi är djurdetektiver och spanar efter ledtrådar som avslöjar de vilda djurens aktiviteter i naturen. Lätt
terräng.
Arrangör: NaturService Kopparhatten, mer info www.naturservice.se. Kontakt: info@naturservice.se
Anmäl senast dagen innan till info@naturservice.se (min. 6 deltagare, max. 20).
Kostnad: 100 kr, barn 6-12år, 60 kr. Barn i vuxet sällskap.
Plats: samling vid naturum.
Djurspårning. Vart är de stora djuren?

Lördag 20 april kl 13-15
Tillsammans med en biolog går vi in i nationalparkens skog där bl.a. dovhjort, vildsvin och grävling
lever. Ni får lära er spana efter djurens spår och upptäcka vart de rör sig. Kuperad terräng.
Arrangör: NaturService Kopparhatten, mer info www.naturservice.se. Kontakt: info@naturservice.se
Anmäl senast dagen innan till info@naturservice.se (min. 6 deltagare, max. 15).
Kostnad: 170 kr, barn 6-12år, 80 kr. Barn i vuxet sällskap. Deltagarna på turen får 15% rabatt i
Skäralids restaurang (samma byggnad som naturum).
Plats: samling Killahuset, Råröd/Skäralid.
Påskpyssel
Lördag 20 april och söndag 21 april Kl. 13–15 (drop-in)
Bind ett påskris med grenar från gallrade träd och pyssla dekorationer som kan hänga i det.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: utanför naturum Skrylle
Arrangör: Lunds Naturskyddsförening och naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Påskdagsfåglar på Näsby fält
Söndag 21 april kl 7-10
Samling: kl 7 på parkeringen ca 100 m söder om Näsby gård (skyltad infart mot ”Näsby fält/
Lerduvedungen” från Stridsvagnsvägen, precis norr om högskolan).
Hur är läget på fågelfronten på Näsby fält – tätortsnära delar av Vattenriket nordväst om Kristianstad
– denna påskdag? Tillsammans med Emil Andersson-Fristedt går vi i närkamp med naturen för att
hitta svaret! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!
Arrangör: Nordöstra Skånes Fågelklubb och Studiefrämjandet. Kontakt: Evert Valfridsson tel 070-602
3045 evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
Påskvandring på Ön -Hallands Väderö
Söndag 21 april (Påskdagen) kl 9:45-16
Den traditionella vandringen på Hallands Väderö, vår pärla i Kattegatt! Representant från Hallands
Väderös Natur leder vandringen. Medtag matsäck.
Samling: Väderö-båtarnas kajplats i Torekov kl. 09:45.
Arrangör: NF Bjäre i samarbete med Sällskapet Hallands Väderös Natur. Kontakt: Eva Werner
070 282 98 04.
Fågelsång i Malmös parker - Ribersborgsparken
Söndag 21 april, kl 8-10
Följ vårfågarnas ankomst i fyra Malmöparker under fyra vårsöndagar. Erik Hirschfeld, författare och
fågelskådare, är ciceron och du behöver inte ha några förkunskaper. Fokus är på läten och sång.
Synskadade med ledsagare betalar halva priset (ledsagare gratis). Max 15 deltagare/gång.
Kostnad: 200 kr. Förköp obligatoriskt då det är begränsat antal platser. Biljetter säljs genom
Kulturcentralen i Malmö www.kulturcentralen.nu.
Samling: se www.kulturcentralen.nu
Arrangör Vilda Malmö erik@fagelkunskap.se
Reptilguidning
21/4 kl 10-11.30
På påskdagen kan man följa med experten Björn Lardner på en reptilvandring i nationalparken.
Kostnad: 50 kr för vuxna, 20 kr för barn.
Samling: Vi samlas vid naturum.
Arrangör: naturum Stenshuvud/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: naturum Stenshuvud 0414-70882
Möt våren vid Mölleröds kungsgård

Måndagen den 22 april kl 18-20
Vi går en tipspromenad och tittar samtidigt på vilka fåglar och växter som kommit. En holk utlottas.
Samling: kl 18 vid Mölleröds kungsgård, Hässleholm.
Arrangör: Göingebygdens biologiska förening. Kontakt: Johnny Nilsson, 076-886 76 57
Första vårfåglarna på Håslövs ängar
Måndag 22 april kl 8-10
Traditionen bjuder att vi gör ett besök på Håslövs ängar på annandag påsk och kollar in vilka av
vårens flyttfåglar som har anlänt. Evert Valfridsson väntar på att få guida oss i en av Vattenrikets
verkligen klassiska fågellokaler. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!
Samling parkeringen vid Håslövs ängar kl 8
Arrangörer: Nordöstra Skånes Fågelklubb, Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen KristianstadBromölla. Kontakt: Agnetha Björklund tel 070-695 66 49
Vårvandring Mölle-Möllehässle-Björkeröd-Larås-Mölle
Måndag 22/4 Annandag Påsk kl. 10–14
Vandringstur på 6,7 km genom Möllehässle naturreservat via Björkeröds- och Mölle mosse på
Kullaberg tillbaka till Mölle. Ta gärna med fika och kläder efter väder. Målgrupp: Från 12 år.
Samlingsplats: Mölle stationshus kl 10. Transport med buss avg Höganäs kl 9.40. Buss tillbaka från
Mölle kl 14.03 eller 15.03.
Arrangör: naturum Kullaberg/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: naturum Kullaberg tel 042-34 70 56
Föreläsning: Storkprojektet
Onsdag 24 april Kl. 18.30–19.30
Rolf Lindström från Storkprojektet berättar om storken som har kommit tillbaka till Skåne efter att
nästan ha varit utdöd på 1980-talet. I Skrylle restaurang.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: I lokalen längst in, Skrylle restaurang
Arrangör: Storkprojektet och naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Naturkväll Vandring Salviken-Vikhög
Onsdag 24 april 18-21
Nu är det dags för vårfåglar och vårblommor! Vi börjar vid Salviken och sen går vi via Löddesborgs
slott till strandängarna söder om Vikhög. Fikan blir med utsikt över havet. Trift och blommande
backsippor hoppas vi få se.
Samling: Lomma busstation kl. 18.00 Bjärred centrum kl. 18.15 Slutstation P-plats vid infarten till
Vikhög kl. 18.30
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred. Kontakt: Bengt, 0709-82 93 37
Naturkul för föräldralediga – Med barnvagn på berget
Fredag 26/4 kl. 13.30-15
Vilka stigar på Kullaberg fungerar med barnvagn? Vi ger tips på olika rundor när vi vandrar med
barnvagn Björkeröd runt. Ta gärna med egen fika och kläder efter väder. Målgrupp: Föräldralediga
med barn 0 - 7 år. Självklart är far- och morföräldrar välkomna.
Samlingsplats: Björkeröds parkering, Kullaberg.
Arrangör: naturum Kullaberg/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: naturum Kullaberg tel 042-34 70 56
Trädgårdsarbete och byggnadsvård på Hörjelgården
lördag 27 april kl 10 - 15
Kläder efter väder. Hörjelgårdens Vänner bjuder på eftermiddagsfika med liten kaka efter avslutad
arbetsdag, men ta med lunchmat. Du är alltid välkommen till Hörjelgården, antingen på egen hand
eller i samband med aktiviteter som denna.

Samling: Hörjelgården, 7 km utanför Tomelilla. Gården tillhör Naturskyddsföreningen i Skåne. Mer
information på https://skane.naturskyddsforeningen.se/horjelgarden/
Mossor i Fyledalen
lördag 27 april kl. 10-15
Tillsammans med Torbjörn Tyler bekantar vi oss med Fyledalens intressanta mossflora.
Samling: Samling vid Röddinge kyrka. Vid behov av samåkning, kontakta Torbjörn Tyler
torbjorn.tyler@biol.lu.se
Arrangör: Lunds Botaniska Förening. Kontakt: Torbjörn Tyler torbjorn.tyler@biol.lu.se
Linnérundan med Evert Valfridsson
lördag 27 april kl 8-11.30
Följ med Evert Valfridsson på en härlig morgonpromenad längs Linnérundan. Vilka fåglar får vi se
idag? Vandringen är ca 6 km och tar ca 3-4 timmar. Glöm inte fika!
Samling vid naturum Vattenrikes parkering, Kristianstad
Arrangör: NÖ Skånes Fågelklubb i samarbete med Studiefrämjandet, naturum och
Naturskyddsföreningen.
Kontakt: Evert Valfridsson tel 070-602 3045 evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
Trädkroki i Dalby Söderskog
Lördag 27 april Kl. 11–13
Kerstin Engblom från Naturfolk leder övningar om att rita av träd och former i naturen. Material finns
på plats.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: Vid entrén till Dalby Söderskog
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Vi letar vårtecken bland blommor och djur
Lördag 27 april kl 10.00
Denna gång letar vi vårtecken i Naturreservatet Borgen vid Råån.Grova skor, en kikare och fika är
lämplig utrustning.
Samling: Grönadals bygdegård i Vallåkra. Samåkning från stora parkeringen vid Fredriksdal kl. 09.30.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Helsingborg.
Kontakt: Tom Svensson 0722-399919 eller Jan-Erik Hederås 0768-161306
Fåglar i Vombsänkan
28 april kl 07-14
En försmak av våren på denna pärla av fågellokaler nära Lund.
Samling P-platsen vid Sölvegatan 22 F i Lund (strax öster om Ekologihuset, med infart från öster via
Ole Römers väg)
Arrangör: Lundabygdens fågelklubb. Kontakt: Lars G R Nilsson, mobil 070-6965180
Ljungens Dag med Natursnokarna (familjeaktivitet)
Söndag 28 april kl. 10-14
Vi lär oss mer om Skanörs Ljung och röjer handfast björksly för att få behålla Näsets fina öklimat. Ta
med sekatör, såg eller yxa och matsäck. Stövlar och handskar rekommenderas. FNF berättar om
fuktljungheden och dess arter. Barn i vuxens sällskap särskilt välkomna.
Samling på parkeringen vid Falsterbo Camping Resort.
Arrangör: Falsterbonäsets Naturvårdsförening i samarbete med Friluftsfrämjandet och scouterna.
Kontakt: Britt-Elise Björnhov, 040 47 25 78.
Raka spåret Strandbaden-Mölle

