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Vandra med andra
Lördag 1 juni Kl. 13-15
Promenad längs Myrstigen, 3 km terräng. Ta med fika
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: utanför naturum Skrylle
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Småkrypsletning i Falsterbo
Lördagar 01 juni-24 aug kl 14:00
Vi beger oss ut med håvar och luppar för att titta närmre på de minsta djuren i naturen. Ca 30 min.
Plats: Samling vid entrén på Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo. Kontakt: Tel 040-635 44 00 (växel)
Fokus på SKÄRFLÄCKAN!
Lördag 1 juni 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, 070856 19 00
Förslåtter i stubbskottsängen på Hörjelgården
Söndag 2 juni kl 10-15
Vi slår av älggräs och rosendunört, två arter som skuggar och därmed konkurrerar ut ängsblommorna. Materialet
tas bort 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/
Biosfärbuss Smaka på Vattenriket
Söndag 2 juni klockan 9–14
Samling: naturum Vattenrikes parkering, Kristianstad. Här avgår bussen.
Fira nationella biosfärdagen med en busstur i Vattenriket! Vi promenerar en bit på nya Vattenriketleden, testar
skogsbad, besöker Vattenrikets första utemuseum och en lantbrukare som odlar hållbart. Glöm inte fika! Bussen
avgår från naturum.
Kostnad: Biljett 50 kr. Förköp på naturum eller via Swish. Ring receptionen 044-13 23 30 för instruktion.
Arrangör: naturum Vattenriket, Kristianstad kommun. Kontakt: tel 044-13 23 30, naturum@kristianstad.se

Öppen borg på Lillö
Söndagar i juni (2, 9, 16, 23, 30 juni) 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
Gökotta i Hagestads mosse
Söndag 2 juni kl. 7.30-11
Tidiga sångare och gök – kanske sommargylling. Gökotta i Hagestad mosse är en gemensam programpunkt för
Österlens och Ystads Naturskyddsföreningar.
Samling vid Löderups skyttepaviljong i Hagestad kl 7.30. Ca 300 m väster korset till Sandhammaren på kustvägen.
Där finns Ingridvägen mot norr. Kör motsatta väg mot havssidan. Det kommer att finnas en skylt till paviljongen.
Samåkning från Ystads Stadsbibliotek kl 7.00. För samåkning från Simrishamn hör av dig till Margareta Wirén,
0414-13115 eller 070-5356199 i god tid.
Arrangör: Ystads och Österlens Naturskyddsföreningar. Kontaktperson: Margareta L Nörregård, 0790-6694559;
epost: hage44@wipnet.se och Bert Rydhagen, 0411-16979.
Utvälinge-Ängelholm med Järnvägsmuseet
Söndag 2 juni kl 10.30-14.30
Samling: Start från Utvälinge Tegelbruket kl. 10.30.
Vi följer vegeåleden en liten bit för att sedan gå över stora vägen in på andra sidan Vegeå. Vi vandrar förbi
Sibirien och passar på att se platsen där det sägs att ett ufo landat. Kommer sedan in i den fantastiska
Kronoskogen, och därifrån går vi upp till Järnvägsmuseet.
Kostnad:Inträdet på museet betalas av var och en.
Arrangör: Kullaledens vänner. Kontakt: Ros-Mari Paulsson 0736-988726 eller via mail rosmari.paulsson@telia.com
Linnérundan med Evert Valfridsson
Söndag 2 juni 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
Naturvandring i Falsterbo
Söndagar 02 juni-25 aug kl 14:00
Ca 45 min. Söndagspromenad i naturens tecken. Varierande teman beroende på väder och årstid.
Samling vid entrén Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo. Kontakt: Tel 040-635 44 00 (växel)
Trädklättring i Ö Sallerup
Söndag 2 juni kl 14-16
Se ”Kungahyllningen” eller Karl XI:s stenar uppifrån trädkronorna i 1600-tals parken i Östra Sallerup under säker
ledning av van arborist.
Arrangör: Föreningen Jöns Henrikssons minne. Kontakt: Eva Grip 0733-861966
Anmälan och frågor till info@emblatrad.se
Karl XI:s stenar på föreningens webbplats www.karlxistenar.se
Kostnad: 460 kronor, då ingår guidning, trädklättringsupplevelse och fika.
Samling: Kulturhuset i Östra Sallerup, Hörby

Floravandring i Gyetorp
Måndag 3 juni kl. 18-20
Flugblomster, honungsblomster, brudsporre och klasefibbla är några få av alla exklusiviteter vi kan förvänta oss
denna kväll i rikkärret vid Gyetorp. Kjell-Arne Olsson visar oss rikkärrets vackra försommarblomning.
Samling: Gyetorp, vid kommungränsen utmed vägen mellan Nymölla och Vanneberga.
Arrangör: LBF i samarbete med Floravårdsgruppen/NF Kristianstad-Bromölla. Kontakt: Kjell-Arne Olsson kjellarne.olsson@tele2.se och och Barbro Ahlner tel 076-844 5527
Skådarmorgon - Finja fågeltorn
Tisdag 4 juni kl 08:00-10:00
Samling: Vi träffas vid Finja fågeltorn
Fågelskådning i Finja. Ta med matsäck.
Arrangör: Göingebygdens biologiska förening. Kontakt: Håkan Winqvist 072-579 48 66 och Anders Larsson 070319 23 57
Trollsländor och våtmarker på Revingefältet
Tisdag 4 juni kl 13-16
Vi tittar på trollsländor och andra vatteninsekter i våtmarker på Revingefältet. Vi får samtidigt veta mer om
våtmarkerna som skapats för lökgrodan i området. Under guidningen får vi även inblick i EU-projektet SemiAquatic Life: ett restaureringsarbete för bevarad mångfald i Skånska våtmarker.
Plats: Parkeringen till Silvåkra fågeltorn
Föranmälan till kristian.nilsson@lansstyrelsen.se
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, Projekt SemiAquatic Life (LIFE14NATSE201), Kristian Nilsson, 010-224 15 20
kristian.nilsson@lansstyrelsen.se
Naturnatten utanför Dalby
Onsdag 5 juni, kl 18
Naturskyddsföreningar över hela landet ordnar Naturnatten 5 juni, kvällen före nationaldagen. I Lund förlägger vi
nu Naturnatten till naturen utanför Dalby: Brända tomten inom Skrylleområdet och vattentornet vid Rökepipan.
Vi samlas omkring kl. 18 vid grillplatsen Brända tomten. Det blir fågel- och faunavandringar, och tillfälle att grilla
vid brasan. När det mörknar drar vi oss mot vattentornet och spanar efter fladdermöss. Mer information om
programmet och hur man hittar dit kommer längre fram. Ta med kläder efter väder, något att äta, och OBS!
ficklampa om du vill stanna tills det blir mörkt.
Samling: Brända tomten, Dalby (skyltat från vattentornet) Från Lund kan man åka med buss 160 till Dalby
busstation och gå till vattentornet. Följ skyltar till Brända tomten.
Arrangör: NF Lund i samarbete med Naturum Skrylle. Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 0706 970699.
Naturnatt vid Torsebro krutbruk
Onsdag 5 juni kl 20-23
Tillsammans med Gösta Peper vandrar vi genom krutbruksområdet upp till Gummastorpasjön och tittar på växter
och fåglar. Om vädret är gynnsamt (lugnt och varmt) avslutar vi med att spana efter områdets fladdermöss när
solen går ner.
Samling vid krutbrukets parkering, Torsebro kl 20.00
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad-Bromölla. Kontakt: Agnetha Björklund tel 070-695 66 49
Håvning i havet i Falsterbo
Onsdagar 05 jun-21 aug kl 10:30
Följ med på en upptäcktsfärd längs med havsstranden. Vi letar allehanda strandfynd och lär oss vad vi hittar. Ca
30 min.
Plats: Samling vid entrén på Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo. Kontakt: Tel 040-635 44 00 (växel)

