FÖLJ MED UT

guidade naturupplevelser

Program för
Naturguidningar i Skåne 2017

Välkommen ut i naturen
Följ med oss ut!
Här presenterar Länsstyrelsen Skåne i samarbete med ideella föreningar,
kommuner och företag, över 250 guidade naturupplevelser.
De allra flesta av aktiviteterna är gratis och har inga krav på att du anmäler
dig i förväg. I de fall där föranmälan krävs eller aktiviteten kostar pengar står
detta i programmet.
Behöver du mer information om en aktivitet?
Kontakta arrangören om du vill veta mer om en speciell aktivitet. De kan
svara på det mesta, från om man ska ha stövlar eller om det finns möjlighet
till samåkning.
Nyhetsbrev om naturguidningarna
Vi har ett nyhetsbrev kopplat till naturguidningarna där du en gång i veckan
får tips om kommande aktiviteter via epost. Anmäl dig till nyhetsbrevet
genom att skicka ett epostmeddelande till maria.sandell@lansstyrelsen.se.
Du hittar oss också på Facebook (www.facebook.com/hittautskane).

Besök naturen utan bil
Det kan vara svårt att komma ut i naturen om man inte har bil.
Många av våra aktiviteter kan man dock nå med hjälp av buss och
tåg, kanske i kombination med en kortare promenad.
Den här symbolen visar att platsen är möjlig att nå utan bil. Det
finns en hållplats i närheten eller möjlighet att samåka. Vi kan dock inte garantera att tiderna passar
perfekt till våra guidningar. Kontakta Skånetrafiken för att få rätt hållplats och tidtabeller.
SAMÅKNING: I vissa fall samlas man för samåkning på en plats dit man kan ta sig med buss eller tåg.
Det ger dig också möjlighet att nå naturen utan egen bil. Vid samåkning delar man på kostnader för
bilersättning (cirka 18 kr/mil). Vill du veta mer om samåkning, kontakta arrangören.
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April
Tranguidning i naturreservatet
Pulken

Lördag 1 apr – söndag 17 apr mellan kl 15 och
skymning
Fågelklubben hjälper besökare med information
och tubkikare.
Samling: fågeltornet, naturreservatet Pulken,
Kristianstad
Arrangör: NÖ Skånes Fågelklubb, Evert Valfridsson,
0706-02 30 45.

Vårtecken på Falsterbohalvön

Lördag 1 april kl 14
Följ med på en guidad vandring i Falsterbo
Strandbads omgivningar.
Samling: vid entrén till Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo, 040 - 635 44 00.

Naturvårdsbränning på Hörjelgården
Lördag 1 apr kl 10-14
Vi bränner av fjolårsvegetationen för att gynna
ängsmarkens blommor. Skulle det regna ägnar vi
oss åt annat naturvårdsarbete. Kom och hjälp till
med arbetet, alla kan vara med. Vi bjuder på fika
efter avslutat arbete men ta gärna med lunchmat.
Eller bara besök Hörjelgården och lär dig mer om
dess historia och vackra natur. Hörjelgården ligger
i Sjöbo kommun, 7 km öster om Tomelilla, och
tillhör Skånes naturskyddsförening.
Mer information på Hörjelgårdens hemsida

Upptäck forntiden – en vandring på
östra Kullaberg

Lördag 1 apr kl 13-16
Vandring med naturguide Helen Thorn Jönsson och
Kullavikingarna. Eldning och grillning.
Samling: Möllehässle, Kullaberg
Arrangör: naturum Kullaberg, 042-347056.

Vårskötsel av Vitabäckskärret

Söndag 2 apr kl 10
Fagning är en viktig del av ängens skötsel. Då räfsar
och städar vi bort kvistar och löv. Alla kan hjälpa
till, stora som liten. Ta gärna med handskar, räfsa,
gummistövlar och fika.
Samling: Vid naturreservatet Vitabäckskällan,
Eriksdal.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Färs, Rune Gerell,
0706-36 09 17.

Tranbuss till naturreservatet Pulken

Söndag 2 apr kl. 14-17
Bussresa med guidning, dricka och grillad korv. Ta
med varma kläder och kikare:
Kostnad: 100 kronor. Biljett säljs på naturum och
via hemsida.
Samling: naturum Vattenrikets parkering,
Kristianstad
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad, NÖ
Skånes Fågelklubb, Studiefrämjandet och naturum
Vattenriket, 044-132330.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Onsdag 5 april kl 8
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Grodkväll i Svedala

Torsdag 6 apr kl 20
En spännande grodsafari vid grodtunnlarna vid
Östra industriområdet i Svedala tillsammans med
kunnig naturguide.
Anmälan till Alexandra Skopal alexandra.skopal@
svedala.se
Samling: vid grodtunnlar, Industrigatan, Svedala.
Arrangör: Svedala kommun i samarbete med
Segeåns vattendragsförbund och vattenråd.
Christel Strömsholm Trulsson, 040- 626 83 50.

Prova på – Äventyrliga familjen

Lördag 8 apr kl 11-15
Vandringstema för hela familjen med naturum
Kullaberg och Friluftsfrämjandet.
Samling: vid Josefinelust, Kullaberg.
Arrangör: naturum Kullaberg, 042-347056.

Vårtecken på Falsterbohalvön

Lördag 8 apr kl 14
Följ med på en guidad vandring i Falsterbo
Strandbads omgivningar.
Samling: vid entrén till Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo, 040 - 635 44 00.

Ejderns dag i Kåseberga

Lördag 8 apr och söndag 9 apr kl 7-16
Följ skådespelet med tiotusentals ejdrar och andra
fåglar som sträcker förbi Skånes sydöstra hörn.
Idag så tar vi hjälp av storskärmar, kameror och
tubkikare för att se och lära mer om fågelsträcket.
Samling vid Kåseberga hamn
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ystad, Sindre
Magnusson, 0702-14 43 67. Mer information och
program på hemsidan.

Svamp i Vombs fure

Lördag 8 apr kl 10
Kanske hittar vi spännande svampar som vårskålar
eller någon tidig murkla i barrskogen.
Samling: Vombs kyrka, Lunds kommun
Arrangör: Puggehatten, Joachim Krumlinde, 073931 49 45.

Transpaning för hela familjen

Lördag 8 apr och söndag 9 apr kl 11-15
Starta påsklovet med lite trandans. Vi berättar om
tranornas upptåg ute på fältet.
Samling: Utemuseum vid naturreservat Pulken,
Kristianstad kommun
Arrangör: naturum Vattenriket, 044-13 23 30.

Grodexkursion på Kullaberg

Lördag 8 apr kl 20
Vi ger oss ut i skymningen på jakt efter spelande
grodor och paddor. Vart är inte bestämt ännu. Ta
med stövlar och ficklampa
Samling: parkering NO Gruvtorget, Höganäs

Arrangör: Naturskyddsföreningen i Kullabygden
samt naturum Kullaberg, 042-347056.

Röjardag i Gyetorp

Lördag 8 april kl10
Vi umgås, röjer och eldar ris samt grillar korv i det
blivande naturreservatet.
Samling: samåkning från naturum Vattenrikes
parkering 9.30 eller vid Gyetorp kl 10
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Kristianstad/
Bromölla, Christer Neideman, 0767-76 61 06.