Söndag 28/4 kl. 10.20-13.30
En drygt 7 km lång vandring på historiskt tema längs den gamla Möllebanan där vi berättar om
tågepoken 1910-1963. Gå med från starten i Strandbaden eller välj en kortare sträcka
genom att ansluta, antingen längs Stinsvägen i Nyhamnsläge ca kl 11, eller vid Krapperups station ca
kl 11.45. Turen avslutas vid Mölle stationshus där vi får möjlighet gå in i
samband med Konstrundan. Målgrupp: Från 12 år.
Samlingsplats: Perrongen/Infopunkten i Strandbaden kl 10.20. Bussar avgår Höganäs Stadshuset kl
10.10 och Mölle kl 10.03. Buss tillbaka från Mölle kl 13.03 eller 14.03.
Arrangör: naturum Kullaberg/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: naturum Kullaberg tel 042-34 70 56
Skogsbad på Norra Lingenäset
Söndag 28 april kl 11-13.30
Samling Norra Lingenäsets parkering.
Norra Lingenäsets fågelkör och hav av sippor är en fröjd för alla sinnen. Vi promenerar i lugnt tempo
och varvar tystnad med fokuserande sinnesövningar.
Arrangör: naturum Vattenriket, Kristianstad kommun. Kontakt: tel 044-13 23 30,
naturum@kristianstad.se
Naturens egen städfirma - nedbrytarna
sön 28 april, kl.11-12.30
Vem tar hand om vissna löv, dött gräs och döda djur? Någon städar i naturen!! Vi tar reda på vem,
tittar på dem i förstoring och får se på nära håll hur de arbetar. Naturguide: Sophie Tranborg från
Naturbarn. För familjer. Rekommenderad ålder 3-10 år.
Föranmälan krävs till fulltofta@skanskalandskap.se eller ring tel.0415-512 45. Anmälan gäller först
när ni fått bekräftat svar. Begränsat antal deltagare. Kostnadsfritt.
Var: Fulltofta Naturcentrum
Arrangör: Stiftelsen Skånska Landskap/Fulltofta Naturcentrum. Kontakt: tel.0415-512 45,
fulltofta@skanskalandskap.se
Hitta Vilse
Söndag 28 april Kl. 11–12.30
Vi går Vilses stig och pratar om vad du gör om du råkat gå vilse.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: utanför naturum Skrylle
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Inför Vårkollen i Falsterbo
Söndag 28 april kl 14-15
Hur långt har våren kommit hemma hos dig? Hur påverkar klimatet vårens ankomst och vilka
långsiktiga förändringar kan detta innebära? Mellan den 30 apr–1 maj kan du som frivillig
dokumentera vårtecken och på så sätt bidra till vetenskaplig kunskap om hur olika arter påverkas av
klimatet. Naturums guide berättar mer och tar dig med på en liten introduktionsrunda. Ca 45 min.
Plats: Samling vid entrén på Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo. Kontakt: Tel 040-635 44 00 (växel)
Måndagar i Ystad sandskog
Måndag 29 april kl 18.30-20.30
Vi träffas för att lära oss om skogens buskar och träd, grodor, fåglar och blommor. Presentation av
kommunens arbete med invasiva främmande arter. Klädsel efter väderlek.
Samling: Vi träffas strax söder om Skridskodammen, på parkeringen bakom Filmstudiosbyggnaden på
Ystads gamla regementsområde i östra delen av Ystad kl 18.30.
Arrangör Naturskyddsföreningen i Ystad. Kontaktperson Bert Rydhagen 0706 599 672.

Hela Skåne sover ute - alla aktiviteter i hela Skåne
29 april – 5 maj
Tälta, vila i vindskydd, ta siesta på stranden. Stiftelsen Skånska Landskap vill tillsammans med
samarbetspartners locka fler att uppleva naturen genom en rad olika sova ute-aktiviteter under en
vårvecka. Ca 20 aktörer har nappat. Här finns deras drygt 30 aktiviteter samlade!
Se alla aktiviteter här http://www.skanskalandskap.se/hela-skane-sover-ute/aktiviteter
Arrangör: Stiftelsen Skånska Landskap tillsammans med naturum Skrylle, naturum Söderåsen,
Naturskolan Lund och Skåneleden. Kontakt: tel 0415-512 45, fulltofta@skanskalandskap.se
Hela Skåne sover ute; Valborgsvila i vindskyddet
Tisdag 30 april
Ta med egen övernattningsutrustning och prova vindskydden en stund eller stanna kvar över natten.
Personal från nationalparken är på plats. Det kommer finnas en liten eld som man kan grilla vid.
Arrangör: naturum Söderåsen/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: tel 0435-44 21 20,
naturum.soderasen@lansstyrelsen.se
Plats: Liagården, Söderåsens nationalpark
Sova-ute-inspiration på naturum Söderåsen
30 april-5 maj kl 12-16
Hela Skåne sover ute: Sova-ute-inspiration på naturum Söderåsen. Vi tipsar om hur du enkelt håller
dig varm, torr, mätt och glad i naturnatten. Samt om bra och lättillgängliga övernattningsplatser.
Arrangör: naturum Söderåsen/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: tel 0435-44 21 20,
naturum.soderasen@lansstyrelsen.se
Plats: naturum Söderåsen, Skäralid
Vandring längs Verkeån
Onsdag 1 maj, kl 10
Vandringen, som är 15 km lång, går längs Verkeån, norra sidan mot havet och södra sidan tillbaka. Vi
stannar för två fikapauser.
Samling vid parkeringsplatsen ""Piraten"" vid väg 19 strax norr om Brösarp kl. 10.00. Samåkning
Circle K, Maxirondellen i Kristianstad kl. 09.15.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Kristianstad. Vandringsledare Lilian och Börje Lavesson 076 -633 46 10.
Linnérundan med Evert Valfridsson
Onsdag 1 & 8 maj kl 8-11.30
Följ med Evert Valfridsson på en härlig morgonpromenad längs Linnérundan. Vilka fåglar får vi se
idag? Vandringen är ca 6 km och tar ca 3-4 timmar. Glöm inte fika!
Samling vid naturum Vattenrikes parkering, Kristianstad
Arrangör: NÖ Skånes Fågelklubb i samarbete med Studiefrämjandet, naturum och
Naturskyddsföreningen.
Kontakt: Evert Valfridsson tel 070-602 3045 evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
Skogsbad
Onsdag 1 maj Kl. 13–15
Stilla promenad med avslappning och närvaro i naturen. Ta med liggunderlag eller filt. Från 7 år.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: utanför naturum Skrylle
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Invigning av Utemuseum Årummet
Fredag 3 maj kl 8.30 -10

Samling: vid naturum Vattenrikes entré, Kristianstad.
Vi upplever våren i våtmarkerna med en promenerar till Utemuseum Årummet på den nya spången i
naturumsjön. Efteråt bjuder vi på frukost vid naturums entré.
Arrangör: naturum Vattenriket, Kristianstad kommun. Kontakt: tel 044-13 23 30,
naturum@kristianstad.se
Fokus på SKÄRFLÄCKAN!
Lördag 4 maj kl 9-12
Följ med på fågelvandring i lagom tempo tillsammans med P-G Bentz. Klädsel efter väderlek. Stövlar
behövs inte. Ta gärna med kikare!
Samling på Hovbackens P-plats vid Skanörs hamn kl. 9.
Gratis. Ingen förhandsanmälan.
Arrangör: Falsterbo Fågelstation i samarbete med Vellinge kommun. Kontakt: P-G Bentz
pgb@sturnus.se, 0708-56 19 00
Barnvandring – Vårspaning
4/5 kl 10-11.00
Vi ger oss ut på äventyr för att se om vi kan hitta spår efter våren. Kanske har vi tur och upptäcker
något som ingen har sett förut! Vandringen är gratis. Lagom för barn i åldern 3-8 år i sällskap med en
vuxen.
Samling: Vi samlas vid naturum.
Arrangör: naturum Stenshuvud/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: naturum Stenshuvud 0414-70882
Sandmaskrosor
lördag 4 maj kl. 10-13
Tillsammans letar vi efter, studerar och bestämmer sandmaskrosor i Östskånes sandmarker.
Samling: P-platsen till Vårhallarna alldeles norr om Simrishamn
Arrangör: Lunds Botaniska Förening. Kontakt: Ulf Ryde 073-0655357.
Fågeltornskamp
Lördag 4 maj kl 5-13
Plats: i Utemuseum Hercules, Kristianstad
Sedan några år genomförs en fågeltornskamp mellan finska och svenska fågelskådare, där det gäller
att hitta så många fågelarter som möjligt från något fågeltorn under en förmiddag. Nordöstra Skånes
Fågelklubb skådar från fågeltornet i Hercules mellan kl. 05 – 13. Hur många fågelarter kan vi härifrån
hitta på åtta timmar? Det är både en tävling mellan de svenska och finska fågeltorn som deltar, och
en landskamp mot Finland. Kom och hjälp till – ju fler ögon och öron, som är på plats, desto fler
fåglar hittar vi!
Arrangör: Nordöstra Skånes Fågelklubb och Studiefrämjandet. Kontakt: Evert Valfridsson tel 070-602
3045 evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
Spångsafari
Lördag 4 & 11 maj kl 14-15
Samling kl 14 utanför naturum Vattenrikes entré, Kristianstad
Upplev våren i våtmarkerna! Den nya spången vid naturum tar oss rakt ut i vass- och videdjungeln. Vi
vandrar genom sävsparvens och kungsfiskarens rike och stannar till vid det nyöppnade Utemuseum
Årummet – precis vid vattenbrynet. Familjeaktivitet.
Arrangör: naturum Vattenriket, Kristianstad kommun. Kontakt: tel 044-13 23 30,
naturum@kristianstad.se
Fågel och flöjt
Lördag 4 maj Kl. 10.40–12