Fladdermöss på Hovdala
Torsdag 6 juni kl 21 (2h)
Upplev fladdermössens Hovdala. Med fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på de hemliga djuren. En
spännande, intressant och rolig naturvandring på Hovdala i skymning och mörker. I Sverige har man påträffat 19
fladdermusarter och 17 av dem har setts eller hörts på Hovdala.
Kostnad: 150 kr för vuxna, gratis för barn i sällskap med betalande vuxen. En enkel fika ingår.
Förbokning via länk: http://www.boka.inatur.se/sv/se-gora/a1345371/fladdermussafarikv%c3%a4llsvandring/detaljer Eller, ring 0707-305201 för bokning så tar vi betalning på plats. Kort, kontant eller
swish. Mer info: www.bokskogslopare.se
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm
Arrangör: Bokskogslöpare. Kontakt: 0707-305201 eller Stefan@bokskogslopare.se.
Floravandring i Tollarskogen vid Vinslöv
Torsdagen 6 juni kl 9.30-12.30
Vi besöker den skyddade skogen Tollarskogen vid Sörby, Vinslöv.
Samling: Vi träffas på Linnéskolans P-plats, Hässleholm kl 09:30 eller Vinslövs kyrkogård kl 09:45.
Arrangör: Göingebygdens biologiska förening. Kontakt: Carl-Axel Andersson 070-288 55 12
Skanörs Ljung
Torsdag 6 juni kl. 10-13
Tillsammans med Erik Ljungstrand och Åke Svensson besöker vi Skanörs Ljung. Förhoppningsvis hittar vi
hedjungfrulin, dvärglåsbräken och mycket annat spännande.
Samling: Samling på P-platsen norr om landsvägen mitt på Skanörs Ljung.
Arrangör: Lunds Botaniska Förening. Kontakt: Åke Svensson ake.svensson@skane.se
Öppen borg på Lillö
Torsdag 6 juni 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
Musik i redet – Händels Water Music
Torsdag 6 juni kl 15-16
Plats: naturum Vattenriket, Kristianstad
Christianstad Symfoniker ger Händels Water Music i Redet.
Arrangör: naturum Vattenriket, Kultur- och fritidsförvaltningen Kristianstad kommun och Studiefrämjandet.
Kontakt: naturum Vattenriket 044-13 23 30, naturum@kristianstad.se
Heldagsvandring vid Hovdala slott, Hässleholm
Torsdag 6 juni, kl 10
Vi vandrar ca 13 km på en led som bjuder på närkontakt med den lite vildare och mer orörda naturen. Vi följer
spänger över fuktiga mossar och myrar och passerar bäckraviner. 2 fikaraster.
Samling vid Hovdala slotts parkering kl. 10.00. Samåkning från Circle K, Maxirondellen i Kristianstad kl. 09.15.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Kristianstad. Vandringsledare Kerstin Andersson 070-832 47 50 och Mona Persson
072-001 96 35.

Linnérundan med Evert Valfridsson
Tordag 6 juni 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
Bebisvisning i naturum Falsterbo
Torsdag 6 juni 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)
Fågelexkursion – Fulltofta och Gäddängen
Lördag 8 juni kl 08:00-12:30
Vi besöker Gäddängen och storkhägnet i Fulltofta. Ta med fika.
Samling: Vi träffas på Linnéskolans P-plats, Hässleholm. Samåkning i egna bilar.
Arrangör: Göingebygdens biologiska förening. Kontakt: Håkan Winqvist 072-579 48 66
Botanisk vandring i Kungsmarken
Lördag 8 juni kl 10.30-ca 12.30
Följ med ut och lär mer om växterna i naturreservatet Kungsmarken som också är golfbana utanför Lund. Guide
Sofie Olofsson, Lunds Universitets Botaniska Trädgård.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan.
Samling: vid LAGKs klubbhus, Kungsmarken, Lund.
Arrangör: Lunds Akademiska Golfklubb (LAGK), Marcus Tegstam, marcus@lagk.se, 046-990 05.
Ornitologisk vandring i Kungsmarken
Lördag 8 juni kl 7-ca 9
Följ med ut och lär mer om fåglarna i naturreservatet Kungsmarken som också är golfbana utanför Lund. Guide
Peter Larsson.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan.
Samling: vid LAGKs klubbhus, Kungsmarken, Lund.
Arrangör: Lunds Akademiska Golfklubb (LAGK), Marcus Tegstam, marcus@lagk.se, 046-990 05.
Storkdag i Viby
Lördag 8 juni kl 11-13
Vi samlas vid gårdsbutiken i Viby för information om storkprojektet och för att se när årets ungar blir ringmärkta.
Samling: gårdsbutiken i Viby.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad-Bromölla, NÖ Skånes Fågelklubb, Studiefrämjandet och Storkens
Vänner. Kontakt: Christer Neideman tel 076-77 66 106
Bajs och kiss
Lördag 8 juni Kl. 11–12 och 13–14
Vi pratar om djurens spillning och undersöker form och färg. Visste du att vissa djur pratar med hjälp av bajs?
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: utanför naturum Skrylle
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73

Ringmärkning av storkar i Fulltofta
Söndag 9 juni kl. 13.30
Häckningen hos storkarna börjar gå mot slutet och i bona trängs halvstora ungar. Ta chansen att på helt nära håll
se en livs levande storkunge! Guidningen inleds med berättelsen om storkens historia i Skåne, om försvinnandet
och återkomsten, om projektets arbete och förstås om den spektakulära flyttningen. Avslutas med ringmärkning.
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
Strövtåg i Degebergatrakten
Söndag 9 juni, kl 10-14.30
Vi går från Forsakar och vidare förbi Degeberga backar, Borråkra, Kyllingaröd och Bökestorp, ca 11 km. Delvis på
kuperade stigar, men till största delen på lättgången grusväg. Tar ca 4,5 tim, inkl 2 fikastunder.
Samling på P-platsen vid Forsakar kl. 10.00. Samåkning Circle K, Maxirondellen i Kristianstad kl. 09.30.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Kristianstad. Vandringsledare Jan-Olof Andersson 076-856 51 48.
Röjning i Kaninlandet
Söndag 9 juni, kl 11
Kaninlandet är en öppen sandmark i utkanten av Torna Hällestad. Sedan några år tillbaka har flitiga LNFmedlemmar tillsammans med ortsbor ägnat en vårsöndag åt att dra upp uppstickande trädplantor på
Kaninlandets öppna sandytor för att hindra igenväxningen och främja binas fortlevnad. Du är välkommen att
hjälpa till, eller du kan bara gå omkring och njuta av naturen. Barnen får gärna vara med, det är bra om de
springer omkring och sliter på gräset. Från Naturum Skrylle kommer Christine Sandberg och berättar om
insekterna och visar hur man bygger bihotell. Ta med arbetshandskar och gärna spade om du har, annars har vi
redskap till utlåning. Fika tar du förstås också med, och om det är soligt, kläder som skyddar mot solen.
Samling vid den gamla järnvägshållplatsen på västra sidan kl. 11. Buss 159 går från Lund C kl. 10:00 och kommer
till hållplatsen Gamlegårdsvägen kl.10:58.
Arrangör: NF Lund. Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 0706 970699.
Vandring på Brösarps norra backar
Söndag 9 juni kl. 13-15/16
Vi samlas på Glimmebodagården för vandring på Brösarps norra backar med dess rika flora. Visning av gården.
Kaffeservering. Trädgårdsföreningen, Primula Veris medverkar. För vandringen ta med kaffekorg (ryggsäck).
Samling: Glimmebodagården; norr om Brösarp, avtagsväg Hörröd. Strax före N:a Björstorp på vänster sida.
(Skyltat)
Arrangör: Albo Härads Hembygdsförening. Kontakt: Hans Nilsson 0708–20 28 40.
Fjärilar i Skrylleområdet
Söndag 9 juni kl 09-14
Traditionsenlig fjärilsexkursion. Vid regn blir det istället fågelskådning.
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
Småkrypssafari på Söders sandmarker
Onsdag 12 juni kl 18.30-20.30
Vi går på jakt efter insekter och spindlar på de sandiga markerna i södra Helsingborg. Insektsspecialisten
(entomolog) Mikael Sörensson från Lunds Universitet visar och berättar för oss.
Samling: vid naturpunkt Sandmark på Råå ljung längs Tallskogsleden kl 18.30, Helsingborg.
Arrangör: Helsingborgs stad i samarbete med Studiefrämjandet. Kontakt: tel 042-10 50 00,
kontaktcenter@helsingborg.se

Linnérundan med Evert Valfridsson
Onsdag 12 juni 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
Mossagårdsfestivalen
Fredag-söndag 14-16 juni kl ca 11-03
Kom med på en lättare vandring i skog och natur. Mossagården ligger vid ett naturreservat och omges av rik
lövblandskog, myllrande vattendrag, fuktängar, mosse och tallskog. Dagliga naturvandringarna vid utvalda
klockslag för både vuxna och barn.
Mer info: http://www.mossagardsfestivalen.se/Program.html
Kostnad: 250 kr/person (barn t.o.m. 12 år gratis).
Samling: Mossagården, Veberöd, vid info-boden.
Arrangör: Mossagårdsfesivalen, Mossagården Event AB, Ebba-Maria Olson, 046-85544, 070-328 55 44.
Läkande örter och den kloka Brännerista Bengta
Fredag 14 juni kl 18-22
Guidad Kulturvandring med picknick på fäladen Betande kor - Blommor & bin - Helande
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
Byggande av upphöjda perennrabatter i trädgården på Hörjelgården
Lördag 15 juni 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/
Från källa till hav
Lördag 15 juni kl 10.30-15
Familjearrangemang – barn och vuxna - alla välkomna! På olika stationer studerar vi vattnets levande djur och
växter.
Samling vid Ystads Stadsbibliotek kl 10.30. Avslutas 15.00.
Arrangör Naturskyddsföreningen i Ystad. Samarrangemang med Leader-projektet ”Österlens sköna vattendrag”
och Marietorps naturskola. Kontaktperson Raija Lanas 0700 447 816.
Linnérundan med Evert Valfridsson
Lördag 15 juni 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