Vårvandring i Skäralid

Söndag 9 april kl 10-13
Vi vandrar i lugnt tempo längs Skärån och ser hur
långt våren kommit. Förhoppningsvis ser vi många
av vårens växter och njuter av fågellivet.
Samling: naturum Skäralid, Söderåsens
nationalpark.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Söderåsen, Bengt
Hertzman, 0702-03 59 15.

Fagning på Slottet

bjuder på artrika betesmarker och vackra skogar
längs det slingrande vattendraget. Vi blir guidade
av kommunekolog Widar Narvelo under en
vandring på 7 km.
Samling: Vi tar tåget från Lund kl 8.37 som kommer
till Gantofta kl 9.18. Där börjar vi vandra och sedan
räknar vi med att vara vid stationen Ramlösa vid
13-tiden.
Arrangör: Lunds Naturskyddsförening, Ingela
Björck, 0727-32 56 22.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Fredag 14 april kl 8
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Söndag 9 aug kl 9
Städning och räfsning på Slottet, en äng på
Bjärehalvön med hög biologisk mångfald. Alla kan
vara med, stora som små. Redskap finnes.
Samling: Förslövs kyrka, Margretetorpsvägen,
Förslöv
Arrangör: Naturskyddsföreningen Bjäre, Eva
Werner, 0431-45 15 50.

Vårtecken på Falsterbohalvön

Städning av ängen på Hörjelgården

Söndag 16 apr kl 10
Följ med en nationalparksguide ut bland vårens
blommor. Vandringen tar 90 minuter i lugn takt.
Kostnad: 25 kronor per person
Samling: naturum Stenshuvud.
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, naturum
Stenshuvud, 0414-708 82..

Söndag 9 apr kl 10-14
Vi räfsar ihop löv och grenar i stubbskottsängen.
Kom och hjälp till med arbetet, alla kan vara med.
Vi bjuder på fika efter avslutat arbete men ta gärna
med lunchmat. Eller bara besök Hörjelgården och
lär dig mer om dess historia och vackra natur.
Hörjelgården ligger i Sjöbo kommun, 7 km öster om
Tomelilla, och tillhör Skånes naturskyddsförening.
Mer information på skane.
naturskyddsforeningen.se/horjelgarden.

Vandring i Rååns dalgång

Söndag 9 apr
Råån ringlar sig fram över Helsingborgsslätten och

Lördag 15 april kl 14
Följ med på en guidad vandring i Falsterbo
Strandbads omgivningar.
Samling: vid entrén till Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo, 040 - 635 44 00.

Vårblommor i Stenshuvuds
nationalpark

Påskvandring på Ön

Söndag 16 april kl 9.45
Följ med på traditionell vandring på Hallands
Väderö. Representant från Hallands Väderös Natur
leder vandringen. Ta med matsäcken.
Samling: Vid Väderöbåtarnas kajplats, Torekov.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Bjäre och

Sällskapet Hallands Väderös Natur, Eva Werner,
0431-45 15 50.

Annandag påsk på Håslövs ängar

Måndag 17 apr kl 8
Följ med Evert Valfridsson ut bland vårfåglarna.
Samling vid parkeringen vid naturreservatet
Håslövs ängar, Viby, Kristianstad kommun.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Christer Neideman, 0767-76 61 06.

Äggpromenad på Kullaberg

Måndag 17 apr kl 10-12
Ta med familjen ut på äggpromenad med frågor för
både barn och vuxna.
Samling: Björkeröd, Kullaberg
Arrangör: Friluftsfrämjandet i HelsingborgKullabygden, för info naturum Kullaberg, 042347056.

Vandra längs vattendrag

Onsdag 19 apr kl 17.30
Välkommen till en guidad vandring längs Segeå.
Torbjörn Davidsson som arbetat med Segeåprojektet guidar längs en vandring på ungefär 1
km. Vi bjuder på enkel fika.
Samling: Lindholmens borgruin, Svedala kommun
Arrangör: Segeåns Vattendragsförbund och
vattenråd.
Anmälan till jessika.cansund@svedala.se

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Onsdag 19 april kl 8
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Härlig fågelmorgon vid Finjasjön

Torsdag 20 april kl 8-10
Välkommen att njuta av morgonen och fåglarna vid

Finja fågeltorn tillsammans med fågelskådare från
Göingebygdens Biologiska Förening.
Samling vid Finja fågeltorn, Hässleholms kommun.
Arrangör: Göingebygdens Biologiska Förening,
Håkan Winqvist

Skogsbad i Vattenrikets skogar

Lördag 22 april kl 11-13
Upptäck skogens lugnande verkan med vår
naturvägledare under en lugn promenad.
Genomförs vid minst tre deltagare.
Samling: parkeringen vid Norra Lingenäset,
Kristianstad.
Arrangör: naturum Vattenriket, Kristianstad, tel.
044-13 23 30.

Salamandrar i naturreservatet
Högebjär

Lördag 22 apr kl 16-18
Groddjursexperten Jens Morin visar
vattensalamandrar och andra groddjur i dammarna
på fäladsmarken i Högebjärs naturreservat, Lund.
Ta på stövlarna.
Samling: pendlarparkeringen vid avtagsväg från väg
11, se karta på www.lund.se/naturum.
Arrangör: naturum Skrylle, Lund, 0761-33 53 73.

Vårtecken på Falsterbohalvön

Lördag 22 april kl 14
Följ med på en guidad vandring i Falsterbo
Strandbads omgivningar.
Samling: vid entrén till Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo, 040 - 635 44 00.

Kroppskänsla och naturupplevelser

Lördag 22 apr kl 13-16
Utforska och utveckla dina rörelsemönster och
sinnesintryck i naturen under handledning. Genom
guidade övningar vill vi tillåta dig att för en eftermiddag
få känna en ökad samhörighet med naturen, att landa
i kroppen och ta in din omgivning med större klarhet
och mer intensivt.
Samling vid entrén till Naturum Söderåsen, Skäralid,
Söderåsens nationalpark.
Kostnad 300 kr/person, barn under 12 gratis. Vi
uppskattar anmälan innan 15/4, missar du det datumet
så hör av dig ändå! Det kan finnas platser kvar.

Anmälan görs till my@myricas.com eller 0704030053.
Arrangör: My Kjellberg, Myricas (www.myricas.
com).

Kulturvandring i Stenshuvuds
nationalpark

eller förstoringsglas m du har.
Samling: naturreservatet Sularpskärret. Du kan åka
buss 166 hit eller cykla från Lund / S Sandby på
cykelbanan.
Arrangör: Lunds Botaniska Förening och
Naturskyddsförening, Leif Runeson, 046-13 91 31.

Söndag 23 apr kl 10
Följ med Dafvid Hermansson från Kiviks museum
ut bland stenmurar och blomsterängar i parken.
Vandringen tar ca 90 minuter i lugn takt.
Kostnad: 80 kronor. Enkel fika ingår.
Samling: naturum Stenshuvud.
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, naturum
Stenshuvud, 0414-708 82.