Biologen Agne Paulsson lär dig att lyssna på fågelsång och musikern Cecilia Kjelldén spelar musik
skriven för fåglar.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: utanför naturum Skrylle
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Hela Skåne sover ute: utomhusmatlagning och läger
Lördag 4 maj Kl. 18–21
Tillsammans skapar vi ett mysigt läger, gör upp eld, pratar om friluftsmat och lagar något tillsammans
över elden. Den som vill kan sova över i vindskydden. Mer info på lund.se/naturum
Kostnadsfritt, ingen föranmälan för att vara med på aktiviteten men meddela gärna om du vill sova
över i vindskydd. Sover du i eget tält behövs ingen anmälan. Maila till naturum@lund.se
Samling: utanför naturum Skrylle
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Prova på att sova ute och mycket mer i Bokskogen, Torup
Lör-sön 4-5 maj kl 11-12
Möt våren med mindfulness och naturguidning i Bokskogen i evenemanget #HelaSkåneSoverUte.
Upplev ljuden och lugnet genom att delta i en Mindtrek, eller följ med på guidad tur i natur- och
kulturlandskapet. Vid kvällningen kommer Ronnie Holmberg att bjuda på visor på den tillfälliga
lägerplatsen. Välkommen att slå upp tält på Gröningen denna dag från kl 17. Eller kanske prova
Bokskogens vindskydd? Du som saknar utrustning kan låna gratis på www.friluftsbanken.se. Toaletter
hålls öppna hela dygnet. Värd finns på plats kl 17.15-22.00, som du kan fråga om praktiska saker som
tältplats, tillgång till toaletter och var man kan grilla. Buss 148 går direkt till Torup. Annars kan man ta
bussen till Bara och gå till Torup. Cykelväg finns från Malmö.
Plats: Bokskogen, Torup
Arrangör: RÅSK, Malmö stads Fastighets- och gatukontor samt Fritidsförvaltning. Kontakt: tel 046-359
35 87, romeleasensjo@gmail.com
Mindtrek i Bokskogen, Torup
Lördag 4 maj kl 11 – 14
Guidad naturvandring med mindfulness av vandringsprofilen Kenneth Joelsson. Upplever du att
tillvaron är stressig och är intresserad av att hitta verktyg som stimulerar välmåendet? Är du nyfiken
på uttryck som skogsbad, medveten närvaro och nature awareness? Då skall du följa med på en
vandring där du får prova på att kombinera naturvistelsen med praktiska övningar i mindfulness. Att
vandra genom ett tilltalande naturlandskap samtidigt som du ger dig möjligheten till sinnesträning
och kontemplation, skapar goda förutsättningar för återhämtning och nya spännande upptäckter i
livet. Ta med en liten ryggsäck med fika, vattenflaska, regnjacka och varm tröja. Gärna också ett
liggunderlag. Vandringen är ca 5 km och kan bitvis gå utanför stigsystemet. Lämplig klädsel: bekväma
fritidskläder och väl ingångna vandringsskor. Skånetrafikens linje 148 tar dig både ut och hem.
Avgången från Malmö Värnhem 10.06 matchar vandringen.
Plats: Samling i Expo Torup kl 11 vid den stora modellen, Stallarna mitt emot Torups slott.
Arrangör: RÅSK, Malmö stads Fastighets- och gatukontor samt Fritidsförvaltning. Kontakt:
kenneth@mindtrekking.se eller tel 046-359 35 87, romeleasensjo@gmail.com
Föranmälan krävs till kenneth@mindtrekking.se senast 1:e maj. Max 12 deltagare.
Mindtrekkings webbplats www.mindtrekking.se
Natur- och kulturguidning i Bokskogen, Torup
Lördag 4 maj kl 13 – 15
Följ med på en guidad vandring med Per Blomberg och lär dig mer om Bokskogens natur- och
kulturlandskap samt det kringliggande sjö- och åslandskapet. Per Blomberg är mycket kunnig inom

natur och friluftsliv och har skrivit flertalet böcker om det skånska natur- och kulturlandskapet.
Vandringen är ca 5 km. Ta på kläder och skor efter väder!
Plats: Samling i Expo Torup kl 13.00 vid den stora modellen, Stallarna mitt emot Torups slott.
Arrangör: RÅSK, Malmö stads Fastighets- och gatukontor samt Fritidsförvaltning. Kontakt: tel 046-359
35 87, romeleasensjo@gmail.com
Fågelskådningens Dag i Silvåkra
Söndag 5 maj kl 8-12
Fågelguidning i Silvåkratornet vid Krankesjön. Ingen organiserad samåkning.
Samling Silvåkratornet. Strax norr om Silvåkra by, utmed vägen mot Harlösa finns en skylt "Fågeltorn"
som hänvisar ner till Silvåkratornet.
Arrangör: Lundabygdens fågelklubb. Kontakt: Lars G R Nilsson, mobil 070-6965180
Falsterbo Fyr - Fågelstation med Natursnokarna (familjeaktivitet)
Söndag 5 maj kl. 9-11
Besök på fågelstationen vid Falsterbo fyr. Hur går fågelflyttning till? Vad har fångats och ringmärkts
idag? Duktiga guider berättar engagerat för alla åldrar. Barn i vuxens sällskap särskilt välkomna.
Samling utanför fyrträdgårdens västra sida kl. 9, Falsterbo.
Arrangör: Falsterbonäsets Naturvårdsförening. Kontakt: Britt-Elise Björnhov, 040 47 25 78.
Fågelskådningens Dag vid Hovdala slott
Söndag 5 maj kl 7-12
Samling: vid stora parkeringen till Hovdala slott, Hässleholm
Programmet består av flera bitar, välj ut det du tycker är intressant. En dag för hela familjen, ta gärna
med släkt och vänner!
* Guidad naturvandring kl 7 - 8:30 och kl 9 - 10:30
* Fågelringmärkning på Hovdalafältet med Håkan Winqvist. Kontakt: Tommy Nilsson 072-388 51 50
* Andfågelräkning vid Finjasjön kl 07:00 – 10:00 Kontakt: Thomas Johnsson 070-331 61 26
Arrangör: Göingebygdens biologiska förening. Kontakt: Håkan Winqvist 072-579 48 66 och Anders
Larsson 070-319 23 57
Fågelskådningens dag på Håslövs ängar
Söndag 5 maj kl 7-12
Plats: Håslövs ängar
Håslövs ängar vid Hammarsjön utanför Kristianstad har ett rikt fågelliv. Nordöstra Skånes Fågelklubb
finns på plats och lotsar och visar bland det som fågellivet här ute har att bjuda på denna dag!
Arrangeras av Nordöstra Skånes Fågelklubb och Studiefrämjandet. Kontakt: Evert Valfridsson tel 070602 3045 evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
Fågelskådningens dag vid Bjärred
Söndag 5 maj kl 8-13
Vi börjar med en vandring runt Domedejla mosse, som bjuder på fin fågelsång ifrån skogsfåglar. Vi
besöker sen Löddesnäs, med dess stora vassområden och fina strandängar.
Samling: Rutsborgsskolans södra parkering kl. 8.00
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred. Kontakt: Lars-Göran, 0721-84 73 26
Fågelskådningens dag på Söderåsen
Söndag 5 maj kl 12-16
Dagen går i fåglarnas tecken. Kikar– och fågelskola för de minsta, tipsrunda och pyssel i naturum.
Arrangör: naturum Söderåsen/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: tel 0435-44 21 20
Plats: naturum Söderåsen, Skäralid

Myllrande mångfald vid Vramsån
Söndag 5 maj drop-in kl 11-13.30
Samling gamla badplatsen i Gärds Köpinge.
Vramsåns strömmande vatten myllrar av liv. Vi håvar och lär känna krypen under ytan.
Familjeaktivitet för alla åldrar.
Arrangör: naturum Vattenriket, Kristianstad kommun. Kontakt: tel 044-13 23 30,
naturum@kristianstad.se
Öppen borg på Lillö
Söndagar i maj (5, 12, 19, 26 maj) kl 11.30-15
Samling Lillö borgruin, Kristianstad
Kom till Lillö och upptäck den medeltida borgruinen. Ta med fikakorgen, njut av omgivningen och
Isternäsets fågelliv.
Arrangör: Vattenrikets vänner. Kontakt: naturum Vattenriket 044-13 23 30, naturum@kristianstad.se
Natur-och kulturvandring
5/5 kl 10-11.30
I samarbete med Dafvid Hermansson från Kiviks museum ger vi oss ut på en vandring längs hed, hav
och öppna landskap.
Kostnad: 80 kr vuxen, 40 kr ungdom. Endast kontant betalning.
Samling: Samling vid naturum.
Arrangör: naturum Stenshuvud/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: naturum Stenshuvud 0414-70882
Fågelskådningens dag; Stora Hult
Söndag 5 maj kl 10-12
Nybörjare på fågel? Häng med på en spännande promenad tillsammans med Göran Martinsson som
är fågelkunnig. Spana efter fåglar och lyssna efter deras läten. Ha med kikare och lite fika i
ryggsäcken och ta på er bra kläder efter väder.
Samling: Norra P-platsen vid Stora Hult kl 10.
Arrangör: NF Bjäre. Kontakt: Gunilla Abrahamsson, 0738 52 09 00.
Fågelskådningens dag
Söndag 5 maj kl. 13-15
Vid Fulltofta Storkhägn pågår ett spektakulärt skådespel med 25 häckande par på en och samma
plats! Ta chansen att skåda den skånska fågeln på helt nära håll. Ungar har börjat kläckas, och är
fortfarande svåra att se i boet. Hör berättelsen om storkens historia i Skåne, om försvinnandet och
återkomsten, projektets arbete och förstås den sensationella flyttningen. Vi har även ett anpassat
storkprogram för barn.
Kostnad: 70kr för vuxna, barn under 12 år gratis (kontant eller swish-betalning).
Samling: Storkhägnet i Fulltofta, Hörby.
Arrangör: Storkprojektet. Kontaktperson: Paul Wiberg, för info maila paulwiberg@hotmail.com
Fågelsång i Malmös parker - Pauli begravningsplatser
Söndag 5 maj, kl 8-10
Följ vårfågarnas ankomst i fyra Malmöparker under fyra vårsöndagar. Erik Hirschfeld, författare och
fågelskådare, är ciceron och du behöver inte ha några förkunskaper. Fokus är på läten och sång.
Synskadade med ledsagare betalar halva priset (ledsagare gratis). Max 15 deltagare/gång.
Kostnad: 200 kr. Förköp obligatoriskt då det är begränsat antal platser. Biljetter säljs genom
Kulturcentralen i Malmö www.kulturcentralen.nu.
Samling: se www.kulturcentralen.nu
Arrangör Vilda Malmö erik@fagelkunskap.se