Salamandersafari
Lördag 15 juni Kl. 11–12.30
Vi pratar om salamandrar och håvar i lilla dammen eller Skryllesjön.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan
Samling: utanför naturum Skrylle
Arrangör: naturum Skrylle, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Vilda blommor och vilda örter
Söndag 16 juni kl. 10-13
Botanisk guidning på Falsterbo skjutfält. Ta gärna med egen flora.
Samling vid skjutfältsgrinden vid Ljungens camping i Falsterbo kl.10.
Arrangör: Falsterbonäsets Naturvårdsförening i samarbete med Skanörs bibliotek. Kontakt: Britt-Elise Björnhov,
040 47 25 78.
De Vilda Blommornas Dag på Rävninge blomsteräng
Söndag 16 juni kl 09:30-13:00
Upplev blomsterprakten på ängen i Rävninge utanför Hässleholm. Medtag fika!
Samling: Vi träffas på Linnéskolans P-plats, Hässleholm kl 9.30 eller på ängen i Rävninge 9.45.
Arrangör: Göingebygdens biologiska förening. Kontakt: Carl-Axel Andersson 070-288 55 12
De vilda blommornas dag på golfbanan i Åhus
Söndag 16 juni kl 14-17
Kjell-Arne Olsson visar de sandiga markernas rika flora på golfbanan i Åhus.
Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island och
Danmark. Därför finns det säkert en vandring i din närhet som passar just dig. I Sverige är det Svenska Botaniska
Föreningen som är huvudarrangör. På SBF:s hemsida www.svenskbotanik.se hittar du alla vandringarna i Sverige.
Samling vid golfbanans klubbhus, Åhus, kl. 14.00.
Arrangör: LBF i samarbete med Floravårdsgruppen/NF Kristianstad-Bromölla. Kontakt: Kjell-Arne Olsson kjellarne.olsson@tele2.se och Anders Sigfridsson tel 044-24 37 38 eller 073-330 75 89
De vilda blommornas dag i Lyngsjö
Söndag 16 juni kl 10-13
Anders Johansson visar oss den vackra strandängsfloran vid Lyngsjön.
Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island och
Danmark. Därför finns det säkert en vandring i din närhet som passar just dig. I Sverige är det Svenska Botaniska
Föreningen som är huvudarrangör. På SBF:s hemsida www.svenskbotanik.se hittar du alla vandringarna i Sverige.
Samling vid P-platsen vid Lyngsjön kl. 10.00.
Arrangör: LBF i samarbete med Floravårdsgruppen/NF Kristianstad-Bromölla. Kontakt: Kjell-Arne Olsson kjellarne.olsson@tele2.se och Kenth Ljungberg tel 070-898 1919
De vilda blommornas dag i ”Bjersteds korra” vid Bromölla
Söndag 16 juni kl 10-13
Krister Håkansson och Barbro Ahlner guidar och berättar om landskapet och dess historia.
Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island och
Danmark. Därför finns det säkert en vandring i din närhet som passar just dig. I Sverige är det Svenska Botaniska
Föreningen som är huvudarrangör. På SBF:s hemsida www.svenskbotanik.se hittar du alla vandringarna i Sverige.
Samling vid samåkningsparkeringen vid avfart Dalaskolan från väg 116, Bromölla kl. 10.00.
Arrangör: LBF i samarbete med Floravårdsgruppen/NF Kristianstad-Bromölla. Kontakt: Kjell-Arne Olsson kjellarne.olsson@tele2.se och Barbro Ahlner tel 076-844 5527

De vilda blommornas dag på våra ängar; Slottet och Haralds äng
Söndag 16 Juni kl 9.45 - 13
Tillsammans besöker vi ängarna Slottet och Haralds äng och ser på sommarblommor, fina gräs, insekter och
kanske någon liten groda. Gärna stövlar och ta med fika!
Samling: P-platsen vid Margretetorpsvägen Förslövs kyrka, 9.45.
Arrangör: NF Bjäre. Kontakt: Gunilla Abrahamsson, 0738 52 09 00.
Allmänbiologisk vandring på Klagshamnsudden
Söndag 16 juni kl 13-15
Klagshamnsudden är en förstklassig plats för ovanliga växter men här finns också många djur. Under denna
vandring kommer vi att försöka se så mycket av halvöns växt- och djurliv som möjligt. Är det fint väder har vi
chansen att se många arter av trollsländor och fjärilar, är vädret sämre kommer vi fokusera mer på fåglar och
växter och annat som kommer i vår väg. Området bjuder vid denna tid bland annat på några arter av orkideer
samt fina bestånd av dansk iris. Promenaden tar ca 2 timmar och räkna med att vi kommer promenera 2-3 km i
lugnt tempo. Start och avslutning sker vid parkeringen. Guide: Ola Elleström
Samling på Parkeringen vid Ridhuset, Klagshamn
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
Vandring Haväng-Vitemölla-Kivik-Haväng
Söndag 16 juni, kl 10 – 14.30
Vi vandrar vid den natursköna kusten, ca 14 km. Vi går utmed havet och skogen med delvis kuperad terräng. Två
fikapauser.
Samling på Haväng parkering kl. 10.00. Samåkning Circle K, Maxirondellen i Kristianstad kl.09.00.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Kristianstad. Vandringsledare Ingrid Olsson och Rigmor Nilsson 070-657 27 90
Vilda bin, humlor och fjärilar - flygande underverk
Söndag 16 juni, kl 11- 12.30
Våra flygande insekter är vackra och spännande. Nässelfjärilen älskar nässlor för där lägger den sina ägg. Bin och
humlor sköter om den livsviktiga pollineringen. Den här naturguidningen leder oss från småkrypsutställningen
och ut på ängen där vi testar håvar och bestämningslitteratur. Naturguide: Sophie Tranborg från Naturbarn. För
familjer. Rekommenderad ålder 3-10 år. Både inomhus och utomhus. 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 utanför Fulltofta Naturcentrum
Arrangör: Stiftelsen Skånska Landskap/Fulltofta Naturcentrum. Kontakt: tel.0415-512 45,
fulltofta@skanskalandskap.se
De Vilda Blommornas Dag i Vitabäckskärret
Söndag 16 juni kl 10 - 13
Varje år firas ”De Vilda Blommornas Dag” i samtliga nordiska länder. Naturskyddsföreningen i Färs gör det i
samarbete med Lunds Botaniska Förening. Vi besöker en av Sjöbo kommuns botaniska pärlor, Vitabäckskärret.
Detta rikkärr med sin unika flora sköts sedan 27 år av Naturskyddsföreningen i Färs. Kom och se resultatet av den
årliga slåttern och tag gärna med fika! Stövlar eller skor som tål lite vatten är passande fotbeklädnad. Alla är
välkomna!
Samling: Vitabäckskällan vid Eriksdal, Fyledalen (ingång till naturreservatet Vitabäckshällorna). Välj väg 985 från
väg 13 mot Eriksdal. Vitabäckskällan är strax norr om byn Eriksdal.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Färs i samarbete med Lunds Botaniska Förening. Kontaktpersoner: Rune Gerell
(Lunds Botaniska Förening) och Karin Gerell Lundberg (0416-151 20, 070-242 30 65)

De vilda blommornas dag
Söndag 16 juni kl. 10-13
Vi vandrar runt i Bäckhalladalen och njuter av den härliga naturen. Här finns unika geologiska formationer och en
rik flora. Granspira, stagg, kattfot och olika orkidéer. Av fåglar kan man få se trädpiplärka och rosenfink. Medtag:
Lupp och gärna flora. Skor som tål väta. Fika. Sittunderlag.
Samling Bäckhalladalens naturreservat, på den öppna platsen, som man kommer fram till genom att åka via
Gröstorp.
Arrangör: Österlens Naturskyddsförening. Kontaktperson: Margareta Wirén, 070-5356199.
De vilda blommornas dag i Örups kalkkärr
Söndag 16 juni kl 9-12
Vi studerar blommor i Örups kalkkärr. Ta med kaffe och stövlar.
Samling: Ystads Stadsbibliotek kl 09.00.
Arrangör Naturskyddsföreningen i Ystad. Samarrangemang med Tomelilla naturskyddsförening. Kontaktperson
Lisbeth Borgström 0730 455 212.
Vilda blommornas dag vid Helsingborg
Söndag 16 juni: kl 10-13
Vi ger oss ut på en blomstervandring i norra delen av Laröd och studerar växter på kustheden och i backarna.
Kom ihåg att välja bra skor och ta gärna med matsäck.
Samling: på parkeringen vid Larödbaden nedanför Serpentinbacken kl 10.00. Samåkning för de som vill med bil
från parkeringen vid Fredriksdals friluftsmuseum, Helsingborg, klockan 9.30.
Arrangör: Studiefrämjandet och Svenska botaniska föreningen. Kontakt: tel 042-10 50 00,
kontaktcenter@helsingborg.se
Tätört, den köttätande växten i Sularpskärret
Söndag 16 juni kl 12–14
Stefan Andersson från Lunds Botaniska Förening berättar om årets växt, tätörten, och om andra växter i
Sularpskärret.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan.
Samling vid korsningen Hardebergaspåret och vägen mellan Sularp och Hardeberga.
Arrangör: naturum Skrylle och Lunds Botaniska Förening
Kontakt: naturumskrylle@lund.se, 0761 33 53 73
De vilda blommornas dag på Gyllins ängar
Söndag 16 juni kl 10-13
Det ordnas blomstervandringar över hela landet. Med Bengt och LarsGöran som ledare beundrar vi vildväxande
blommor på Gyllins ängar. Vandring inklusive fika tar ca 3 timmar. Passa på tillfället att se både vanliga och
ovanliga växter i er närmiljö! Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen. Tag med: Fika, flora och lupp.
Samling: Lomma busstation kl. 9.40 för samåkning. Slutstation Pplats Löddesnäs fågeltorn kl. 10.00
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred. Kontakt: Bengt, 0709-82 93 37
Vilda blommans dag vid Svalöv
Söndag 16 juni kl 9-12
Vi exkurerar i Svalövstrakten och besöker Svenstorp-Bolshus naturreservat, Prästafäladen och Höjebacke. Vi får
en guidning bland spännande vår- och försommarväxter.
Samling på Kasernplan, Landskrona kl 9.00.
Hör av er till kontakter för anslutning i Svalöv.
Arrangör: Naturskyddsföreningarna i Landskrona & Svalöv. Kontakt: Per Magnuson 0418-43 20 15, Anita
Ljungberg 0418-45 73 99 eller Elisabeth Lyhagen 0705-88 73 36