Vandring längs Julebodaån

Orrar på Fjällmossen

Vårvandring vid Rååns dalgång

Söndag 23 apr kl 5
En tuff utmaning – finns orrarna kvar på
Fjällmossen och lyckas vi se eller höra dem? Följ
med på en guidad tur med Evert Valfridsson.
Samling: parkeringen vid Fjällmossen
(Brännestadshållet), därifrån är det 1 500 m
vandring till fågeltornet.
Arrangör: NÖ Skånes fågelklubb, Evert Valfridsson,
0706-02 30 45.

Vandring genom skog och över
kullar

Söndag 23 april kl 10
Vi vandrar från naturreservatet Sträntemölla
genom skogen till vattenfallet Forsemölla . Här får
ni höra berättelser från förr. Sedan vi vidare över
kullarna. Glöm inte fika.
Samling: parkeringen vid naturreservatet
Sträntemölla
Arrangör: Österlens naturskyddsförening,
Margareta Wirén, 0705-35 61 99.

Mossor i Sularpskärret

Söndag 23 apr kl 10.30
Kom med till naturreservatet Sularpskärret utanför
Lund och upptäck alla mossorna som gömmer sig
i kärret. Vi har med oss de erfarna mosskännarna
Gerhard Kristensson och Staffan Nilsson som
hjälper oss att artbestämma. Ta med stövlar för det
är blött i kärret. Glöm inte matsäck. Ta med en lupp

Söndag 23 apr kl 10
Vi gör en lugn vandring längs Julebodaån, en av
Skånes finaste mindre åar.
Samling: parkeringsplatsen vid Holmaboden vid
kusten i Juleboda, Kristianstad kommun.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Kristianstad/
Bromölla, Kenth Ljungberg, 0708-98 19 19.

Söndag 23 apr kl 9
Vi njuter av våren vid Bälteberga och vandrar ner i
Rååns dalgång. Ta gärna stövlar och glöm inte fika.
Samling: vid Kasernplan, Landskrona för samåkning
kl 9 eller vid Ottarps kyrka kl 9.15.
Arrangör: Landskronatraktens Natur, 0418-188 05.

Vandring – Mossabäcken, Tyge å och
Rökillebäcken
Söndag 23 apr kl 9
Vi utforskar naturen längs med åarna i det sydöstra
hörnet av Ystad kommun. Fokus på både fåglar och
växter tillsammans med guiden Simon Lundin. Det
är bra att ha kängor/stövlar och glöm inte fikat.
Samling: parkeringen vid Ystad stadsbibliotek för
samåkning.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ystad,
Margareta Nörregård, 0411-52 61 30.

Odensjön – Söderåsens pärla

Söndag 23 april kl 14-17
Vandring till Odensjön. Här fikar vi och lyssnar
till Gunnar Andersson som berättar om sjöns
hemligheter. Ta med egen fika.
Samling: Turistbyrån i Röstånga, Svalövs kommun.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Söderåsen,
Gunnar Andersson, 0733-82 67 06.

Möt våren vid Magle våtmark

Måndag 24 april kl 18-20
Njut av vårkvällen och fågellivet vid Magle våtmark.
Samling: parkering mot Kringelvägen, Magle
våtmark, strax söder om Hässleholm
Arrangör: Göingebygdens Biologiska Förening,
Johnny Nilsson, 0768-86 76 57.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Onsdag 26 april kl 8
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Grodkväll i Svedala

Torsdag 27 apr kl 20
En spännande grodsafari vid grodtunnlarna vid
Östra industriområdet i Svedala tillsammans med
kunnig naturguide.
Anmälan till Alexandra Skopal alexandra.skopal@
svedala.se.
Samling: vid grodtunnlar, Industrigatan, Svedala.
Arrangör: Svedala kommun i samarbete med
Segeåns vattendragsförbund och vattenråd.
Christel Strömsholm Trulsson 040-626 83 50.

Skogsbad i Vattenrikets skogar

Lördag 29 april kl 11-13
Upptäck skogens lugnande verkan med vår
naturvägledare under en lugn promenad.
Genomförs vid minst tre deltagare. Äldre och
rullstolsbundna är särskilt välkomna.
Samling: parkeringen vid Norra Lingenäset,
Kristianstad.
Arrangör: naturum Vattenriket, tel. 044-13 23 30.

Upptäck Öja mosse och Sandskogen

Söndag 30 apr kl 9
Bert Rydhagen leder utflykten till Öja mosse och
Sandskogen i Ystad kommun. Vi tittar på fåglar och
växter samtidigt som vi diskuterar naturvårdsfrågor
och områdets historik och skötsel.

Samling: parkeringen vid Ystads stadsbibliotek
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ystad, Bert
Rydhagen, 0706-59 96 72.

släpps djuren ut på bete. Kom och besök dem och
vandra runt i det gamla kulturlandskapet.
Läs mer på www.kulturen.com/kulturensostarp

Vårkollen – bli vårforskare för en
dag

Njut av natur och kultur vid
hembygdsgården Drakeberga

Söndag 30 apr kl 10-12
Följ med och lär dig mer om fenologi, läran
om årstidernas växlingar och det spännande
forskningprojektet där alla kan vara med.
Samling: Mölle kapell, Kullaberg.
Arrangör: naturum Kullaberg, 042-347056.

Naturvårdsarbete på Hörjelgården

Söndag 30 apr kl 10-14
Vi hjälps åt med naturvårdsarbete och fortsätter
med upprustningen av trädgården. Kom och hjälp
till med arbetet, alla kan vara med. Vi bjuder
på fika efter avslutat arbete men ta gärna med
lunchmat. Eller bara besök Hörjelgården och
lär dig mer om dess historia och vackra natur.
Hörjelgården ligger i Sjöbo kommun, 7 km öster om
Tomelilla, och tillhör Skånes naturskyddsförening.
Mer information på skane.
naturskyddsforeningen.se/horjelgarden

Maj
Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Tisdag 2 maj kl 14.30-17
Vid öppet hus visas hembygdsgården Drakeberga,
som ligger strax norr om Glimåkra, Östra Göinge.
Se hur ett litet lantbruk såg ut fram till 1940-talet
i den nordostskånska skogsbygden. Besök gården
och njut av naturen som finns runt omkring.
Arrangör: Glimåkra hembygdsförening, Kenneth
Innermark 044-429 23 eller Inge Olofsson 044-426 67.

Natur till lunch

Onsdag 3 maj kl 12-12.30
En liten naturupplevelse vid Falsterbo Strandbad
med naturguide.
Samling: vid entrén till Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo, 040 - 635 44 00.

Grodor vid Lödde ås mynning

Onsdag 3 maj kl 20
Följ med och lyssna till den sällsynta lökgrodan.
Tillsammans med kunniga guider kommer vi leta
efter olika groddjur kring Lödde å. EU-projektet
Semi-Aquatic Life kommer berätta om sitt
restaureringsarbete för grodor i Skåne.
Samling: parkeringen Ådalsvägen 2-4,
Löddeköpinge för gemensam färd till Vikhög.
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, projekt SemiAquatic Life, Kristian Nilsson, 010-224 15 20.

Måndag 1 maj kl 8 och onsdag 3 maj kl 8
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Blomstervandring vid Klackabacken

Djursläpp på Kulturens Östarp

Torsdag 4 maj kl 18-20
Följ med på en skön vandring i vårkvällen i
naturreservatet Ubbalt, Hässleholm. Ta med enkel
kvällsfika.