Vårbotanik
Söndag 5 maj kl 13-15
Området i norra kanten av Bunkeflostrand består av igenväxta ödeträdgårdar med väldigt intressant
flora. Här hittar vi dels många av de vanliga vårväxterna som färgar naturen i olika färger men också
många växter som blivit kvar när trädgårdarna övergivits och numera kan räknas som en del av
områdets natur.Vi kommer promenera i området i lugn takt och bekanta oss med de växter som
kommer i vår väg. Sammanlagt räknar vi med att promenera 2-3 kilometer i lugnt tempo under två
timmar. Inga förkunskaper krävs. Start och avslutning sker vid scoutstugan. Guide: Ola Elleström
Samling vid Scoutstugan, Bunkeflostrand
Kostnad: 200 kr. Förköp obligatoriskt då det är begränsat antal platser. Biljetter säljs genom
Kulturcentralen i Malmö www.kulturcentralen.nu.
Arrangör Vilda Malmö erik@fagelkunskap.se
Vildmarksdag i Lerjevallen
Sön 5 maj, kl 11-15
Prova på att paddla kanot eller kajak. Naturhinderbanor. Hur vi kan leka med, och göra leksaker av,
naturmaterial (med Oppmanna-Vånga hembygdsförening). Tipsrunda för stora och små. Mys med
alpackor. Skogsmulle hälsar på. Håva vid strandkanten. Försäljning av korv, krabbelurer, saft och
kokekaffe.
Plats: Timmerstugan på Lerjevallen, på Mjönäsvägen utanför Arkelstorp norr om Kristianstad
Arrangör: Friluftsfrämjandet Kristianstad. Kontaktperson Lisbet Roth 070-826 96 71.
Vandring med tema klimatförändringar
Sön 5 maj, kl 10.30
I början av maj har våren hunnit långt. Många flyttfåglar har kommit, och lövträden håller på att slå
ut. Vad händer med det sinnrika samspelet mellan växter, fåglar och insekter när klimatet blir
varmare och de vanliga tiderna för fortplantning och blomning förskjuts? Linda Birkedal är biolog och
pratar om dessa frågor under en vandring i Skrylleområdet. Det blir fikapaus och tillfälle till
diskussion.
Samling framför Naturum Skrylle ca kl. 10:30. Buss 159 går från Lund C kl. 10:00 och kommer till
Skrylle kl. 10:28. Buss tillbaka till Lund går kl. 13:24 och 15:24.
Arrangör: NF Lund i samarbete med Naturum Skrylle. Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 0706
970699.
Fågelvandring för hela familjen
Söndag 5 maj, kl 9
Upptäck Fredriksdals spännande fågelliv tillsammans med Kullabygdens ornitologiska förening.
Kostnad: 80 kr, fri entré till och med 18 år, ingen föranmälan
Samling: Fredriksdals entré, Helsingborg
Arrangör: Fredriksdal museer och trädgårdar i samarbete med Naturskyddsföreningen och
Studiefrämjandet i Helsingborg. Kontakt: 042-104540
Gökotta på Krubbemölla
Söndagen den 5 maj kl. 8-10/11
Vi träffas och går en sväng längs den vackra Mölleån. Lyssnar på fågelläten och ser på växter. Medtag
kaffekorg.
Samling: Krubbemölla kvarn, Vitaby (söder om vägen Vitemölle - Vitaby, strax före viadukten till
vänster efter kyrkan).
Arrangör: Albo Härads Hembygdsförening. Kontakt: Ingagun Andersson 0708–85 16 87
Fågelskådningens dag på Fredriksdal
Söndag 5 maj kl 8.45-11

Vi upptäcker Fredriksdals fågelliv. Njut av våren och ta chansen att lära dig mer om våra bevingade
vänner.
Kostnad entré: 80 kr. Fri entré med kulturkort och för unga till och med 18 år.
Samling: vid huvudentrén till Fredriksdals museer och trädgårdar, Helsingborg, kl 08.45.
Arrangör: Kullabygdens ornitologiska förening och Helsingborgs NF. Kontakt: Leif Olsson 0768890842 eller Ulrik Alm 0704-654354
Måndagar i Ystad sandskog
Måndag 6 maj kl 18.30-20.30
Vi träffas för att lära oss om skogens buskar och träd, grodor, fåglar och blommor. Klädsel efter
väderlek.
Samling: Vi träffas strax söder om Skridskodammen, på parkeringen bakom Filmstudiosbyggnaden på
Ystads gamla regementsområde i östra delen av Ystad kl 18.30.
Arrangör Naturskyddsföreningen i Ystad. Kontaktperson David Altengård 0708 44 77 68.
Floravandring på Kjugekull
tisdag 7 maj kl. 18-20
Utsikten över Ivösjön och Oppmannasjän är magnifik från Kjugekull och vårfloran på
naturbetesmarkerna och den fuktiga strandskogen är yppig. Kenth Ljungberg guidar bland blåsippor,
gullvivor och andra vårblommor.
Samling: P-platsen vid Kjugekull (6 km NO Fjälkinge).
Arrangör: LBF i samarbete med Floravårdsgruppen/NF Kristianstad-Bromölla. Kontakt: Kjell-Arne
Olsson kjell-arne.olsson@tele2.se och Kenth Ljungberg tel 070-898 1919
Skådarkväll - Håslövs ängar
Onsdag 8 maj kl 18:30-22:30
Samling: Vi träffas på Linnéskolans P-plats, Hässleholm
Fågelskådning på Håslövs ängar. Ta med matsäck.
Arrangör: Göingebygdens biologiska förening. Kontakt: Håkan Winqvist 072-579 48 66 och Anders
Larsson 070-319 23 57
Naturkul för föräldralediga: Tema djurspår
Fredag 10 maj kl 13.30-15
Vi letar efter djurspår, gissar bajset, leker lekar och sjunger djurvisor tillsammans med naturpedagog
Helen Thorn Jönsson. Ta gärna med egen fika. Skötbord och toalett finns inne på naturum.
Aktiviteten är barnvagnsanpassad. Självklart är även mor- och farföräldrar välkomna. Målgrupp: Barn
0-7 år
Samlingsplats: Stora parkeringen innan Kullens fyr.
Kostnadsfritt. ingen föranmälan krävs.
Arrangör: naturum Kullaberg/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: naturum Kullaberg, 042-34 70 56
Vildväxtvandring ”Naturens skafferi”
lördag 11 maj, kl 11-13
Vad är egentligen ett ogräs och vad betyder mat som medicin? Vi badar i ett överflöd av gröna blad
som förutom att smaka gott, även kan bespara oss både tusenlappar och vitaminpiller. En gedigen
vandring för den som vill lära sig att använda de vilda växterna. En vandring tillsammans med
Angelina Hjelm. För vuxna. Ha bra skor på fötterna och ta med korg, anteckningsblock och kamera.
Föranmälan krävs till fulltofta@skanskalandskap.se eller ring tel.0415-512 45. Anmälan gäller först
när ni fått bekräftat svar. Begränsat antal deltagare. Kostnadsfritt.
Samling kl 10.45 vid Fulltofta Naturcentrum
Arrangör: Stiftelsen Skånska Landskap/Fulltofta Naturcentrum. Kontakt: tel.0415-512 45,
fulltofta@skanskalandskap.se

Linnérundan med Evert Valfridsson
lördag 11 & 25 maj kl 7-10.30
Följ med Evert Valfridsson på en härlig morgonpromenad längs Linnérundan. Vilka fåglar får vi se
idag? Vandringen är ca 6 km och tar ca 3-4 timmar. Glöm inte fika!
Samling vid naturum Vattenrikes parkering, Kristianstad
Arrangör: NÖ Skånes Fågelklubb i samarbete med Studiefrämjandet, naturum och
Naturskyddsföreningen.
Kontakt: Evert Valfridsson tel 070-602 3045 evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
Överlevnadskunskap
Lördag 11 maj Kl. 12.40–15
Pontus Dowchan från Naturinstinkt visar hur du håller värmen och hittar mat i det vilda.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: utanför naturum Skrylle
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Floravandring längs bäcken i byn
Lördag 11 maj Kl. 14–16
Botanikern Lennart Engstrand berättar om växterna längs Sularpsbäckens centrala delar.
Samling: utanför byahuset i Södra Sandby, Lundav. 1
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Biblioteksbussen till Skrylle
Lördag 11 maj Kl. 11-14 (drop-in)
Tips om böcker med naturtema. Passa på att låna lite nytt
Samling: bussen står i närheten av naturum Skrylle
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Fåglar i Falsterbo
12 maj kl 06-14
Vadare och änder i vattnet runt Falsterbohalvön. Småfåglar i buskarna.
Samling P-platsen vid Sölvegatan 22 F i Lund (strax öster om Ekologihuset, med infart från öster via
Ole Römers väg) eller Falsterbo direkt (stäms av med arrangör/kontaktperson).
Arrangör: Lundabygdens fågelklubb. Kontakt: Lars G R Nilsson, mobil 070-6965180
Skärfläckemorgon
Söndag 12 maj kl.8-11
Kom när du vill och lyssna till skärfläckeentusiasten Mikael Kristersson och titta i tubkikare mot
fågelkolonin på Landgrens holme.
Plats: Fågelskådarplattformen intill fotbollsplanen Möllevallen i Skanör.
Arrangör: Falsterbonäsets Naturvårdsförening. Kontakt: Britt-Elise Björnhov, 040 47 25 78.
Du ädla mö
Söndag 12 maj kl 13.30-15.30
Plats: Lillö borgruin, Kristianstad kl 13.30
Välkommen att uppleva medeltida ballader och berättelser med Lillö borg som scen. Regionmuseet
har plockat fram några av alla de medeltida ballader, som forskare på Svenskt visarkiv har hittat och
dokumenterat. Balladerna är berättelser om jungfrur och riddare, ond bråd död, förälskelser,
tvångsgiften och mycket mer. I Regionmuseets regi får några av dem liv i form av dockteater.
Arrangör: Regionmuseet. Kontakt: tel 044-13 23 30, naturum@kristianstad.se