Vi cyklar till Räfshalen på Vilda blommornas dag
Söndag 16 juni kl 9-14.30
Följ med Mikael o Per på en tur för att se blommor, fjärilar och insekter med cykel som färdmedel. På slingriga
skogsvägar stannar vi för att ta del av livet i naturen. Framme vid Räfshalen hoppas vi på en äng i full blom med
massor av liv. Och naturligtvis en god fika (ta med egen).
Samling vid Kapellet Klippan kl. 09.00. Längd ca 30 km – tillbaka ca 14.30.
Kontakt: Per Hjort 076-013 94 35 eller pernilsan@hotmail.com
Arrangör: Klippanbygdens Natur
Vandring på Sankt Hans backar
Onsdag 19 juni, kl 18
Sankt Hans backar var Lunds soptipp till 1960-talet och gjordes sedan om till ett kuperat rekreationsområde. Här
tittar vi på växter i området samt diskuterar dess historia och skötsel.
Samling på Sliparebackens parkering kl. 18. Den ligger längst i sydväst på Sankt Hans backar i norra delen av Lund.
Man åker in från Norra Ringen strax öster om stambanan.
Arrangör: Lunds botaniska förening och Naturskyddsföreningen Lund. Kontakt: Ulf Ryde 073-0655357 och Leif
Runeson, tfn 046 139131.
Besök i Dans hage
Onsdag 19 juni kl 18-20
med fårbete och diverse olika intressanta trädslag. Medtag fika.
Samling Siesjövägen 49-49 ( Grödby-Bromölla)
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad-Bromölla. Kontaktperson: Barbro Ahlner 076-844 5527.
Öppen borg på Lillö
Lördag 22 juni 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
Paddla kanot i Lerjevallen
Söndag 23 juni, kl 10-15
Prova på att paddla kanadensare i det lugna vattnet i Lerjesjön. Vi går igenom hantering och manövrering. För alla
åldrar. Tag med fika. Möjlighet att grilla.
Kostnad 50 kr/paddlande deltagare
Föranmälan om deltagande till b.wetterlof@gmail.com.
Samling vid Timmerstugan Lerjevallen, vid Arkelstorp norr om Kristianstad
Arrangör: Friluftsfrämjandet Kristianstad. Vid frågor ring Börje Wetterlöf 070-283 85 47.
Upptäck Öresund
Måndag 24 juni 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

Upptäck Öresund
Tisdag 25 juni 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
Sommarnatt i Pålsjö skog
Onsdag 26 juni kl 22-00
Börja dagen med att lyssna in rösterna i vårens fågelkör och njuta av ett ljusgrönt Pålsjö skog.
Samling: vid naturreservatsskyltarna bredvid krematoriet, Helsingborg kl 22.00.
Arrangör: Studiefrämjandet. Kontakt: tel 042-10 50 00, kontaktcenter@helsingborg.se
Floravandring i Kumlan
Torsdag 27 juni kl 18-20
Kumlans naturreservat vid Maglehem hyser en av de finaste sandstäpperna i Skåne. Stor sandlilja, sandnejlika,
sandtimotej och tofsäxing är växter vi säkert kommer att se. Kanske får vi även syn på dvärgjohannesört. Kenth
Ljungberg och Ulla Berglund guidar.
Samling: P-plats vid Kumlan 18.00 (infart från väg 19 strax S om avfarten till Maglehem) eller samåkning från
naturum Vattenrikes parkering i Kristianstad kl. 17.30.
Arrangör: LBF i samarbete med Floravårdsgruppen/NF Kristianstad-Bromölla. Kontakt: Kjell-Arne Olsson kjellarne.olsson@tele2.se och Kenth Ljungberg tel 070-898 1919
Rige Becken, Piper och det svarta guldet
Torsdag 27 juni 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
Håvning i havet Falsterbo
Fredagar 28 jun-23 aug kl 9:30
Följ med på en upptäcktsfärd längs med havsstranden. Vi letar allehanda strandfynd och lär oss vad vi hittar. Ca
30 min.
Plats: Samling vid entrén på Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo. Kontakt: Tel 040-635 44 00 (växel)
Strandängsvandring
Lördag 29 juni kl. 9-11
Vandring i strandskog och på strandäng med Nils-Arvid Andersson som kunnig natur- och kulturguide.
Samling vid entrén till Falsterbo Strandbad kl. 9.
Arrangör: Falsterbonäsets Naturvårdsförening. Kontakt: Britt-Elise Björnhov, 040 47 25 78.
Visning i det gröna
Lördag 29 jun. kl. 15-16
Följ med på en lugn vandring i konstens tecken i naturen runt Falsterbo Strandbad. På promenaden tittar vi på
bilder ur konsthistorien och pratar om hur konstnärer har förhållit sig till naturen som motiv genom tiderna.
Samling i entrén på Falsterbo Strandbad.
Arrangör: Konsthallen på Falsterbo Strandbad. Kontakt: konsthall@falsterbostrandbad.se, 040-42 55 01

Biets Dag i Axtorp
Lördag 29 juni kl 10-15
Öppet hus i föreningsbigården i Axtorp. Munka Ljungby Biodlarförening demonstrerar praktisk biodling. Det ges
möjlighet att titta in i ett bisamhälle, att provsmaka honung med mera. Munka Ljungby församling berättar om
Svenska Kyrkans pågående projekt med biodling och skogsplantering i Tanzania.
Kl 13-15 är Tåstarpstomaten öppen för besök. Benny Svensson visar sin tomatodling och sina flitiga humlor som
sköter pollineringsarbetet åt honom. Passa även på att besöka Joel Svenssons Vaxfabrik AB i Axtorp och titta på
utrustning och redskap för biodling och ljustillverkning. Öppet kl 08.30-12.
Plats: Föreningsbigården i Axtorp, Skelderhusvägen (bakom Vaxfabriken) Buss 510
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ängelholm. Kontakt: Peter Shaw 0708-878 379
Fjärilsvandring med naturguiden Ulf Westerberg
Söndag 30 juni kl 14-15:30
Kläder efter väder, bekväma skor. Ta gärna med kikare.
Pris: 100 kr/person.
Plats: Samling vid entrén på Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo. Kontakt: Tel 040-635 44 00 (växel)
Småkrypssafari
Må 1 juli – sö 7 juli, kl 11 - 16
Håva i dammarna och upptäck livet under ytan. Har du tur kan du se både större och mindre vattensalamander.
För hela familjen.
Kostnad: 100 kr, fri entré till och med 18 år, ingen föranmälan
Samling: Fredriksdals botaniska trädgård, Helsingborg
Arrangör: Fredriksdal museer och trädgårdar, Helsingborg. Kontakt: 042-104540
Upptäck Öresund
Tisdag 2 juli 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
Upptäck Öresund
Onsdag 3 juli 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
Fjärilssafari i Rökepipan
Torsdag 4 juli kl 11–13
Fredag 19 juli kl 11–13
Promenad och fjärilsguidning i naturreservatet Rökepipan tillsammans med naturvägledaren Harriet Arnberg. Ta
med fika och håv om du har men lämna barnvagnen hemma.
Kostnadsfritt. OBS föranmälan, se sommarlund.se.
Samling vid vattentornet i Dalby
Arrangör: naturum Skrylle och Sommarlund
Kontakt: naturumskrylle@lund.se, 0761 33 53 73, sommarlund.se