Måndag 1 maj kl 11-16
På Kulturens Östarp, ett blivande kulturreservat,
kan du uppleva 1800-talets jordbrukslandskap. Idag

Torsdag 4 maj kl 18
Vi njuter av vårkvällen under en vandring i lugnt
tempo och lär oss om vårens blommor.
Samling: vid Skepparlövs kvarn, Kristianstad
kommun. Arrangör: Lunds Botaniska Förening samt
Naturskyddsföreningen i Kristianstad/Bromölla,
Agnetha Björklund, 0706-95 66 49.

Kvällvandring i Ubbalt

Samling: Rondellgrillen Vittsjö, Hässleholms
kommun.
Arrangör: Göingebygdens Biologiska Förening, Eva
& Ronald Gustavsson, 0767-68 81 19.

Skogsbad i Vattenrikets skogar

Lördag 6 maj kl 11-13
Upptäck skogens lugnande verkan med vår
naturvägledare under en lugn promenad.
Genomförs vid minst tre deltagare. För hela
familjen.
Samling: parkeringen vid badplatsen vid Gärds
Köpinge, Kristianstad
Arrangör: naturum Vattenriket, Kristianstad, tel.
044-13 23 30.

Vikingarnas Kullaberg

Lördag 6 maj kl 13-16
Under en händelserik dag levandegörs vikingatiden
på Kullaberg vid Himmelstorp. Aktiviteter
för alla åldrar. Mer information på Kullaberg
naturreservatets hemsida, eller naturum
Kullaberg, 042-347056.

Sagovandring i Skäralid

Lördag 6 maj kl 13-15
Följ med så får ni höra sagor om natur och väsen i
folktron och sägner från trakten. För den modige
finns chansen att tillsammans med mig och andra
deltagare skapa nya berättelser om Söderåsens natur.
Kostnad 100 kr/person, barn under 12 år 50kr/
pers.
Anmälan till my@myricas.com eller 070-4030053. Jag
uppskattar anmälan innan 30/4, missar du det datumet
så hör av dig ändå! Det kan finnas platser kvar.
Samling vid entrén till Naturum Söderåsen,
Söderåsens nationalpark.
Arrangör: My Kjellberg, Myricas (www.myricas.com)

Vår i Dalby Söderskog

Lördag 6 maj kl 10.30-13
Nu är nationalparken Dalby Söderskog som
vackrast. Staffan Nilsson, biolog, berättar om
vårfloran och platsens historia. Ta med fika.
Samling: parkeringen Dalby Söderskog, Dalby
Arrangör: naturum Skrylle, Lund, 0761-33 53 73.

Vårtecken på Falsterbohalvön

Lördag 6 maj kl 14
Följ med på en guidad vandring i Falsterbo
Strandbads omgivningar.
Samling: vid entrén till Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo, 040 - 635 44 00.

Utflykt till naturreservatet Billebjär

Söndag 7 maj kl 10
Urbergsknallen Billebjär sticker upp ur den skånska
leran nära Dalby. Området donerades för nära
hundra år sen till Naturskyddsföreningen. Vi njuter
av vårens blommor och fåglar och ser på den fina
utsikten.
Samling: Cykla med oss från Stortorget i Lund
kl 10, eller ta buss 159 till Dalby Söderskog och
vandra därifrån, eller möt upp på parkeringen i
naturreservatets södra del kl 11.
Arrangör: Lunds Naturskyddsförening, Leif
Runeson, 046-13 91 31.

Vårvandringsdag

Söndag 7 maj kl 9-16
En dag för alla vandringsintresserade – både för
den erfarne, den som nyss upptäckt vandringen
Vandringsexperter från Skåneleden och Stiftelsen
Skånska Landskap på plats.
Samling: Fulltofta naturcentrum, Hörby kommun.
Arrangör: Fulltofta naturcentrum, 0415-512 45 i
samarbete med Skåneleden, Region Skåne, Höör
och Hörby kommun.

Möt nykläckta storkungar

Söndag 7 maj kl 13-15
Häckningen hos storkarna börjar gå mot slutet och
i bona trängs halvstora ungar. Du kan lära dig mer

FÅGELSKÅDNINGENS DAG
Söndag 7 maj
Nu har vårfåglarna kommit och det firar vi i
hela Skåne med aktiviteter på många olika
håll. Läs mer på www.skof.se

om storkarna och dess historia i Skåne och höra
mer om storkprojektets arbete.
Kostnad: 70 kronor för vuxna, barn under 12 år
Samling: Storkhägnet vid Fulltofta strövområde,
Hörby.
Arrangör: Storkprojektet, Paul Wiberg,
paulwiberg@hotmail.com.

Fåglar och grodor vid Ilstorps
våtmark

Söndag 7 maj kl 19
En kväll bland vadarfåglar och andra invånare i
våtmarken vid Ilstorp. Grodexperten Per Nyström
kommer hjälpa till att hitta den sällsynta lökgrodan
och berätta om groddjurens liv. Ta gärna med fika
och glöm inte stövlar och ficklampa.
Samling: vid parkering vid busstationen i Sjöbo (för
samåkning).
Arrangör: Naturskyddsföreningen Färs, 0739-88
45 27.

Fågelkväll i maj

Måndag 8 maj kl 18
Vi åker ut tillsammans och njuter av vårens fåglar.
Peter Elfman leder fågelexkursionen där väder och
vind avgör kvällens mål.
Samling: parkeringen vid Sigma-huset (mittemot
Ekologihuset) i Lund för samåkning.
Arrangör: Skånes Ornitologiska Förening, Eva
Engberg, 0708-25 66 50.

Natur till lunch

Onsdag 10 maj kl 12-12.30
En liten naturupplevelse vid Falsterbo Strandbad
med naturguide.
Samling: vid entrén till Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo, 040 - 635 44 00.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Onsdag 10 maj kl 7
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes

Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Grodkväll i Svedala

Torsdag 11 maj kl 20
En spännande grodsafari vid grodtunnlarna vid
Östra industriområdet i Svedala tillsammans med
kunnig naturguide.
Anmälan till Alexandra Skopal alexandra.skopal@
svedala.se
Samling: vid grodtunnlar, Industrigatan, Svedala.
Arrangör: Svedala kommun i samarbete med
Segeåns vattendragsförbund och vattenråd.
Christel Strömsholm Trulsson, 040- 626 83 50.

Vårblommor i Säbyholmsparken

Torsdag 11 maj kl 17.30
En härlig vårkväll i Säbyholmsparken i utkanten
av Landskrona. Här finns härliga vårblommor och
många av vårens fåglar har nu kommit.
Samling: Syngentas parkering, Landskrona.
Arrangör: Landskronatraktens Natur, 0418-43 20
15.

Trädkroki i Dalby Söderskog

Lördag 13 maj kl 10.30-12.30
Lär dig teckna träd genom kreativa övningar med
Maja Lindén. Ta med papper och pennor om du vil
men det finns också på plats.
Samling: på parkering till nationalparken Dalby
Söderskog utanför Dalby.
Arrangör: naturum Skrylle, Lund, 0761-33 53 73.