Degeberga backar och Forsakar
Söndag 12 maj start kl 9-14
Samling: naturum Vattenrikes parkering, Kristianstad. Här avgår bussen.
Vi vandrar över Degebergas sagolika backar till Forsakars trolska ravin och vattenfall. Vandring 6
kilometer i kuperad terräng. Turen startar med buss från naturum. Ta med fika! Åter vid naturum
senast kl 14.
Kostnad: Biljett 50 kr. Förköp på naturum eller med hjälp av Swish. Ring receptionen för
instruktioner. Max antal 20 personer.
Arrangör: naturum Vattenriket, Kristianstad kommun. Kontakt: tel 044-13 23 30,
naturum@kristianstad.se
Natursnokar med vårtema
Söndag 12 maj kl 11-12.30
Natursnokarna (barnaktivitet) i Ängelholm träffas och välkomnar våren. Vi letar efter småkryp och
andra vårtecken, vi leker, lär av naturen och bara är. Ta gärna med egen fika. Föranmälan krävs.
Anmälan: Marja Nordin 0702-036 314 senast 10 maj.
Samling: parkeringen vid Sibirien kl 11
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ängelholm. Kontakt: Marja Nordin 0702-036 314
Vandring Ivö klack
Sön 12 maj, kl 10
En härlig vårvandring i Ivö klacks naturreservat. Terrängen är bitvis backig/kuperad ca 8 km. En
fikapaus.
Samling vid norra parkeringen Ivö klack kl 10.00. Samåkning Circle K, Maxirondellen i Kristianstad kl.
09.15.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Kristianstad. Vandringsledare Lennart Lövgren 073-154 89 08
Grodor i kvällningen
Söndag 12 maj kl 19-22
Under vandringen till grodlokaler lyssnar vi på vårfåglar och botaniserar bland träd, buskar och
blommor.
Samling: Vi träffas vid ICA KVANTUMS parkering i norra Ystad (strax norr om Ringleden) kl 19.00.
Arrangör Naturskyddsföreningen i Ystad. Kontaktperson Bert Rydhagen 0706 599 672.
Lär dig tälja
Söndag 12 maj och söndag 26 maj Kl. 11–14
Träsnidaren Lennart Pranter lär ut täljgrepp och knivsäkerhet. Från 10 år. Obs! Begränsat antal
deltagare.
Kostnadsfritt, föranmälan naturum@lund.se
Samling: utanför naturum Skrylle
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Måndagar i Ystad sandskog
Måndag 13 maj kl 18.30-20.30
Vi träffas för att lära oss om skogens buskar och träd, grodor, fåglar och blommor. Klädsel efter
väderlek.
Samling: Vi träffas strax söder om Skridskodammen, på parkeringen bakom Filmstudiosbyggnaden på
Ystads gamla regementsområde i östra delen av Ystad kl 18.30.
Arrangör Naturskyddsföreningen i Ystad. Kontaktperson Raija Lanas 0700 447 816.
Skådarmorgon - Linnéängarna

Tisdag 14 maj kl 8:00-10:00
Samling: Vi träffas på Linnéskolans P-plats, Hässleholm
Fågelskådning på Linnéängarna. Ta med matsäck.
Arrangör: Göingebygdens biologiska förening. Kontakt: Håkan Winqvist 072-579 48 66 och Anders
Larsson 070-319 23 57
Kulturhistorisk vandring i Kungsmarken
Onsdag 15 maj kl 18.30
En kulturhistoriskt inriktad guidning av Franz-Michael Rundquist i naturreservatet Kungsmarken som
också är golfbana utanför Lund. Vandringen syftar till att sätta in området i sitt historiska
sammanhang och då också peka på den historiska bakgrunden till de naturvärden som idag skapar
grunden för naturreservatet. Kostnadsfritt, ingen föranmälan.
Samling: vid LAGKs klubbhus, Kungsmarken, Lund.
Arrangör: Lunds Akademiska Golfklubb (LAGK), Marcus Tegstam, marcus@lagk.se, 046-990 05.
Kvällsvisning i Botaniska trädgården i Lund
Onsdag 15 maj, kl 17-18
Vi går ute i trädgården och ser på den fantastiska vårblomningen.
Avgift: 60 kr betalas i samband med visningen, betalmedel Swish eller kort.
Ingen föranmälan.
Samlingsplats: Botaniska trädgården, Östra Vallgatan 20, utanför ingången till växthusen mitt i
trädgården.
Arrangör: Botaniska trädgården, Lunds universitet.
Kontaktperson: Bente Eriksen, epost bente.eriksen@botan.lu.se
Mera liv i täppan
Onsdag 15 maj kl 16-18
Vilka växter gillar fjärilar och humlor? Var bor igelkotten egentligen? Och varför är det bra med en
risig hörna? Vi reder ut detta, bygger holkar och lär oss hur vi kan få fler vilda grannar i trädgården.
Plats: hos Miljöverkstaden i Gubbhyttan vid Sundspärlan kl 16.00.
Arrangör: Helsingborgs stad, Miljöverkstaden Kontakt: tel 042-10 50 00,
kontaktcenter@helsingborg.se
Linnérundan med Evert Valfridsson
onsdag 15 & 22 maj kl 7-10.30
Följ med Evert Valfridsson på en härlig morgonpromenad längs Linnérundan. Vilka fåglar får vi se
idag? Vandringen är ca 6 km och tar ca 3-4 timmar. Glöm inte fika!
Samling vid naturum Vattenrikes parkering, Kristianstad
Arrangör: NÖ Skånes Fågelklubb i samarbete med Studiefrämjandet, naturum och
Naturskyddsföreningen.
Kontakt: Evert Valfridsson tel 070-602 3045 evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
Skogsbruk och naturvård - går det att förena?
Torsdag 16 maj kl 18:00-20:00
Samling: Vi träffas på Linnéskolans P-plats, Hässleholm
Håkan Winqvist tar oss med till sin skog och svarar på frågan: ”Skogsbruk och naturvård - går det att
förena?”
Arrangör: Göingebygdens biologiska förening. Kontakt: Håkan Winqvist 072-579 48 66
Lunchvandring till träden på Badhustomten
Torsdag 16 maj kl 12.00-12.40

I anslutning till Högskolan Kristianstad och Krinova finns ett stycke natur, målet för dagens tur med
Karin Bergendal. Kanske byggs nya badhuset här?
Samling kl 12.00 vid hpl Högskolan, buss nr 3.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad-Bromölla. Kontakt: Karin Bergendal tel 070–800 3667
Bebisvisning i naturum Falsterbo
Torsdag 16 maj kl 10:30-11:00
Guidad visning i lugnt tempo av naturums utställning. För föräldralediga med barn upp till 15
månader. Visningen sker före öppettid och tar ca 30 min inklusive lite egentid i utställningen. Joller,
matpauser och skrik är fullt tillåtet! Ha ditt barn i vagn eller bärsele. Insläpp från kl 10.15.
Plats: naturum Falsterbo, Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo. Kontakt: Tel 040-635 44 00 (växel)
En ny åfåra i Skäralid
Fredag 17 maj kl 13
Visning av nya omlöpet (åfåran) från Skärdammen i Skäralid.
Arrangör: naturum Söderåsen/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: tel 0435-44 21 20
Plats: samling vid naturum, Skäralid
Nattens ljud på Flommen med Natursnokarna
Lördag 18 maj kl. 21-23
Jan-Åke Hillarp guidar bland grodor och paddor. Kanske hörs en näktergal? Kläder efter väder. Ta
gärna med ficklampa.
Samling på parkeringen vid Flommens Golfklubb, Falsterbo kl. 21.
Arrangör: Falsterbonäsets Naturvårdsförening. Kontakt: Britt-Elise Björnhov, 040 47 25 78.
Strandpaddor och översilningar
Lördag 18 maj kl 20.30 - 23
Strandpaddan har nästan försvunnit från vårt inland och finns nu huvudsakligen kvar längs våra
kuster. Vid Vressel finns en av Skånes viktigaste inlandspopulationer. Här har under senare år gjorts
många nya vatten för arten bland annat i samband med att översilningsängarna runt Björkaån
återskapats. Vi informerar lite om projektet innan skymningen när vi fikar, sedan hoppas vi på att få
höra och se strandpaddorna. Tag med fika, stövlar, pannlampa och kanske myggmedel!
Samling: Vresselvägen 106-5, Scoutgården Wressel (mellan Sjöbo och Veberöd)
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Färs. Kontaktpersoner: Per Nyström (0704-93 27 86) och Annika
Håkansson (0761-91 26 46)
Vikingavandring Jonstorp-Bökebäck-Södåkra gran
Lördag 18 maj kl 10-13
Samling: Start busshållplatsen i Jonstorp kl. 10.00
Vi vandrar ner till Revets badplats och följer sedan Kullaleden förbi Jonstorps hamn, Rekekroken,
Svanshall och förbi det gamla stenbrottet bort till Bökebäck. Där viker vi av och tar en stig ner till
Södåkra gran. Väl där vandrar vi rakt in i Vikingatiden.
Arrangör: Kullaledens vänner. Kontakt: Ros-Mari Paulsson 0736-988726 eller via mail rosmari.paulsson@telia.com
Fjärilar i Rökepipan
Lördag 18 maj Kl. 11–13
Om fjärilar och deras liv i naturreservatet Rökepipan.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: vid vattentornet i Dalby.
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73