Ängaliv i Skärsnäs
Torsdag 4 juli kl 13-16
Då hässjar vi på Månsas. Kom och prova på, eller bara njut av naturen och omgivningarna. I stugan bjuds på
kokkaffe och kaka och för barnen finns möjlighet att vara naturdetektiver eller bygga ett bibatteri. Museets biolog
är på plats och kan berätta om alla de djur, insekter och växter som kan finnas i en äng. Evenemanget är gratis.
Plats: Skärsnäs, Västerviksvägen (SWEREF 99 E, N 463275, 6234680). Torpet ligger strax intill skåneleden och är
möjligt att besöka till fots. Parkering finns ca 200 meter från torpet.
Arrangör: Regionmuseet Kristianstad tillsammans med hembygdsföreningarna. Kontaktperson: Emelie Petersson,
emelie.petersson@regionmuseet.se, 0733-135733
Byggnadsvård på Hörjelgården
Lördag 6 juli kl 10-15
Vi sköter om den gamla korsvirkesgården. Tjärning av korsvirke och kalkning av väggar. 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/
Fladdermussafari i Genarp
Lördag 6 juli kl. 21.30–23.30
Cecilia Wide berättar om fladdermössens fascinerande värld. Med hjälp av ekoljudsdetektor kan man lista ut vilka
arter som finns i området.
Kostnadsfritt, ej föranmälan
Samling vid vattenmöllan, idrottsplatsen i Genarp
Arrangör: naturum Skrylle och Sommarlund
Kontakt: naturumskrylle@lund.se, 0761 33 53 73, sommarlund.se
Sälmorgon vid Nabben med Natursnokarna
Söndag 7 juli kl. 7-10
Kom när du vill och lyssna till Jan-Åke Hillarp som berättar om sälarna på Måkläppen och visar dem i tubkikare.
Samling: Vi träffas 200 meter öster om Ule Nabbe (Nabben), söder om Falsterbo Fyr.
Arrangör: Falsterbonäsets Naturvårdsförening. Kontakt: Britt-Elise Björnhov, 040 47 25 78.
Underbara växter på Kabusafältet
Söndag 7 juli kl 9-12
Botanisk exkursion på Kabusafältet. Kerstin Svensson visar oss ”underbara” växter. Medtag fika.
Samling: Ystads Stadsbibliotek kl 09.00. Avslutas 12.00.
Arrangör Naturskyddsföreningen i Ystad. Kontaktperson Lisbeth Borgström 0730 455 212.
Trädklättring i Ö Sallerup
Söndagarna 7, 21, 28 juli kl 14-16
Se ”Kungahyllningen” eller Karl XI:s stenar uppifrån trädkronorna i 1600-tals parken i Östra Sallerup under säker
ledning av van arborist.
Arrangör: Föreningen Jöns Henrikssons minne. Kontakt: Eva Grip 0733-861966
Anmälan och frågor till info@emblatrad.se
Karl XI:s stenar på föreningens webbplats www.karlxistenar.se
Kostnad: 460 kronor, då ingår guidning, trädklättringsupplevelse och fika.
Samling: Kulturhuset i Östra Sallerup, Hörby

Floravandring vid Blå station i Åhus
Måndag 8 juli kl. 18-20
Kjell-Arne Olsson berättar om trädesbruket och Åhustraktens speciella flora. Trädesmarkerna vid Åhus har en
föränderlig och intressant flora som vi brukar besöka varje år.
Samling: P-platsen vid Blå station utmed Flötövägen, Åhus.
Arrangör: LBF i samarbete med Floravårdsgruppen/NF Kristianstad-Bromölla. Kontakt: Kjell-Arne Olsson kjellarne.olsson@tele2.se och Anders Sigfridsson tel 044-24 37 38 eller 073-330 75 89
Upptäck Öresund
Tisdag 9 juli 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
Vad finns under Rååns yta?
Onsdag 10 juli kl 18-20
Vi tittar närmare på livet i ån och får se vilka som trivs på botten. Biolog Mikael Svensson visar hur elfiske går till
och Martin Sommar från Rååns Fiskevårdsområde berättar om fiskevård. Ta chansen att prova flugfiska!
Samling: vid naturpunkt Råån kl 18.00. För er som inte hittar till naturpunkten går vi gemensamt från Görarps
mölla klockan 17.45.
Arrangör: Helsingborgs stad. Kontakt: tel 042-10 50 00, kontaktcenter@helsingborg.se
Fladdermöss på Hovdala
Torsdag 11 juli kl 21 (2h)
Upplev fladdermössens Hovdala. Med fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på de hemliga djuren. En
spännande, intressant och rolig naturvandring på Hovdala i skymning och mörker. I Sverige har man påträffat 19
fladdermusarter och 17 av dem har setts eller hörts på Hovdala.
Kostnad: 150 kr för vuxna, gratis för barn i sällskap med betalande vuxen. En enkel fika ingår.
Förbokning via länk: http://www.boka.inatur.se/sv/se-gora/a1345371/fladdermussafarikv%c3%a4llsvandring/detaljer Eller, ring 0707-305201 för bokning så tar vi betalning på plats. Kort, kontant eller
swish. Mer info: www.bokskogslopare.se
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm
Arrangör: Bokskogslöpare. Kontakt: 0707-305201 eller Stefan@bokskogslopare.se.
Strandhåvning
Söndag 14 juli kl 10-12
Vad finns under fötterna när du badar? Vem simmar i ålgräsängen? Kom och var med på strandhåvning med
miljöförvaltningens kunniga marinbiologer.
Samling: vid naturpunkt Råå vallar, Helsingborg, kl 10.00
Arrangör: Helsingborgs stad. Kontakt: tel 042-10 50 00, kontaktcenter@helsingborg.se

Fladdermöss på Hovdala
Torsdag 18 juli kl 21 (2h)
Upplev fladdermössens Hovdala. Med fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på de hemliga djuren. En
spännande, intressant och rolig naturvandring på Hovdala i skymning och mörker. I Sverige har man påträffat 19
fladdermusarter och 17 av dem har setts eller hörts på Hovdala.
Kostnad: 150 kr för vuxna, gratis för barn i sällskap med betalande vuxen. En enkel fika ingår.
Förbokning via länk: http://www.boka.inatur.se/sv/se-gora/a1345371/fladdermussafarikv%c3%a4llsvandring/detaljer Eller, ring 0707-305201 för bokning så tar vi betalning på plats. Kort, kontant eller
swish. Mer info: www.bokskogslopare.se
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm
Arrangör: Bokskogslöpare. Kontakt: 0707-305201 eller Stefan@bokskogslopare.se.
En konstnär älskar havets våg
Lördag 20 juli 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
Blommor och fjärilar på Önneslövs fälad & Högebjär
Söndag 21 juli, kl 10.15
I betesmarkerna på Önneslövs fälad och Högebjär finns fina enbuskmarker. Tillsammans med Staffan Nilsson
tittar vi på den hävdgynnade floran och de fjärilar som lever här. Glöm inte fika.
Samling: P-platsen vid Knivsåsens busshållplats intill väg 11 öster om Dalby, Lund, kl 10.15. Buss 160 avgår från
Lund C kl. 09:43 och kommer till hållplats Knivsåsen kl. 10:11.
Arrangör: Lunds botaniska förening och Naturskyddsföreningen Lund. Kontaktperson Staffan Nilsson, tfn 0738
433494.
Upptäck Öresund
Måndag 22 juli 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
Floravandring i Dunderbäckens naturreservat
Tisdag 23 juli kl. 18-20
Dunderbäcken, som ligger på Linderrödsåsens nordostsluttning nära Olseröd, är ett relativt nytt naturreservat
med en rik lövskogsflora. Växter som Kenth Ljungberg berättar om under vandringen. Dunderbäcken rinner till
Segesholmsån – ett av ”Österlens sköna vattendrag”.
Samling: Dunderbäckens naturreservat. Väl skyltat från väg 19, fem km SO Degeberga.
Arrangör: LBF i samarbete med Floravårdsgruppen/NF Kristianstad-Bromölla. Kontakt: Kjell-Arne Olsson kjellarne.olsson@tele2.se och Barbro Ahlner tel 076-844 5527
Tidsresa i balvagn
Tisdag 23 juli kl 17-20
En guidad åktur med picknick - speciellt för hela familjen
Kor & kalvar - Bäcken & Näcken
Föranmälan. Kostnad: 350 kr /person
Samling: Skäpperöd 8190, 24296 Hörby
Arrangör: Högalunds Kulturvandring. Kontakt: Helena N Olofsson, 070-2087061, info@kulturvandring.se