Näktergalen vid Krankesjön

Lördag 13 maj kl 18-20
Kom och njut av en kväll vid en av Skånes
bästa fågelsjöar. Lär dig om fåglar och läten vid
fågeltornet i Silvåkra och gömslet i vassen av
naturguiden Cecilia Wide. Ta med kikare om du har.
Vi avslutar vid en värmande eld.
Samling: fågeltornet vid Silvåkra, Lunds kommun.
Arrangör: naturum Skrylle, Lund, 0761-33 53 73.

Tumlaren – Kullabergs lilla val

Lördag 13 maj kl 11-15
Kom och spana efter Kullabergs lilla val, tumlaren,
och hör spännande föredrag. Spaning från land i
naturums närhet kl 11.30 samt kl 14 och föredrag
kl 11 med marinbiolog Johanna Stedt.

Samling och mer information: naturum Kullaberg,
042-347056.

Vårtecken på Falsterbohalvön

Lördag 13 maj kl 14
Följ med på en guidad vandring i Falsterbo
Strandbads omgivningar.
Samling: vid entrén till Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo, 040 - 635 44 00.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Lördag 13 maj kl 7
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Fågelmorgon med skärfläckor på
Falsterbohalvön

Söndag 14 maj kl 8-11
Kom när du vill mellan 8-11 för att träffa Mikael
Kristersson och hör om skärfläckor och andra
vadarfåglar.
Samling vid fotbollsplanen Möllevallen i Skanör där
det finns en plattform för fågelskådning.
Arrangör: Falsterbonäsets naturvårdsförening,
Britt-Elise Björnhov, 040-47 25 78.

Vresbokens dag

Söndag 14 maj kl11-13
Välkommen till en dag under trädkronorna i
naturreservatet Gryteskog, Lunds kommun. Här
kan du lära dig att tälja i färskt trä kl. 11-13 och
delta i poesiworkshop kl.13-15.
Samling: naturreservatet Gryteskog utanför Torna
Hällestad, hållplats Trollskogen Vresbokarna.
Arrangör: naturum Skrylle, Lund, 0761-33 53 73.

Möt nykläckta storkungar

Söndag 14 maj kl 13-15
Häckningen hos storkarna börjar gå mot slutet och
i bona trängs halvstora ungar. Du kan lära dig mer

om storkarna och dess historia i Skåne och höra
mer om storkprojektets arbete.
Kostnad: 70 kronor för vuxna, barn under 12 år.
Samling: Storkhägnet vid Fulltofta strövområde,
Hörby.
Arrangör: Storkprojektet, Paul Wiberg,
paulwiberg@hotmail.com.

Utflykt till Ingelstorps mosse

Söndag 14 maj kl 17
Vi lyssnar efter grodor och fåglar, njuter
av blommor och diskuterar skötsel av
naturvårdsområdet Ingelstorps mosse.
Samling: parkering vid Ystads stadsbibliotek för
samåkning.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ystad,
Margareta Nörregård, 0411-52 61 30.

Naturvandring vid Hörjelgården

Söndag 14 maj kl 11
Kom och besök Hörjelgården, en rest av det gamla
kulturlandskapet. Vi vandrar runt gården och
njuter av vårens blommor och hör om gårdens
historia och dess verksamhet idag. Ta gärna med
fikakorgen.
Samling: För samåkning från Sjöbo busstations
parkering, eller vid Hörjelgården 10.30.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Färs, 0739-88
45 27.

Vramsåns fiskar

Söndag 14 maj kl 17-19
Var med om elfiske och lär dig mer om djurlivet
under ytan. Vi tittar tillsammans med fiskexperten
Mikael Svensson på fiskarna i Vramsån.
Samling: Badplatsen i Gärds Köpinge, Kristianstad
kommun.
Arrangör: Vattenrikets vänner, för information
naturum Vattenriket, Kristianstad, tel. 044-13 23
30.

Grodsafari vid Mölle fälad

Söndag 14 maj kl 10-12
Följ med och upplev klockgrodornas konsert på
Kullaberg med kunnig guide. För alla åldrar.
Samling: naturreservatet Möllehässle (även kallad
Mölle fälad), Kullaberg.
Arrangör: naturum Kullaberg, 042-347056.

Vårfåglar på Näsby fält

Söndag 14 maj kl 8
Vi följer med Emil Andersson Fristedt på jakt efter
de flyttfåglar som återvänt eller är på väg norrut.
Vi tar os runt i naturreservatet och området
runtomkring. Glöm inte fika och ta kikare om du
har.
Samling: parkering vid Norra Lingenäset,
Kristianstad.
Arrangör: NÖ Skånes Fågelklubb, Evert Valfridsson,
0706-02 30 45.

Fågelkväll i maj

Måndag 15maj kl 18
Vi åker ut tillsammans och njuter av vårens fåglar.
Peter Elfman leder fågelexkursionen där väder och
vind avgör kvällens mål.
Samling: parkeringen vid Sigma-huset (mittemot
Ekologihuset) i Lund för samåkning.
Arrangör: Skånes Ornitologiska Förening, Eva
Engberg, 0708-25 66 50.

En blomstervandring på Fjälkinge
backe

Onsdag 17 maj kl 18
En kvällsvandring i naturreservatet Fjälkinge backe,
en utkikspunkt med vyer över Kristianstadsslätten.
Vår guide Kenth Ljungberg berättar om vårens
blommor. Samling: parkeringen vid Fjälkinge backe,
norr om Fjälkinge, Kristianstad kommun.
Arrangör: Lunds Botaniska Förening och
Naturskyddsföreningen i Kristianstad/Bromölla,
Kenth Ljungberg, 0708-98 19 19.

Bland försommarblommor på
Heiners äng

Onsdag 17 maj k 18.30-20
Kom med och besök en av Åstorps vackraste
platser. Heiners äng är en vacker naturbetesmark.
Vi njuter av blommor, fågelsång och vacker utsikt.
Glöm inte att ta med fikakorgen.
Samling: Tingdalsskolan i Åstorps östra utkant.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Söderåsen,
Birgitta Jönsson, 0730-38 47 71.

Natur till lunch

Onsdag 17 maj kl 12-12.30
En liten naturupplevelse vid Falsterbo Strandbad

med naturguide.
Samling: vid entrén till Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo, 040 - 635 44 00.

Kulturhistorisk vandring i
naturreservatet Kungsmarken

Onsdag 17 maj kl 18.30
En guidning av Franz-Michael Rundquist i
naturreservatet Kungsmarken som också är
golfbana utanför Lund.
Samling: vid LAGK’s klubbhus, Kungsmarken, Lund
Arrangör: Lunds Akademiska Golfklubb (LAGK),
Marcus Tegstam, 046-990 05.

Lunchvandring i Kristianstad

Torsdag 18 maj kl 12-12.40
Upptäck speciella träd och skulpturer på en
lunchvandring i sakta mak mitt i Kristianstad.
Samling: utanför stadsbiblioteket på
Föreningsgatan, Kristianstad
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Kristianstad/
Bromölla, Karin Bergendal, 0738-00 36 67.