Natur och kulturvandring på Hörjelgården
söndag 19 maj kl 11-15
Vi gör en vandring runt markerna och tittar bl.a. på vilka orkidéer och andra rara växter som
blommar. Hörjelgårdens Vänner avhåller sitt årsmöte med start 10.00. Kläder efter väder.
Du är alltid välkommen till Hörjelgården, antingen på egen hand eller i samband med aktiviteter som
denna.
Samling: Hörjelgården, 7 km utanför Tomelilla. Gården tillhör Naturskyddsföreningen i Skåne. Mer
information på https://skane.naturskyddsforeningen.se/horjelgarden/
Provgå Vattenriketleden
Söndag 19 maj start kl 9 -14
Samling: naturum Vattenrikes parkering, Kristianstad. Här avgår bussen.
Bussen tar oss till Norra Lingenäset där vi börjar vår vandring tillbaka till naturum. Vandring 7
kilometer genom skog och över strandängar. Turen startar med buss från naturum. Ta med fika! Åter
vid naturum senast kl 14.
Kostnad: Biljett 50 kr. Förköp på naturum eller med hjälp av Swish. Ring receptionen för
instruktioner. Max antal 20 personer.
Arrangör: naturum Vattenriket, Kristianstad kommun. Kontakt: tel 044-13 23 30,
naturum@kristianstad.se
Projekt Skåneleden; från Hovs hallar till Torekov
Söndag 19 maj kl 10 - 13
Två gånger om året vandrar vi en ny delsträcka tillsammans. Denna gång från Hovs hallar till Torekov.
Vi kollar fåglar, hav och land med någon kännare av denna trakt. Återfärden organiseras. Ta med
matsäck.
Anmälan: Du som önskar återfärd ring Eva Werner 070 28 29 804 eller Gunilla Abrahamsson
0738 52 09 00.
Samling: Hovs Hallars parkering kl 10.
Arrangör: NF Bjäre. Kontakt: Gunilla Abrahamsson, 0738 52 09 00.
Vilda ätliga växter
Söndag 19 maj kl 10-13
Angelina Hjelm från polcirkeln kommer tillbaka och lär oss mer om vilda ätliga växter. Gratis för
medlemmar i Naturskyddsföreningen.
Kostnad: 50 kr för icke-medlemmar. Begränsat antal platser, så anmäl dig i tid.
Anmälan: Helena Bévengut-Lasson 0707-838 884.
Samling längst bort på Magnarps Strandväg. Buss 2 från Ängelholm station kl 09.19 anländer
“Magnarp väg 707” kl 09.42, gå tio minuter ner till ängen. Där finns också p-platser.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ängelholm. Kontakt: Helena Bévengut-Lasson 0707-838 884
Skåda snok vid Skärdammen
Söndag 19 maj kl 13-14
Vad är det som prasslar i löven? Följ med på en grod- och kräldjursguidning längs Skärån.
Arrangör: naturum Söderåsen/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: tel 0435-44 21 20
Plats: samling vid naturum, Skäralid
Nykläckta storkungar i Fulltofta
Söndag 19 maj kl. 13-15
Honan lägger ägg med 2 dagars mellanrum och lägger upp till 4-5 ägg/säsong, normalt 2-4 ägg.
Storkparet börjar ruva först efter att andra ägget lagts. Ungar har kläckts och syns med sina stäckta
uppsträckta halsar när föräldrarna reser sig. Hör berättelsen om storkens historia i Skåne, om

försvinnandet och återkomsten, projektets arbete och förstås den sensationella flyttningen. Vi har
även ett anpassat storkprogram för barn.
Kostnad: 70kr för vuxna, barn under 12 år gratis (kontant eller swish-betalning).
Samling: Storkhägnet i Fulltofta, Hörby.
Arrangör: Storkprojektet. Kontaktperson: Paul Wiberg, för info maila paulwiberg@hotmail.com
Fågelsång i Malmös parker - Slottsparken/Kungsparken
Söndag 19 maj, kl 8-10
Följ vårfågarnas ankomst i fyra Malmöparker under fyra vårsöndagar. Erik Hirschfeld, författare och
fågelskådare, är ciceron och du behöver inte ha några förkunskaper. Fokus är på läten och sång.
Synskadade med ledsagare betalar halva priset (ledsagare gratis). Max 15 deltagare/gång.
Kostnad: 200 kr. Förköp obligatoriskt då det är begränsat antal platser. Biljetter säljs genom
Kulturcentralen i Malmö www.kulturcentralen.nu.
Samling: se www.kulturcentralen.nu
Arrangör Vilda Malmö erik@fagelkunskap.se
Vårvandring på Listerlandet
Söndag 19 maj kl 10
Vi vandrar på Listerlandet längs havet, över ängar och på skogsstigar ca 11 km. Två fikapauser.
Samling vid Listermacken i Mjällby, avfart 47 från E22 kl. 10.00. Samåkning Circle K, Maxirondellen i
Kristianstad kl. 09.30.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Kristianstad. Vandringsledare Lennart Revström 0706-99 55 19.
Vandring på Örby ängar
Sön 19 maj, kl 10.30
Naturreservatet Örby ängar ligger vid kusten söder om Helsingborg. Det består av artrika ängar och
betesmarker, sandstrand, sumpskogar och dammar. Här finns växter som numera är sällsynta i
Sverige, likaså många arter av insekter och fåglar. Helsingborgs kommunekolog Widar Narvelo guidar
oss runt i området. Ta med fika!
Samling utanför Sundsgårdens konferens, Helsingborg ca 10:30. Tåg från Lund C kl. 9:21 till
Helsingborg och byter till buss 218 som går kl. 10:08 till hållplats Sundsgården. Tid för hemfärd väljer
man själv, det finns flera förbindelser.
Arrangör: NF Lund i samarbete NF Helsingborg. Kontakt: Margit Anderberg, tfn 0706 970699 och
Martin Almroth tel. 0738-309884.
Vårlust
Söndag 19 maj, kl 10 - 16
Arrangemang med historia, tips och vårinspiration. Lär dig mer om hållbar odling, ätliga vilda växter,
biodling och mycket mer. Följ med på ängsvandringar med samtal om hållbar matproduktion,
visningar om naturen som skafferi och när vi matar Fredriksdals lantrasdjur. För stora och små.
Kostnad: 80 kr, fri entré till och med 18 år, ingen föranmälan
Samling: Fredriksdals entré, Helsingborg
Arrangör: Fredriksdal museer och trädgårdar, Helsingborg. Kontakt: 042-104540
Trädkroki i Dalby Söderskog
Söndag 19 maj Kl. 13–15
Kerstin Engblom från Naturfolk leder övningar kring att rita av träd och former i naturen.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: Vid entrén till Dalby Söderskog
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Järavallen med sjöar

Söndag 19 maj kl 9-12
Tim och Lennart tar oss med till Järavallen för att möta våren vid ett av de fina naturområden som
ligger nära vår kommun. Vi spanar över strandängar och beger oss vidare till det skapade
sjölandskapet.
Samling på Kasernplan, Landskrona kl 9.00
Arrangör: Naturskyddsföreningen Landskrona. Kontakt: Lennart Halldin 0701-42 41 50 eller Tim
Andersson Ljung 0702-28 85 75
Floravandring vid Barnakälla vid Ivösjön
onsdag 22 maj 18-20
Lövskogarna vid Barnakälla, sydost om Ivösjön, är rika och omväxlande. Även strandfloran vid Ivösjön
är väl värd att studera. På den Biologiska Mångfaldens dag visar oss Kjell-Arne Olsson lövskogens
flora och Barbro berättar om Barnakällas historia.
Samling: Barnkälla fd station (skyltat utmed väg 116 mellan Bromölla och Näsum).
Arrangör: LBF i samarbete med Floravårdsgruppen/NF Kristianstad-Bromölla. Kontakt: Kjell-Arne
Olsson kjell-arne.olsson@tele2.se och Barbro Ahlner tel 076-844 5527
Fåglar på Nöbbelövs mosse
22 maj kl 18-22
Kvällsexkursion. En stadsnära fågellokal som kan bjuda på överraskningar.
Samling vid Gunnesbo 4 H-gård, p-platsen i sydvästra hörnet av mossen vid Nöbbelövs bygata.
Arrangör: Lundabygdens fågelklubb. Kontakt: Lars G R Nilsson, mobil 070-6965180
Biologiska Mångfaldens dag i Fulltofta strövområde
22 maj, kl 18-19.30
Naturguidning med start i småkrypsutställningen. Följ med Sophie på en vandring längs stigarna runt
Fulltofta. Dagen till ära fokuserar vi på den biologiska mångfalden. Vad är biologisk mångfald, varför
är den viktig och vad kan vi göra för att öka artrikedomen i vår natur och i vår närmiljö? Följ med så
får du även veta mer om ekar, blåvingar och läderbaggar. Naturguide: Sophie Tranborg från
Naturbarn. För familjer. Rekommenderad ålder 3-10 år. Både inomhus och utomhus. Kläder efter
väder. Denna dag har Naturcentrum kvällsöppet till kl. 21 i cafeet.
Föranmälan krävs till fulltofta@skanskalandskap.se eller ring tel.0415-512 45. Anmälan gäller först
när ni fått bekräftat svar. Begränsat antal deltagare. Kostnadsfritt.
Var: Fulltofta Naturcentrum
Arrangör: Stiftelsen Skånska Landskap/Fulltofta Naturcentrum. Kontakt: tel.0415-512 45,
fulltofta@skanskalandskap.se
Biologiska Mångfaldens dag. Guidning i skymningen
22 maj, kl 18.30-21
Vi går tillsammans runt och tittar på natur- och kulturvärden i naturen runt Fulltofta Naturcentrum.
Vilka skötselåtgärder gör Stiftelsen Skånska Landskap som stöd för biologisk mångfald? En guidning
med Anders Rosell. För ungdomar samt vuxna. Kläder efter väder. Denna dag har Naturcentrum
kvällsöppet till kl.21.00 i cafeet.
Föranmälan krävs till fulltofta@skanskalandskap.se eller ring tel.0415-512 45. Anmälan gäller först
när ni fått bekräftat svar. Begränsat antal deltagare. Kostnadsfritt.
Samling vid Fulltofta Naturcentrum
Arrangör: Stiftelsen Skånska Landskap/Fulltofta Naturcentrum. Kontakt: tel.0415-512 45,
fulltofta@skanskalandskap.se
Biologiska mångfaldens dag på Fredriksdal
Onsdag 22 maj, kl 18 - 20