Strandstenar
Onsdag 24 juli kl 18-20
Runda och släta, kantiga, vassa och vissa till och med glittriga. Helsingborgs geologiklubb visar och berättar om
alla de sorters stenar du kan hitta på stranden. Begränsat till max 50 deltagare.
Samling: På stranden norr om Råå kallbadhus, kl 18.
Anmälan via kontaktcenter: Ring 042-10 50 00 eller mejla kontaktcenter@helsingborg.se
Arrangör: Geologiklubben i Helsingborg. Kontakt: tel 042-10 50 00, kontaktcenter@helsingborg.se
Slåtter i Broby hembygdspark
Onsdag 24 juli kl 16-18
Slåtter, hopräfsning av gräs samt hässjning (om vädret tillåter). Redskap finns men ta gärna mes din egen lie.
Vandring/visning i ängen, jämför med vilka växter som fanns föregående år. Familjeaktivitet, barnliar i trä,
servering.
Arrangör: Skånes hembygdsförbund i samarbete med Göinge hembygdsförening och Göinge slåttersällskap.
Kontakt: Sven Jensén, 0708-42 12 31 , sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se
Plats: Broby hembygdspark, koordinater SWEREF 99 E,N 443066, 6235193
Buss 545 eller 542 till resecentrum i Broby. Gå ca 450 m nordväst och följ Pehr Johnssons väg (mellan skolor) till
Broby hembygdspark.
Fladdermöss på Hovdala
Torsdag 25 juli kl 21 (2h)
Upplev fladdermössens Hovdala. Med fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på de hemliga djuren. En
spännande, intressant och rolig naturvandring på Hovdala i skymning och mörker. I Sverige har man påträffat 19
fladdermusarter och 17 av dem har setts eller hörts på Hovdala.
Kostnad: 150 kr för vuxna, gratis för barn i sällskap med betalande vuxen. En enkel fika ingår.
Förbokning via länk: http://www.boka.inatur.se/sv/se-gora/a1345371/fladdermussafarikv%c3%a4llsvandring/detaljer Eller, ring 0707-305201 för bokning så tar vi betalning på plats. Kort, kontant eller
swish. Mer info: www.bokskogslopare.se
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm
Arrangör: Bokskogslöpare. Kontakt: 0707-305201 eller Stefan@bokskogslopare.se.
Rige Becken, Piper och det svarta guldet
Torsdag 25 juli 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
Storksläpp vid Hemmestorps Mölla
Lördag 27 juli kl. 13-15
Kom och se årets hägnuppfödda ungstorkar bli fria och ta till vingarna. Det är en magisk känsla när hundratalet
storkar stiger till väders samtidigt. Storkprojektet informerar samt dukar fram kaffe och kakor. Storksläpp sker för
att så många ungar som möjligt ska få chans till en första höstflytt. OBS Infart och parkering endast från norr vid
väg 11, följ skyltningen. Infart från söder avstängd. Vi har även ett anpassat storkprogram för barn. Kom i god tid.
Kostnad: 100kr för vuxna inkl kaffe, barn under 12 år gratis. (kontant eller swish-betalning).
Samling: Hemmestorps Mölla, Veberöd.
Arrangör: Storkprojektet. Kontaktperson: Paul Wiberg, för info maila paulwiberg@hotmail.com

Läkande örter och den kloka Brännerista Bengta
Lödagr 27 juli kl 11-15
Guidad Kulturvandring med picknick på fäladen Betande kor - Blommor & bin - Helande
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
Slåtter i Sporrakulla
Lördag 27 juli kl 9-12
Slåtter, räfsning, hässjning, servering. Redskap finns men ta gärna med din egen lie. Öppet i Sporrakullagården,
fältföredrag om ängen. Familjeaktivitet, barnliar i trä, servering.
Arrangör: Skånes hembygdsförbund i samarbete med Glimåkra hembygdsförening och Göinge slåttersällskap.
Kontakt: Sven Jensén, 0708-42 12 31 , sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se
Plats: Sporrakulla, Sibbhult, koordinater SWEREF 99 E,N 453052, 6238374
Ingen fungerande kollektivtrafik. Kör till Sibbhult och sedan mot Lönsboda. Efter ca 2 km ta av mot Sporrakulla.
Fjärilsvandring med naturguiden Ulf Westerberg
Söndag 28 juli kl 14-15:30
Kläder efter väder, bekväma skor. Ta gärna med kikare.
Pris: 100 kr/person.
Plats: Samling vid entrén på Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo. Kontakt: Tel 040-635 44 00 (växel)
Slåtter i Örnanäs
Onsdag 31 juli kl 10-13
Slåtter och räfsning av gräs. Visning av Biologisk mångfald i åker, äng och skog. Familjeaktivitet, barnliar i trä, ta
gärna med fikakorg.
Arrangör: Skånes hembygdsförbund i samarbete med Örnanäs kulturreservat och Göinge slåttersällskap. Kontakt:
Sven Jensén, 0708-42 12 31 , sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se
Plats: Örnanäs kulturreservat, Nyteboda, koordinater SWEREF 99 E,N 456660, 6241460
Ingen fungerande kollektivtrafik. Kör till Sibbhult och sedan mot Lönsboda. Efter ca 8 km vik av till vänster mot
Örnanäs.
Spåren av folket före oss
Torsdag 1 aug kl 17-21
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
Slåtter vid Backstugan i Broby
Torsdag 1 augusti kl 16-18
Slåtter, räfsning och stackning av hö. Familjeaktivitet. Visning av Backstugan, ta gärna med fikakorg.
Arrangör: Skånes hembygdsförbund i samarbete med Göinge hembygdsförening och Göinge slåttersällskap.
Kontakt: Sven Jensén, 0708-42 12 31 , sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se
Plats: Backstugan i Broby, koordinater SWEREF 99 E,N 443066, 6235193
Buss 545 eller 542 till resecentrum i Broby. Gå ca 450 m VSV till hörnet Tydingegatan – Solgatan.

Ängens dag på Örby ängar
Lördag 3 augusti kl 13.30-17
Slåtter på Örby ängar är sannolikt en tusenårig tradition. Vi inleder med en blomstervandring och därefter får du
chans att prova på att slå med lie och räfsa.
Samling: vid Esket, nedanför Råå vattentorn kl 13.30.
Arrangör: Helsingborgs stad i samarbete med Råå biblioteks vänner och Naturskyddsföreningen i Helsingborg.
Kontakt: Karin Nilsson Jungermann tel. 0705 – 346 556 Sven Gustavi 070 1706421
Fladdermussafari i Stadsparken i Lund
Lördag 3 augusti kl 20.30–22.30
Cecilia Wide berättar om fladdermössens fascinerande värld. Med ekoljudsdetektor kan man lista ut vilka arter
som finns i området.
Kostnadsfritt, ej föranmälan
Samling utanför Stadsparkscaféet i Lund
Arrangör: naturum Skrylle och Sommarlund
Kontakt: naturumskrylle@lund.se, 0761 33 53 73, sommarlund.se
Slåtter i Ballingstorp utanför Hanaskog
Lördag 3 augusti kl 10-12
Slåtter, räfsning och hässjning (om vädret tillåter). Visning i ängsmarker där biologisk mångfald diskuteras.
Familjeaktivitet, barnliar i trä, servering.
Arrangör: Skånes hembygdsförbund i samarbete med och Göinge slåttersällskap. Kontakt: Sven Jensén, 0708-42
12 31 , sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se
Plats: Ballingstorp, Hanaskog, koordinater koordinater SWEREF 99 E,N 445964, 6220724
Buss 545 avstigningsplats: Dammhuset. Därefter 2 km promenad från väg 19 mot Ballingstorp.
Fåglar på Ängsnäset
Söndag 4 augusti kl.13 - 16
P-G Bentz guidar i detta naturskyddade område söder om Skanörs ljung.
Samling vid LV4:s skjutfältsgrind invid Falsterbo camping kl.13.
Arrangör: Falsterbonäsets Naturvårdsförening. Kontakt: Britt-Elise Björnhov, 040 47 25 78.
Insektsinventering på Hörjelgården
Söndag 4 aug kl 9
Medlemmar från Entomologiska Sällskapet i Lund utför en inventering över vilka insektsarter som är aktiva denna
tid på året. Aktiviteten pågår fram till midnatt om vädret står oss bi. Vid regn är aktiviteten inställd! 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/
Slåtter på Haralds äng
Söndag 4 aug kl 10 - 13
I Bjärekretsen har vi förmånen att sköta bl.a. Haralds äng. Välkommen du som vill hjälpa till med slåtterarbetet
och därmed både göra en natur- och kulturhistorisk insats. Medtag matsäck. Föreningen håller med redskap.
Samling vid ängen längs Hålevägen.
Arrangör: NF Bjäre. Kontakt: Lennart Johnsson, 0431-732 44.

Musikinstrument från forna tider
Söndag 4 augusti kl 12.45–15.30
Torsdag 8 augusti kl 12.45–15.30
Hur lät musiken för 5000 år sedan och vad spelade de på? Tillsammans med musikarkeologen Cajsa S. Lund får du
prova på att göra och spela på några olika instrument. Introduktion och genomgång klockan 12.45 och 14.00.
Kostnadsfritt, ej föranmälan
Samling utanför naturum Skrylle
Arrangör: naturum Skrylle och Sommarlund
Kontakt: naturumskrylle@lund.se, 0761 33 53 73, sommarlund.se
Trollsländor i Prästaparken i Ö Sallerup
Söndag 4 augusti kl 10-12
I samarbete med Hörby Naturskyddsförening upptäcker vi trollsländorna och lär oss om hur de lever och hur vi
kan känna igen olika arter. Sveriges främste expert i ämnet Magnus Billqvist, författare till Svenska
Trollsländeguiden medverkar.
Arrangör: Föreningen Jöns Henrikssons minne. Kontakt: Eva Grip 0733-861966
Karl XI:s stenar på föreningens webbplats www.karlxistenar.se
Samling: Kulturhuset i Östra Sallerup, Hörby
Trädklättring i Ö Sallerup
Söndagarna 4 och 11 augusti kl 14-16
Se ”Kungahyllningen” eller Karl XI:s stenar uppifrån trädkronorna i 1600-tals parken i Östra Sallerup under säker
ledning av van arborist.
Arrangör: Föreningen Jöns Henrikssons minne. Kontakt: Eva Grip 0733-861966
Anmälan och frågor till info@emblatrad.se
Karl XI:s stenar på föreningens webbplats www.karlxistenar.se
Kostnad: 460 kronor, då ingår guidning, trädklättringsupplevelse och fika. Samling: Kulturhuset i Östra Sallerup,
Hörby
Tidsresa i balvagn
Måndag 5 aug kl 17-20
En guidad åktur med picknick - speciellt för hela familjen
Kor & kalvar - Bäcken & Näcken
Föranmälan. Kostnad: 350 kr /person
Samling: Skäpperöd 8190, 24296 Hörby
Arrangör: Högalunds Kulturvandring. Kontakt: Helena N Olofsson, 070-2087061, info@kulturvandring.se
Vilka växter hittar vi på Härlövstippen?
Onsdag 7 augusti kl 18-20
På den gamla tippen på Härlövs ängar brukar många intressanta ruderatväxter dyka upp. Växter som på blottlagd
kal mark. Vilka hittar vi i år? Kjell-Arne Olsson berättar om alla växter som trivs på den gamla soptippen.
Samling: naturum Vattenrikes parkering, Kristianstad, kl. 18.00.
Arrangör: LBF i samarbete med Floravårdsgruppen/NF Kristianstad-Bromölla. Kontakt: Kjell-Arne Olsson kjellarne.olsson@tele2.se och Agnetha Björklund tel 070-695 66 49