En kväll i Åbackarna

Torsdag 18 maj kl 18
Vi vandrar runt i området kring Åbackarna
tillsammans med kommunekolog Bengt Bengtsson
och får information om planer på området.
Samling: parkeringen vid Tobisviksbadet,
Simrishamn.
Arrangör: Österlens naturskyddsförening,
Margareta Wirén, 0705-35 61 99.

Vandringskonsert med kören
Trekvart

Fredag 19 maj kl 18-20
Vi börjar vid naturum och ger oss ut längs
Linnérundan. På vägen lär vi känna Vattenriket och
njuter av sångfåglarna. I Lillöborgen får vi lyssna på
en vårkonsert med kören Trekvart.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad, tel.
044-13 23 30.

Besök i Egeside-området,
Kristianstad

Lördag 20 maj kl 6
Vi gör ett besök vid Egeside tillsammans med
guide Nils Waldemarsson och hoppas på en härlig

vårmorgon med mycket fågelsång.
Samling: för samåkning kl 6 vid naturum
Vattenrikets parkering, Kristianstad eller kl 6.30
vid Ängagårdsvägen (som nås från Egesidevägen
mellan Vittskövle och Sjögård.
Arrangör: NÖ Skånes Fågelklubb, Evert Valfridsson,
0706-02 30 45.

Vårtecken på Falsterbohalvön

Lördag 20 maj kl 14
Följ med på en guidad vandring i Falsterbo
Strandbads omgivningar.
Samling: vid entrén till Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo, 040 - 635 44 00.

Spåren av folket före oss –
kulturvandring på Linderödsåsen

Lördag 20 maj kl 11-15
En guidad naturupplevelse kryddad av skånsk
historia och natur, med picknick på fäladen.
Kostnad: 490 kr för vuxen inkl. picknick samt 245 kr
för barn mellan 7-12 år.
Föranmälan: info@kulturvandring.se eller Helena
Olofsson, 0702-08 70 61.
Samling: vid gården Högalund (Skäpperöd 8190)
utanför Önneköp
Arrangör: Högalunds kulturvandringar, www.
kulturvandring.se.

Orkidéer som luras, bedrar och
förför

Lördag 20 maj, kl 14-16
Vi utforskar orkidéernas spännande värld med Pav
Johnsson, känd från Naturmorgon.
Samling: parkering vid Mosslunda, Kristianstad
kommun.
Arrangör: naturum Vattenriket, Kristianstad, tel.
044-13 23 30.

Grodor på Risen

Söndag 21 maj
Bettina Ekdahl och Anna Widén leder en vandring
i Risens naturreservat söder om Genarp utanför
Lund. Här finns många arter av groddjur och ödlor
och vi hoppas få träffa några av dem.
Samling: Buss från Malmö 9.28, eller cykla med
oss från Stortorget Lund till Staffanstorp för att
ta bussen vidare till Genarp. I Genarp möts vi på

busstationen kl 10.20.
Arrangör: Lunds Naturskyddsförening, Anna
Widén, 0703-62 91 66.

Fira Nationalparkernas dag i
Söderåsens nationalpark

Söndag 21 maj kl 10-17
Tipsrunda för stora och små i naturumsparken.
Kl 13-15 – håva småkryp i Skärdammen.
Restaurangen har en speciell nationalparksmeny.
Kl 12-15 ansiktsmålning i restaurangen.
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, naturum
Söderåsen, 0435-44 21 20.

Invigning av naturreservat
Prästbonnaskogen

Måndag 22 maj kl 18-20
Vi firar Biologiska Mångfaldens Dag med att
invigning av Prästbonnaskogen utanför Tjörnarp.
Massor av aktiviteter i skogen för stora och små. Vi
bjuder på mat vid grillen.
Samling: i naturreservatet som ligger intill
tågstationen i Tjörnarp, Höörs kommun.
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne; mer information på
www.lansstyrelsen.se/skane/naturreservat.

En mångfald på Kullaberg

Måndag 22 maj kl 18-20.30
Följ med på promenad med Helen Thorn Jönsson
och Gun Pfern på Biologiska Mångfaldens Dag och
lär dig mer om mångfalden längs denna unika del
av berget. Samling: Solvik, Mölle, Kullaberg.
Arrangör: naturum Kullaberg, 042-347056.

Fågelkväll i maj

Måndag 22 maj kl 18
Vi åker ut tillsammans och njuter av vårens fåglar.
Peter Elfman leder fågelexkursionen där väder och
vind avgör kvällens mål.
Samling: parkeringen vid Sigma-huset (mittemot
Ekologihuset) i Lund för samåkning
Arrangör: Skånes Ornitologiska Förening, Eva
Engberg, 0708-25 66 50.

Biologiska mångfaldens dag i
Söderåsen

Måndag 22 maj, kl 10-17
Fjärilsfeber med Lars Pettersson, Guidad tur kl 11

samt håvning i Skärdammen kl 13-15.
Samling: naturum Söderåsen
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, naturum
Söderåsen, 0435-44 21 20.

Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Skogsbad i Vattenrikets skogar

Söndag 21 maj kl 7
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Vilda bin i Vattenriket

Söndag 21 maj kl 14
Föredrag med naturfotograf Kristian Gärdsborn.
Sedan besöker vi naturums bihotell för att se om
några bin har hittat hotellrum.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad, tel.
044-13 23 30.

Nationalparkernas dag i Dalby
Söderskog

Onsdag 24 maj kl 19-21
Kom och fira nationalparken Dalby Söderskog
tillsammans med biologen Staffan Nilsson. Hör om
fväxter och platsens historia.
Samling: parkeringen vid nationalparken Dalby
Söderskog utanför Dalby
Arrangör: naturum Skrylle, Lund, 0761-33 53 73.

Natur till lunch

Onsdag 24 maj kl 12-12.30
En liten naturupplevelse vid Falsterbo Strandbad
med naturguide.
Samling: vid entrén till Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo, 040 - 635 44 00.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Torsdag 25 maj kl 7
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.

Lördag 27 maj kl 11-13
Upptäck skogens lugnande verkan med vår
naturvägledare under en lugn promenad.
Genomförs vid minst tre deltagare.
Samling: parkeringen vid Snickarhaken, Åhus,
Kristianstad.
Arrangör: naturum Vattenriket, Kristianstad, tel.
044-13 23 30.

Förslåtter på Hörjelgården

Lördag 27 maj kl 10-14
Vi hjälps åt att få bort ovälkomna växter i
stubbskottskogen med lie och räfsa. Kom och
hjälp till med arbetet, alla kan vara med. Vi bjuder
på fika efter avslutat arbete men ta gärna med
lunchmat. Eller bara besök Hörjelgården och
lär dig mer om dess historia och vackra natur.
Hörjelgården ligger i Sjöbo kommun, 7 km öster om
Tomelilla, och tillhör Skånes naturskyddsförening.
Mer information på skane.
naturskyddsforeningen.se/horjelgarden

Nattens ljud på Flommen

Lördag 27 maj kl 21
Jan-Åke Hillarp guidar bland grodor och paddor
i naturreservatet Flommen i Vellinge kommun.
Kanske hör vi också näktergalens kvällskonsert. Ta
gärna med en ficklampa.
Samling: parkeringen vid Flommens golfbana.
Arrangör: Falsterbonäsets naturvårdsförening,
Britt-Elise Björnhov, 040-47 25 78.