Skåne är den del av Sverige som har rikast vilda flora, med många arter som bara finns här i hela
landet. Men tyvärr har Skåne också flest sällsynta, rödlistade arter. Som komplement till bevarande i
naturen, utvecklar Fredriksdal tillsammans med bl a Länsstyrelsen Skåne ett bevarande av några av
Skånes hotade kärlväxter i odling. Vi bekantar oss med några av växterna som odlas på Fredriksdal.
De är väl anpassade till historisk användning av ängar, betesmarker och åkrar, men är hotade i
dagens natur. Vi samtalar om hur mångfalden av vilda växter kan bevaras och hur bevarandet hänger
samman med hur vår mat produceras.
Kostnad: 80 kr, fri entré till och med 18 år, ingen föranmälan
Samling: Fredriksdals entré, Helsingborg
Arrangör: Fredriksdal museer och trädgårdar, Helsingborg. Kontakt: 042-104540
Lunchguidning: Biologiska mångfaldens dag
Onsdag 22 maj kl 12–13
Behövs alla arter av djur, svampar och växter? Promenad längs lätta spåret. (1,2 km)
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: utanför naturum Skrylle
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Biologiska Mångfaldens Dag på Kullaberg
Onsdag 22 maj kl 18 – 20.30
Följ med på en promenad i artrikedomens tecken! Vi lär oss om den mångfald av växter och djur som
vi möter på ängen, i skogen och på berget. Vandringen leds av Kullaledens vänner, Gun Pfern och
Helen Thorn Jönsson. Målgrupp: vuxna och barn från 12 år
Samlingsplats: Stora parkeringen på Kullaberg, innan Kullens fyr.
Kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs.
Arrangör: naturum Kullaberg/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: naturum Kullaberg, 042-34 70 56
Strandpaddeexkursion Järavallen
Onsdag 22 maj kl 20-22.30
Denna kväll tittar vi och lyssnar efter strandpadda i Järavallens naturreservat. Tillsammans med
kunniga guider letar vi efter groddjur samtidigt som vi får veta mer om EU-projektet Semi-Aquatic
Life: ett restaureringsarbete för grodor och paddor i Skåne.
Plats: Järavallens rekreationsområde södra parkeringen vid badsjön
Föranmälan till kristian.nilsson@lansstyrelsen.se
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, Projekt SemiAquatic Life (LIFE14NATSE201), Kristian Nilsson, 010-224
15 20 kristian.nilsson@lansstyrelsen.se
Rige Becken, Piper och det svarta guldet
Torsdag 23 maj kl 18-21
Guidad Kulturvandring med picknick
Alunbruk - Kvinnokraft - Hatad Verkalinje
Föranmälan. Kostnad: 500 kr/vuxen, 350 kr/ barn.
Samling: Alunbruket 101, 27357 Brösarp
Arrangör: Högalunds Kulturvandring. Kontakt: Helena N Olofsson, 070-2087061,
info@kulturvandring.se
Lunchvandring på Nya kyrkogården i Kristianstad
Torsdag 23 maj kl 12.00-12.40
Vi tittar på intressanta träd och buskar på Rödaleds kyrkogård i Kulltorp under ledning av Karin
Bergendal.
Samling kl.12.00 vid Gratia Dei på Fader Gunnars väg.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad-Bromölla. Kontakt: Karin Bergendal tel 073–800 3667

Nattfjärils- och fladdermuskväll på naturum Falsterbo
24 maj 22:00-00:00
Vi uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag och inleder årets Bioblitz! Insektslampan är tänd
hela kvällen, Jan-Åke Hillarp tar oss med på en fladdermusvandring och vi bjuder på fika. Kom förbi
och se vad som landar på den vita duken!
Plats: Strandskogen, Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo och Falsterbonäsets naturvårdsförening (FNF). Kontakt: Tel 040-635 44
00 (växel)
Nationalparksguidning i Skäralid
Lördag 25 maj kl 10-11
Följ med på guidning i anledning av nationalparkernas dag. Fascineras av Söderåsens nationalparks
spännande geologi, kultur och biologi. Lätt terräng.
Arrangör: NaturService Kopparhatten. Kontakt: info@naturservice.se
Anmäl senast dagen innan till info@naturservice.se (min. 6 deltagare, max. 20).
Kostnad: 150 kr, barn 6-12år, 60 kr. Deltagarna på turen får 15% rabatt i Skäralids restaurang.
Plats: samling vid naturum Söderåsen, Skäralid
Exkursion till Ivön
Lördag 25 maj kl 10-18
Samling: Vi träffas på Linnéskolans P-plats, Hässleholm. Samåkning i egna bilar.
Vi besöker den intressanta ön i Ivösjön ur ett brett perspektiv; fåglar, flora och småkryp. Matsäck
medtages!
Arrangör: Göingebygdens biologiska förening. Kontakt: Pål Axel Olsson 070-351 23 70
Fågelkvitter
Lördag 25 maj kl. 7-10
Denna tidiga vårmorgon tänker vi bege oss ut för att lyssna på fågelsång. Vi vill besöka platser där vi
vet att sommargylling häckar, hoppas få höra någon och om vi har riktig tur kanske se. I dagsläget vet
vi inte om alla lokaler är tillgängliga, därför samlas vi vid rastplatsen Piraten strax norr om Brösarp
och sedan fortsätter vi i bil tillsammans. Fågelkunnige Lennart Jeppsson blir vår guide.
Samling: Rastplats Piraten kl. 7.00. Tyvärr är inga bussar vakna så här tidigt. För plats i bil och
samåkning ring Lena.
Arrangör: Österlens Naturskyddsförening. Kontaktperson: Lena M Olsson, 076-811 13 43.
Skogsbad på Söderåsen
Lördag 25 maj kl 10-12
Bli guidad igenom olika övningar i naturen, för att kunna slappna av, öka din närvaro, minska din
stress och få bättre kontakt med naturen.
Arrangör: Force of Nature. Kontakt: mobil 073-4445830, info@forceofnature.nu
Föranmälan krävs på www.forceofnature.nu
Kostnad: 400 kr.
Plats: samling vid Röstånga Turistinformation.
Invigning av naturpunkt Eken
Lördag 25 maj
Vi planerar att inviga en helt ny naturpunkt med tema eken i Bruces skog.
Mer information kommer på https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/friluftsliv-ochmotion/naturguidningar/
Plats: Bruces skog, Helsingborg

Arrangör: Helsingborgs stad i samarbete med Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen. Kontakt:
tel 042-10 50 00, kontaktcenter@helsingborg.se
Biologiska mångfaldens dag firas i Skäralid
Lördag 25 maj kl 12-16
Fira biologiska mångfaldens dag med pyssel i naturum och tipsrunda i Skäralid.
Arrangör: naturum Söderåsen/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: tel 0435-44 21 20
Plats: naturum Söderåsen, Skäralid
Mindfulness med urgamla ekar
Lördag 25 maj Kl. 13-15
Idag firar vi Nationalparkernas dag med en lugn promenad i Dalby Söderskog. Från 7 år.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: vid entrén till Dalby Söderskog
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Skalbaggsafari med guide
Lördag 25 maj kl 13-15
Följ med en skalbaggskunnig guide och upptäck Söderåsens nationalparks vackra sällsyntheter.
Arrangör: NaturService Kopparhatten, mer info www.naturservice.se Kontakt: info@naturservice.se
Anmäl senast dagen innan till info@naturservice.se (min. 6 deltagare, max. 15).
Kostnad: 190 kr, barn 6-12år, 80 kr. Barn i vuxet sällskap. Deltagarna på turen får 15% rabatt i
Skäralids restaurang.
Plats: samling vid naturum Söderåsen, Skäralid.
Gyllingexkursion i Vombsänkan
26 maj kl 05-13
Flera bra lokaler för flöjtande sommargylling.
Samling P-platsen vid Sölvegatan 22 F i Lund (strax öster om Ekologihuset, med infart från öster via
Ole Römers väg)
Arrangör: Lundabygdens fågelklubb. Kontakt: Lars G R Nilsson, mobil 070-6965180
Blåtur
Söndag 26 maj kl 9-14
Samling: naturum Vattenrikes parkering, Kristianstad. Här avgår bussen.
Vi lånar den norska traditionen att gå på blåtur – en tur ”ut i det blå” till en hemlig plats, så följ med
till en hemlig pärla i Vattenriket! Vandring 4 kilometer i kuperad och bitvis brant terräng, men vi lovar
att det är värt mödan. Turen startar med buss från naturum. Ta med fika! Åter vid naturum senast kl
14.
Kostnad: Biljett 50 kr. Förköp på naturum eller med hjälp av Swish. Ring receptionen för
instruktioner. Max antal 20 personer
Arrangör: naturum Vattenriket, Kristianstad kommun. Kontakt: tel 044-13 23 30,
naturum@kristianstad.se
Alnarpsparken
Söndag 26 maj kl 10
Under ledning av Lars-Göran Lillvik vandrar vi i Alnarpsparken tillsammans med
Naturskyddsföreningen i Lomma–Bjärred. Vi får höra om verksamheterna i Alnarp och dess historia,
och om de olika trädslag som växer i parken. Vi hinner också njuta av blomsterprakten och lära oss
om de fåglar som sjunger här. Ta med fika, och kikare om du har.
Samling: hållplats Kungsgårdsvägen, Alnarp strax efter kl 10. Buss 139 avgår kl. 9.35 från Lund C och
kommer till hållplatsen Kungsgårdsvägen kl. 10:01. Återfärd kl. 13 eller 15.