Fladdermöss på Hovdala
Torsdag 8 aug kl 20 (2h)
Upplev fladdermössens Hovdala. Med fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på de hemliga djuren. En
spännande, intressant och rolig naturvandring på Hovdala i skymning och mörker. I Sverige har man påträffat 19
fladdermusarter och 17 av dem har setts eller hörts på Hovdala.
Kostnad: 150 kr för vuxna, gratis för barn i sällskap med betalande vuxen. En enkel fika ingår.
Förbokning via länk: http://www.boka.inatur.se/sv/se-gora/a1345371/fladdermussafarikv%c3%a4llsvandring/detaljer Eller, ring 0707-305201 för bokning så tar vi betalning på plats. Kort, kontant eller
swish. Mer info: www.bokskogslopare.se
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm
Arrangör: Bokskogslöpare. Kontakt: 0707-305201 eller Stefan@bokskogslopare.se.
Insekternas dag med Natursnokarna
Söndag 11 augusti kl. 9-12
På jakt efter Skanörshumlan med kunnig guide. Kom när du vill. Vi letar humlor, fjärilar och andra insekter på land
och i vatten. Ta gärna med egen håv.
Samling vid borgruinen i Skanör bakom Skanörs kyrka kl. 9.
Arrangör: Falsterbonäsets Naturvårdsförening. Kontakt: Britt-Elise Björnhov, 040 47 25 78.
Krabbmetartävling i Vejbystrand
Söndag 11 augusti kl 10-12
Var med och tävla om att fånga flest krabbor på en timme. Ta med egen metutrustning, agn och hink. Håv är inte
tillåtet. Avslutas med prisutdelning och diplom.
Plats: Vejbystrands hamn
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ängelholm. Kontakt: Kristin Johansson 0702-290 494
Vandring med kamera på Kjugekull
Söndag 11 augusti kl 10-13
Thomas Johnsson, skicklig fotograf från Hässleholm, lär oss ta bättre naturbilder.
Samling: P-platsen vid Kjugekull.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad-Bromölla. Kontakt: Kenth Ljungberg tel 070-898 1919
Fåglarna längs Linnérundan
Sön 11 och ons 14 augusti 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: Nordöstra Skånes Fågelklubb. Kontakt: Evert Valfridsson 070-602 3045
evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
Floravandring i Lund
Onsdag 14 aug, kl 18
Tillsammans med Ulf Ryde från Lunds Botaniska Förening går vi på en urban floravandring i centrala Lund. Vi tittar
på både vanliga och sällsynta växter. Kanske får vi se murruta?
Samling utanför Lunds domkyrkas huvudingång.
Arrangör: Lunds botaniska förening och Naturskyddsföreningen Lund. Kontakt: Ulf Ryde 073-0655357 och Staffan
Nilsson 0738 433494.

Rena rama forntiden på Ättekulla
Onsdag 14 augusti kl 17.30-20
Kring Ättekulla finns det fullt av historiska spår. Vi tillverkar musikinstrument av naturmaterial och lär oss mer om
den spännande historien. Museipeda¬gog Ricky Wrentner, från Fredriksdals museer och trädgårdar, ger en
guidad tur (start klockan 18.30).
Samling: vid naturpunkt Ättehögen, Helsingborg, kl 17.30.
Arrangör: Helsingborgs stad. Kontakt: tel 042-10 50 00, kontaktcenter@helsingborg.se
Fladdermöss på Hovdala
Torsdag 15 aug kl 20 (2h)
Upplev fladdermössens Hovdala. Med fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på de hemliga djuren. En
spännande, intressant och rolig naturvandring på Hovdala i skymning och mörker. I Sverige har man påträffat 19
fladdermusarter och 17 av dem har setts eller hörts på Hovdala.
Kostnad: 150 kr för vuxna, gratis för barn i sällskap med betalande vuxen. En enkel fika ingår.
Förbokning via länk: http://www.boka.inatur.se/sv/se-gora/a1345371/fladdermussafarikv%c3%a4llsvandring/detaljer Eller, ring 0707-305201 för bokning så tar vi betalning på plats. Kort, kontant eller
swish. Mer info: www.bokskogslopare.se
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm
Arrangör: Bokskogslöpare. Kontakt: 0707-305201 eller Stefan@bokskogslopare.se.
Fladdermusträff med natursnokarna i Trelleborg
Fredag 16 augusti kl 20-22
Vi samlas runt brasan och börjar med fika. När mörkret smyger på går vi en runda och spanar efter fladdermöss.
Ta med matsäck och ficklampa.
Plats meddelas senare på https://trelleborg.naturskyddsforeningen.se och på Facebook ”Natursnokarna i
Trelleborg”.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Trelleborg. Kontaktperson: Sophie Tranborg, stranborg@hotmail.com, 0730408040.
Visning i det gröna
Lördag 17 aug. kl. 15-16
Följ med på en lugn vandring i konstens tecken i naturen runt Falsterbo Strandbad. På promenaden tittar vi på
bilder ur konsthistorien och pratar om hur konstnärer har förhållit sig till naturen som motiv genom tiderna.
Samling i entrén på Falsterbo Strandbad.
Arrangör: Konsthallen på Falsterbo Strandbad. Kontakt: konsthall@falsterbostrandbad.se, 040-42 55 01
Slåtter på Slottet
Lördag 17 aug kl 10 - 13
Darrgräset, slåtterblomman, kärrknipproten och de många orkidéerna är bara några av de växter som är
beroende av det årliga slåtterarbetet på ängen. Ängsarbete är dessutom en bra familjeaktivitet och på den här
blöta ängen finns grodor och andra smådjur som barn tycker är roligt. Medtag matsäck. Föreningen håller med
redskap.
Samling vid Slottet. Skylt finns till ängen på vägen mellan Killeröds byaväg och Önnarpsvägen.
Arrangör: NF Bjäre. Kontakt: Pål Abrahamsson 070 395 01 18.

Slåtter på Domedejla mosse i Bjärred
Lördag 17 aug, kl 10
Vi hjälper Naturskyddsföreningen i Lomma–Bjärred att slå en del av denna mosse i Bjärreds norra utkant. Från
början var det en mindre sjö, men efter utdikning för att skapa åkermark är det nu en liten ungskog med några
öppna ytor. Ta med fika, oömma kläder, arbetshandskar och vattentäta skor. Vi har redskap till utlåning.
Samling på Domedejlas förskolas parkeringen, söder om Rutsborgsskolan. Vägen till skolan börjar där
Västanvägen gör en skarp sväng. Buss 137 avgår från Lund C kl. 9:27 och kommer till Löjtnantsvägen kl. 9:57 efter
att ha passerat Bjärreds centrala delar. Kontrollera busstiderna.
Arrangör: NF Lomma-Bjärred och NF Lund. Kontaktpersoner Lars-Göran Lillvik, tfn 0721 847326 och Leif Runeson,
tfn 046 139131.
Insekternas dag på Blåvingeleden
Söndag 18 augusti, ca. kl. 10.45 – 13.30
Vi uppmärksammar Insekternas Dag med en exkursion längs Blåvingeleden, som slingrar sig genom flera olika
naturreservat. Idag bekantar vi oss med småkrypen längs den norra delen av vandringsleden, där den passerar
genom Maglehems naturreservat. Martin Stoltze guidar oss bland dyngbaggar, gräshoppor och fjärilar i de
sandiga markerna, där många rara arter lever. Medtag fikakorg, och gärna lupp och bestämningslitteratur för
insekter.
Samling: vid busshållplatsen ”Maglehem Lillehemsvägen” längs väg 17, i stora korsningen väster om Maglehem,
ungefär kl. 10:45. Busstidtabellen är inte fastställd vid programmets presstopp, men vi misstänker att en buss
lämnar Simrishamn kl. 09:49 och ankommer mötesplatsen (busshållplatsen) kl. 10:36.
Arrangör: Österlens Naturskyddsförening. Kontaktperson: Björn Lardner, 0702-687171.
Myllrande sandliv i Hagestad
Söndag 18 augusti kl 9-12
Länsstyrelsen berättar om projekt ”Sandlife” – om insekter och växter i sanddynerna i Hagestad naturreservat.
Medtag fika.
Samling: Ystads Stadsbibliotek kl 09.00, eller parkeringen vid Hagestad (Tygeås mynning) 09.30. Avslutas 12.00.
Arrangör Naturskyddsföreningen i Ystad. Kontaktperson Margareta Nörregård 0706 694 559.
Fåglarna längs Linnérundan
Sön 18 och ons 21 augusti 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: Nordöstra Skånes Fågelklubb. Kontakt: Evert Valfridsson 070-602 3045
evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
Insekternas dag i Lomma
Söndag 18 augusti kl 10-13
Insekter är en klass inom leddjuren och utgör den artrikaste djurgruppen bland landdjuren. Det finns drygt en
miljon beskrivna arter, men då många ännu inte är upptäckta är den verkliga siffran högre, kanske ända upp till
femtio miljoner. Tack och lov trivs inte alla i vår kommun, men vi får det nog ändå jobbigt att artbestämma allt vi
hittar. Utflykten lämpar sig bra även för barn.
Samling: Lomma kyrka kl. 10.00
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred. Kontakt: Henrik, 0708-98 91 79