Vårtecken på Falsterbohalvön

Lördag 27 maj kl 14
Följ med på en guidad vandring i Falsterbo
Strandbads omgivningar.
Samling: vid entrén till Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo, 040 - 635 44 00.

Fågeleldorado i Lomma

Lördag 27 maj
På Lommafesten finns möjlighet att följa med på

guidade fågelvandringar i närområdet, prata med
ornitologer och bygga egen fågelholk. Läs mer om
aktiviteterna på www.lommaevent.se
Arrangör: Lomma kommun, Naturskyddsföreningen
Lomma-Bjärred och Skånes Ornitologiska förening,
Adam Bahr, 0733-41 10 47.

vind avgör kvällens mål.
Samling: parkeringen vid Sigma-huset (mittemot
Ekologihuset) i Lund för samåkning.
Arrangör: Skånes Ornitologiska Förening, Eva
Engberg, 0708-25 66 50.

Närnatur i Landskrona

Söndag 28 maj kl 11-16
Vandra i det gamla kulturlandskapet i det blivande
kulturreservatet och besök Gamlegård med dess
lantraser.
Samling: Kulturens Östarp, Sjöbo
Mer information på www.kulturen.se/
kulturensostarp

Söndag 28 maj kl 9
Vi besöker ett eller ett par fina naturområden i
stadens närnatur – vilka är en hemlighet. Peder
Weibull guidar runt och berättar om fåglar och
fjärilar.
Samling: Kasernplan, Landskrona.
Arrangör: Landskronatraktens Natur, Eivor
Johansson, 0418-188 57.

Blomstervandring i Verums
naturreservat

Söndag 28 maj kl 9-12
Vi vandrar vid Mölleröd och i Verums naturreservat
och tittar på försommarens blommor. Ta med fika.
Samling: Linnéskolans parkering, Kringelvägen,
Hässleholm.
Arrangör: Göingebygdens Biologiska Förening, CarlAxel Andersson, 0451-183 30.

Spännande kväll med musslor och
fladdermöss i Fyledalen

Söndag 28 maj kl 17.30
Vibeke Lirås kommer berätta om projektet med
tjockskalig målarmussla och återskapandet
av den slingrande ån i naturreservatet. När
skymningen sänker sig kommer Espen Jensen,
fladdermusexpert, hjälpa oss att lyssna på
fladdermöss med hjälp av fladdermusdetektorer.
Ta med ficklampa och kvällsfika.
Samling: parkeringen vid Ystad stadsbibliotek
för samåkning. Vill du ansluta i Fyledalen ring
kontaktperson för plats och tid.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ystad, Raija
Lanas, 0700-44 78 16.

Fågelkväll i maj

Måndag 29 maj kl 18
Vi åker ut tillsammans och njuter av vårens fåglar.
Peter Elfman leder fågelexkursionen där väder och

Fira Mors dag på Kulturens Östarp

Vandring längs vattendrag

Tisdag 30 maj kl 17.30
Välkommen till en guidad vandring längs Segeån.
Ån rinner genom sju kommuner från Börringesjön
till Öresund. Ikväll upptäcker vi naturen längs en
sträcka i Arlöv tillsammans med kunnig guide. Vi
bjuder på enkel fika.
Samling: Gamla Segevägen 67/69, Arlöv.
Arrangör: Segeåns Vattendragsförbund och
Vattenråd
Anmälan: jessika.cansund@svedala.se.

Exotisk natur i Botaniska trädgården
Tisdag 30 maj kl 17-18
Kom och upplev naturen i Botaniska trädgården i
Lund. Ikväll fokuserar vi på den exotiska naturen.
Kostnad: 50 kronor per person, barn under 12 år
gratis.
Samling: vid växthusen i Botaniska trädgården,
Lund.
Arrangör: Botaniska trädgården, Lunds universitet,
046-222 77 34

Kvällsvandring vid Kullaberg

Tisdag 30 maj kl 20-22.30
Följ med ut på promenad i vårkvällen med Ulrik
Alm i den vackra naturen på Kullaberg.
Samling: Björkeröd, Kullaberg.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Kullabygden,
mer info naturum Kullaberg, 042-347056.

Försommarkväll på Ekbacken

Onsdag 31 maj kl 18.30-21
Vi prövar den nya spången vid Ekbacken. Vi
kommer inte röra oss över stora ytor utan njuter av
försommarkvällens sånggäster och grillar korv som
föreningen bjuder på.
Samling: Åvägen 183, Billesholm, Bjuvs kommun.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Söderåsen, Kurt
Månsson, 0705-45 95 60.

Natur till lunch

Onsdag 31 maj kl 12-12.30
En liten naturupplevelse vid Falsterbo Strandbad
med naturguide.
Samling: vid entrén till Falsterbo Strandbad.
Arrangör: naturum Falsterbo, 040 - 635 44 00.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Onsdag 31 maj kl 7
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Juni
Förslåtter i Sularpskärret

Torsdag 1 jun kl 18.30
Vi bekämpar ovälkommen vegetation i
naturreservatet Sularpskärret med lie och räfsor.
Alla kan hjälpa till, stora som små. Vi lånar ut
redskap men ta med lie eller räfsa om du har.
Stövlar och handskar är att rekommendera och
glöm inte fika.
Samling vid naturreservatet Sularpskärret dit du
kan cykla från Lund/S Sandby eller åka buss.
Arrangör: Lunds Naturskyddsförening, Bengt
Jönsson, 0736-95 96 64.

Lunchvandring i Kristianstad

Torsdag 1 juni kl 12-12.40
Upptäck speciella träd och skulpturer på en
lunchvandring i sakta mak mitt i Kristianstad. Vad
gör träden för nytta?
Samling: vid Lantmäteriet på Residensgatan 1,
Kristianstad
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Kristianstad/
Bromölla, Karin Bergendal, 0738-00 36 67.

Biosfärbuss från källa till hav

Fredag 2 juni kl 16-20
Vi firar nationella Biosfärdagen med en bussresa till
projekt som biosfärkontoret driver. Glöm inte att
ta med fika.
Kostnad: 50 kr. Biljett säljs på naturum och via
hemsida.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad, tel.
044-13 23 30.

Två naturguidningar på
Kungsmarken, Lund

Lördag 3 juni kl 7 och kl 10.30
Följ med ut och lär mer om djur och växter i
naturreservatet Kungsmarken där det även ligger
en golfbana. Första vandringen kl 7 ägnas åt
fågellivet med Peter Larsson som guide. Kl 10.30
görs en blomstervandring med Sofie Olofsson från
Lunds Universitets Botaniska Trädgård.
Samling: vid LAGK’s klubbhus, Kungsmarken, Lund
Arrangör: Lunds Akademiska Golfklubb (LAGK),
Marcus Tegstam, 046-990 05.

Besök i ett nytt naturreservat i Ystad
kommun
Lördag 3 jun kl 9
Vi besöker det nya naturreservatet Ållskog som
ligger norr om Ystad, i närheten av Fyledalen.
Tillsammans med naturreservaten Skogshedjan
och Svartskylle skyddar Ållskog fantastiska
naturbetesmarker med lövskogar, vattenmiljöer
och blomstrande marker. Ta med fika och kikare
om du har.
Samling: parkeringen vid Ystads stadsbibliotek för
samåkning.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ystad, Bengt
Celander, 0709-29 95 88.