Arrangör: NF Lund. Kontaktpersoner Lars-Göran Lillvik, tfn 0721 847326, och Leif Runeson, tfn 046
139131.
Mindful vandring med Smaker från Söderåsen
Söndag 26 maj kl 10
Följ med på en underbara vårvandring på Morsdag! Vi går från Röstånga busstation upp till den
underbara utsikten på gamla vulkanen Jällbjär. Vi stannar och har mindfulness övningar längst vägen
och låter naturen ha dess lugnande effekt på oss.
Arrangör: Force of Nature, Smaker från Söderåsen. Kontakt: mobil 073-4445830,
info@forceofnature.nu
Föranmälan krävs på www.forceofnature.nu
Kostnad: 700 kr.
Plats: Samling på Röstånga busstation
Hur biologisk mångfald bidrar till skönhet och nytta
Söndag den 26 maj, kl 11-13
Naturguidning i Fulltofta strövområde. En dag att minnas och förundras över den biologiska
mångfaldens betydelse för allt liv på jorden. En upptäcktsfärd genom vild skönhet, variationsrika
biotoper och ett intimt möte med den livsviktiga döden. Därefter in i trädgårdens blommande &
artrika skönhet där vi samtalar kring hur en trädgård kan bidra till biologisk mångfald och nytta.
Guide: Angelina Hjelm. Kläder efter väder.
Föranmälan krävs till fulltofta@skanskalandskap.se eller ring tel.0415-512 45. Anmälan gäller först
när ni fått bekräftat svar. Begränsat antal deltagare. Kostnadsfritt.
Samling kl 10.45 vid Fulltofta Naturcentrum.
Arrangör: Stiftelsen Skånska Landskap/Fulltofta Naturcentrum. Kontakt: tel.0415-512 45,
fulltofta@skanskalandskap.se
Sand Life för biologisk mångfald i sandmarkerna i Friseboda strövområde
Söndag 26 maj, kl 11-13
Följ med Anders Rosell på en guidning vid vackra Friseboda strövområde på Österlen. Vi tittar på
restaureringsåtgärder gjorda inom projekt SandLife och sandmarkernas naturvärden för biologisk
mångfald. Kläder efter väder. Medtag egen fika då vi pausar under vandringen.
Föranmälan krävs till fulltofta@skanskalandskap.se eller ring tel.0415-512 45. Anmälan gäller först
när ni fått bekräftat svar. Begränsat antal deltagare. Kostnadsfritt.
Samling vid Stora Parkeringen i Friseboda (nära Strandridaregården och Slussen vid Segesholmsån)
Arrangör: Stiftelsen Skånska Landskap/Fulltofta Naturcentrum. Kontakt: tel.0415-512 45,
fulltofta@skanskalandskap.se
Cykla till fågelsång
Söndag 26 maj kl 8-10
Börja dagen med att lyssna in rösterna i vårens fågelkör. Vi cyklar gemensamt från Fredriksdal till
Pålsjö skog för att njuta av fågelsång och ljusgröna blad.
Samling: utanför Fredriksdals huvudentré, Helsingborg, med cyklar kl 8.00.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Helsingborg. Kontakt: Sven Gustavi.tel 070-1706421
Nationalparkernas dag på Söderåsen
Söndag 26 maj
Nationalparksförvaltningen visar upp sin maskinpark. Hjälp våra junior rangers att bygga en
risgärdesgård till prins Oscars naturlekplats. Tid kommer senare. Passa även på att pyssla i naturum
(öppet kl 12-16) och gå tipsrundan i Skäralid.
Arrangör: naturum Söderåsen och nationalparksförvaltningen. Kontakt: 0435-44 21 20
Plats: utanför naturum Söderåsen, Skäralid

Upptäck Öresund
Måndag 27 maj kl 18-20.30
Följ med undersökningsfartyget Sabella ut på Öresund. Med hjälp av en marinbiolog tittar vi på vilka
djur och växter som finns på sundets botten. Begränsat till 25 platser per tillfälle.
Samling: i Norra hamnen, Helsingborg, kl 18.00.
Anmäl dig via kontaktcenter: ring 042-10 50 00 eller mejla kontaktcenter@helsingborg.se
Arrangör: Helsingborgs stad. Kontakt: tel 042-10 50 00, kontaktcenter@helsingborg.se
Gökotta i Norra Ljunghusen
Torsdag 30 maj kl. 7-9 (Kristi Himmelsfärdsdagen)
Henrik Waldenström guidar bland sjungande vårfåglar. Medtag kikare (några finns för utlåning),
Fikapaus.
Samling vid Ljunghusens gamla station kl.7. Parkering vid ICA.
Arrangör: Falsterbonäsets Naturvårdsförening. Kontakt: Britt-Elise Björnhov, 040 47 25 78.
En konstnär älskar havets våg
Torsdag 30 maj kl. 15-16
Följ med på en guidad strandpromenad i lugnt tempo. Vi stannar till och tittar på bilder ur
konsthistorien där konstnärer inspirerats av havet och stranden.
Samling i entrén på Falsterbo Strandbad. Gratis.
Arrangör: Konsthallen på Falsterbo Strandbad. Kontakt: konsthall@falsterbostrandbad.se, 040-42 55
01
Öppen borg på Lillö
Torsdag 30 maj kl 11.30-15
Samling Lillö borgruin, Kristianstad
Kom till Lillö och upptäck den medeltida borgruinen. Ta med fikakorgen, njut av omgivningen och
Isternäsets fågelliv.
Arrangör: Vattenrikets vänner. Kontakt: naturum Vattenriket 044-13 23 30, naturum@kristianstad.se
Vårvandring
torsdag 30 maj (Kristi himmelsfärds dag) kl 10-13
Vi vandrar från Skepparkroken till Ängelholm, 6 - 7 km. Medtag fika. Det går med fördel att åka
Pågatåg till Barkåkra station och sedan gå några hundra meter till hamnen. Tåg från Helsingborg kl
09.21, från Ängelholm kl 09.43, anländer Barkåkra station kl 09.47.
Samling Ängelholm station 09.30 eller Skepparkrokens hamn 10.00.
Kostnad: Icke medlem i STF eller Naturskyddsföreningen betalar 40 kr.
Arrangör: NF Ängelholm, STF Bjäre Åsbo och Norra Öresund. Kontakt: Bo-Gunnar Edström 0705-206
614
Vandring på Stenshuvud Kristi himmelsfärdsdag
Tors 30 maj , kl 10
Ett ”måste” varje vår. Vi går utefter kusten, det går också bra att gå i skogen där det är mer
lättgånget, till Naturum och vidare upp till Kortelshuvud. Ca 9 km.
Samling Stenshuvuds norra P bredvid musteriet kl. 10.00. Samåkning Circle K, Maxirondellen i
Kristianstad kl. 09.00.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Kristianstad. Vandringsledare Eva Rydsberg 070-117 08 82.
Bin vid Lunds reningsverksdammar
Torsdag 30 maj kl 10.15

Tillsammans med insektsexperten och författaren Göran Holmström tittar vi på bin kring
reningsverksdammarna i södra Lund. Bin är viktiga pollinatörer och utgör en artrik grupp som är av
stor betydelse för ekosystemet. Inga förkunskaper behövs. Ta med fika.
Samling kl. 10:15 vid busshållplats Värpinge by.
Arrangör: NF Lund. Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 0706 970699.
Spåren av folket före oss
Tors 30 maj kl 18-22
Guidad Kulturvandring med picknick på fäladen Torpruiner - Vångagäre - Anckarströms änka
Föranmälan. Kostnad: 500 kr/ vuxen, 350 kr/ barn.
Samling: Skäpperöd 8190, 24296 Hörby
Arrangör: Högalunds Kulturvandring. Kontakt: Helena N Olofsson, 070-2087061,
info@kulturvandring.se
Kristi Himmelsfärdsdag i Tivoliparken
Torsdag 30 maj kl 10.00-11.30
Karin Bergendal visar oss fina försommarträd i Tivoliparken i Kristianstad. Du får också höra om
parkens historia och hur vi i Trädgruppen vill se den i framtiden.
Samling kl. 12.00 i parkens norra hörn, vid naturum-bron över Helge å.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad-Bromölla. Kontakt: Karin Bergendal tel 073–800 3667
Linnérundan med Evert Valfridsson
tordag 30 maj kl 7-10.30
Följ med Evert Valfridsson på en härlig morgonpromenad längs Linnérundan. Vilka fåglar får vi se
idag? Vandringen är ca 6 km och tar ca 3-4 timmar. Glöm inte fika!
Samling vid naturum Vattenrikes parkering, Kristianstad
Arrangör: NÖ Skånes Fågelklubb i samarbete med Studiefrämjandet, naturum och
Naturskyddsföreningen.
Kontakt: Evert Valfridsson tel 070-602 3045 evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
Toppentur på Kullaberg
Torsdag 30 maj kl 10-13
Välkommen på en lite tuffare vandring ”offroad” och upptäck nya platser på Kullaberg. Vi tar oss upp
på Barakullen, Stugberget, N. Ljungås och Äskebacken. Turen är ca 4,5 km lång och tar ungefär tre
timmar. Den är delvis förlagd utanför stigarna i brant terräng. Ta med egen fika. Vandringen leds av
Mats Sjöberg. Målgrupp: vuxna och barn från 12 år
Samlingsplats: parkeringen vid Josefinelust
Kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs.
Arrangör: naturum Kullaberg/Länsstyrelsen Skåne. Kontakt: naturum Kullaberg, 042-34 70 56