Fladdermöss på Hovdala
Torsdag 22 aug kl 20 (2h)
Upplev fladdermössens Hovdala. Med fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på de hemliga djuren. En
spännande, intressant och rolig naturvandring på Hovdala i skymning och mörker. I Sverige har man påträffat 19
fladdermusarter och 17 av dem har setts eller hörts på Hovdala.
Kostnad: 150 kr för vuxna, gratis för barn i sällskap med betalande vuxen. En enkel fika ingår.
Förbokning via länk: http://www.boka.inatur.se/sv/se-gora/a1345371/fladdermussafarikv%c3%a4llsvandring/detaljer Eller, ring 0707-305201 för bokning så tar vi betalning på plats. Kort, kontant eller
swish. Mer info: www.bokskogslopare.se
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm
Arrangör: Bokskogslöpare. Kontakt: 0707-305201 eller Stefan@bokskogslopare.se.
Lieslåtter i stubbskottsängen på Hörjelgården
lördag-söndag 24-25 aug kl 10-15
Nu är det dags att med lie slå av årets växter och räfsa ihop höet i strängar, så att det kan fröa av sig. 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/
Titta på fåglar!
Lör-sön 24-25 augusti kl 8-12
Fågelskådning i lagom tempo vid Falsterbo fyr tillsammans med P-G Bentz. Kom när det passar.
Klädsel efter väderlek. Ta gärna med kikare. Gratis. Ingen förhandsanmälan.
Arrangör: Falsterbo Fågelstation och Vellinge kommun. Kontakt: P-G Bentz 0708 56 19 00 eller pgb@sturnus.se
Fladdermöss på Hovdala - international bat night
Söndag 25 aug kl 19.30 (2h)
Upplev fladdermössens Hovdala. Med fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på de hemliga djuren. En
spännande, intressant och rolig naturvandring på Hovdala i skymning och mörker. I Sverige har man påträffat 19
fladdermusarter och 17 av dem har setts eller hörts på Hovdala.
Kostnad: 150 kr för vuxna, gratis för barn i sällskap med betalande vuxen. En enkel fika ingår.
Förbokning via länk: http://www.boka.inatur.se/sv/se-gora/a1345371/fladdermussafarikv%c3%a4llsvandring/detaljer Eller, ring 0707-305201 för bokning så tar vi betalning på plats. Kort, kontant eller
swish. Mer info: www.bokskogslopare.se
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm
Arrangör: Bokskogslöpare. Kontakt: 0707-305201 eller Stefan@bokskogslopare.se.
Fåglarna längs Linnérundan
Sön 25 och ons 28 augusti 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: Nordöstra Skånes Fågelklubb. Kontakt: Evert Valfridsson 070-602 3045
evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se

Fågelskådning och ringmärkning Hasslarps dammar
Onsdag 28 augusti kl 18.30-20.30
Hasslarps dammar är en klassisk plats för fågel-skådning, där över 200 olika arter setts genom åren. Ikväll visar
Kullabygdens ornitologiska förening hur ringmärkning går till.
Samling: på parkeringen intill Hasslarps dammar kl 18.30. Samåk gärna, det är få parkeringsplatser.
Arrangör: Studeifrämjandet i samarbete med Kullabygdens ornitologiska förening. Kontakt: tel 042-10 50 00,
kontaktcenter@helsingborg.se
Naturkväll/Löddesnäs
Onsdag 28 augusti kl 18.30-21
En lättare vandring runt området vid Löddeåns mynning. Det blir både botanikstudier och fågelspaning under en
förhoppningsvis fin sensommarkväll. Vi hoppas få se lite vadarfåglar och kanske någon lökgroda. Tag med:
Matsäck och kikare.
Samling: Lomma busstation kl. 18.15 för samåkning. P-plats vid Löddesnäs fågeltorn kl. 18.30
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred. Kontakt: Johan 0706-73 32 63
Fladdermuskväll i Trollenäs slottspark
Torsdag 29 augusti kl 20-22
Espen Jensen, naturkonsult och –guide med fladdermöss som specialområde, berättar om fladdermössens liv
och när skymningen faller lyssnar vi efter dem med ljuddetektorer. Ta gärna med ficklampa.
Plats: Vi samlas vid entrén till Trollenäs slottspark (vid de stora grindarna). Parkering finns mitt emot de stora
grindarna.
Arrangör är Saxån-Braåns vattenråd i samarbete med Landskrona Stad samt Eslövs-, Svalövs- och Kävlinge
kommuner. Kontakt: Jonas Johansson/Annika Söderman, kommunekologer på Eslövs kommun, tel 0413- 62273
Falsterbo Bird Show – för hela familjen
Fre-sön 30 augusti - 1 september
Natur- och miljömässa på Falsterbo Strandbad med fåglar i fokus. Syftet är att öka intresset för naturen i
allmänhet och fåglar i synnerhet. Mässans överskott går till fågelskydd och naturvård. Barn- och familjeaktiviteter
har en framskjuten plats tillsammans med en mängd naturupplevelser för alla. www.falsterbobirdshow.se
Arrangör & kontakt: expo@falsterbobirdshow.com
Lokala naturvårdens dag
Fre-sön 30 augusti till 1 september
Årets LONA-dagar infaller i månadsskiftet augusti-september. Det är en helg då olika kommuner, företag och
föreningar som arbetar med lokala naturvårdsprojekt bjuder in allmänheten. Aktiviteter genomförs runt om i
Skåne för hela familjen. Mer info kommer.
Kontakt: Cathrine Ek 010-224 17 65, cathrine.ek@lansstyrelsen.se
Information om LONA på www.lansstyrelsen.se/skane/lona
Höhantering på Hörjelgården
Lördag 31 aug kl 10-15
Gräset och örterna som slogs av vid slåttern helgen innan tas om hand efter att det torkat upp. 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/

Batnight
Lördag 31 augusti kl 20-22
Fladdermuskännare Thomas Johansson guidar oss igenom natten om fladdermöss och detektorer. Vi spanar på
fladdermöss vid mörkrets inbrott. Ställs in vid regn.
Samling vid grillplatsen, Tullakrok, Ängelholm
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ängelholm. Kontakt: Thomas LB Johansson 0708-388 325
Fladdermusvandring i Snogeholm
Lördag 31 augusti kl 20-23
Internationella fladdermusnatten 2019. Sista helgen i augusti arrangeras sedan 1996 olika fladdermusevenemang
i hela världen. Initiativtagare till detta är FN:s miljöprogram (UNEP) och den europeiska fladdermuskonventionen
(EUROBATS). Syftet är att informera om olika fladdermusarter och sprida kunskapen om denna fascinerande
djurgrupp. I Sverige finns 19 fladdermusarter varav 9 återfinns på den nationella rödlistan över hotade arter.
Under vandringen hoppas vi få se och höra flera olika fladdermusarter. Tag gärna med en pann- eller ficklampa!
Väl mött! Obs! Aktiviteten genomförs ej vid regn
Samlingsplats: Parkeringen vid Fiskarehus, västra sidan av Snogeholmssjön.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Färs. Kontaktpersoner: Rune Gerell och Karin Gerell Lundberg (0416-151 20,
070-242 30 65)
Fåglarna längs Linnérundan
Lördag 31 aug 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: Nordöstra Skånes Fågelklubb. Kontakt: Evert Valfridsson 070-602 3045
evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
Titta på fåglar!
Lördag 31 aug kl 8-12
Fågelskådning i lagom tempo vid Falsterbo fyr tillsammans med P-G Bentz. Kom när det passar.
Klädsel efter väderlek. Ta gärna med kikare. Gratis. Ingen förhandsanmälan.
Arrangör: Falsterbo Fågelstation och Vellinge kommun. Kontakt: P-G Bentz 0708 56 19 00 eller pgb@sturnus.se