Trädkroki i Trollskogen

Lördag 3 jun kl 13-15
Lär dig teckna träd med olika övningar med
teckningslärare Maja Lindén. Ta med egna papper
och pennor eller låna av oss.
Samling: naturreservatet Gryteskog, parkering vid
hållplats Trollskogen Vresbokarna.
Arrangör: naturum Skrylle, Lund, 0761-33 53 73.

Storkdag i Viby

Lördag 3 juni kl 13
Lär mer om storkprojektet och se på när årets
ungar ringmärks.
Samling: vid gårdsbutiken i Viby, Kristianstad.
Arrangör: NÖ Skånes Fågelklubb, Studiefrämjandet
och Naturskyddsföreningen i Kristianstad/Bromölla.

Härlig vandring längs Finjasjöleden

Söndag 4 juni kl 9-15
En heldagsvandring längs Finjasjöleden i
Hässleholms kommun. Ta med fika för hela dagen.
Samling: parkering vid Björkviken, Hässleholm.
Arrangör: Göingebygdens Biologiska Förening, Eva
& Ole Tryggeson, 0733-11 92 66.

Trädvandring i försommaren

Söndag 4 juni kl 10
Vi tittar på träd tillsammans med trädkunnig i
Strandskogen. Kom hela familjen, vi hjälps åt att
titta närmare på naturen.
Samling: parkering vid kyrkan i Torekov.
Naturskyddsföreningen Bjäre, Kerstin Junker
Lönnerholm, 0708-80 38 06.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Tisdag 6 juni kl 8
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Upptäck Himmelstorps
blomsterprakt

Tisdag 6 jun kl 12-14
Följ med de kunniga guiderna Gun Pfern och Helen
Thorn Jönsson och lär dig mer om växterna på
Kullaberg.
Samling: Himmelstorp, Kullaberg.
Arrangör: naturum Kullaberg, 042-347056.

Njut av natur och kultur vid
hembygdsgården Drakeberga

Tisdag 6 juni kl 14.30-17
Vid öppet hus visas hembygsdgården Drakeberga,
som ligger strax norr om Glimåkra, Östra Göinge.
Se hur ett litet lantbruk såg ut fram till 1940-talet
i den nordostskånska skogsbygden. Besök gården
och njut av naturen som finns runt omkring.
Arrangör: Glimåkra hembygdsförening, Kenneth
Innermark 044-429 23 eller Inge Olofsson 044-426 67.

Möte Winstrups växter i Botaniska
trädgården

Onsdag 7 juni kl 12.15-13
Spendera en lunchtimme i Botaniska trädgården
i Lund och lär känna nya växter eller återse gamla
bekanta. En botaniker berättar om växterna.
Kostnad: 50 kronor. Köp biljetten i butiken före
visning.
Samling: växthusen i Botaniska Trädgården, Lund,
046-222 73 20.

Upplev fladdermössens Hovdala

Torsdag 8 juni kl 21
Välkomna till fladdermössens värld! Med
fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på

NATURNATTEN
Måndag 5 juni
En magisk naturnatt som firas när våren går
över i sommar. Det finns aktiviteter i hela
Skåne. Läs mer på
www.naturskyddforeningen.se

de hemliga djuren. En annorlunda naturupplevelse
i skymning och mörker utlovas. Både vuxna och
barn är välkomna.
Kostnad: 150 kr för vuxna och gratis för barn upp
till 16 år. Anmäl gärna på www.inatur.se men det
fungerar också att komma utan föranmälan.
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm.
Arrangör: se www.bokskogslopare.se för mer
information, eller kontakta 0707-305201.

locka till sig fjärilar. Ta gärna med håv och burk.
Och glöm inte fika.
Samling: parkeringen vid Ystads bibliotek för
samåkning. Vill du ansluta i Sandhammaren så ring
kontaktperson för plats och tid.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ystad, Kerstin
Svensson, kerstinharriet@gmail.com

Invigning av utemuseum i
naturreservatet Äspet

Söndag 11 juni kl 8
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Torsdag 8 juni kl 9-11
Vi firar Världshavens dag med att inviga det nya
utemuseet i naturreservatet Äspet. Om du anmäler
dig till vattenriket@kristianstad.se före 1 juni
bjuder vi på fika.
Samling: vid Snickarhaken i Åhus.
Arrangör: naturum Vattenriket, Kristianstad, tel.
044-13 23 30.

Lunchvandring i Kristianstad

Torsdag 8 juni kl 12-12.40
Upptäck en tillsynes bortglömd skog strax utanför
centrum i Kristianstad.
Samling: i skogskanten vid Ängsskolan,
Lasarettsboulevarden 55, Kristianstad.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Kristianstad/
Bromölla, Karin Bergendal, 0738-00 36 67.

Ringmärkning av storkar i Fulltofta

Söndag 11 jun kl 13.30
Ta chansen att på helt nära håll se en livs levande
storkunge. Guidningen inleds med berättelsen om
storken i Skåne och arbetet att föra tillbaka storken
igen. Avslutas med ringmärkning.
Kostnad: 70 kronor för vuxna, barn under 12 år
gratis
Samling: storkhägnet vid Fulltofta, Hörby.
Arrangör: Storkprojektet, Paul Wiberg,
paulwiberg@hotmail.com.

Fjärilar i Sandhammaren

Söndag 11 jun kl 9
Vilka fjärilar kan vi hitta i naturreservatet
Sandhammaren? Vi följer fjärilsforskaren Lars
Pettersson i spåren och han kommer berätta om
fjärilarna vi träffar på samt ge tips om hur man

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Röjning i Kaninlandet

Söndag 11 jun kl 11
I det sandiga området som kallas Kaninlandet
utanför Torna Hällestad gör vi en gemensam
naturvårdsinsats. Vi röjer och drar upp de små
trädplantor som kommer upp i den öppna sanden.
Barnen får gärna vara med. Ta med arbetshandskar
om du har och glöm inte fika.
Samling: Buss 159 går från Lund C kl 10.00 och du
kan ta buss tillbaka kl 14.55 eller 16.55.
Arrangör: Lunds Naturskyddsförening, Margit
Anderberg, 0706-97 06 99.

Exkursion till Vannaröds ängskrona

Onsdag 14 juni kl 18-20
På Ängskronan finns både ängar och öppna
hagmarker med en intressant flora. Det finns ett
stort antal olika växtarter, flera av dem fridlysta.
Ängskronan är Göingebygdens biologiska förenings
skötselområde.
Samling: Linnéskolans parkering, Hässleholm kl
17.30 eller vid Vannaröds ängskrona kl 18.
Arrangör: Göingebygdens Biologiska Förening,
Johnny Nilsson, 0768-86 76 57.

Nattskärror vid Åbuamossen

Torsdag 15 juni kl 21-24
Följ med på en magisk kväll i försommarnatten. Vi

lyssnar efter nattskärror. Ta med kvällsfika och glöm
inte myggoljan!
Samling: Linnéskolans parkering, Hässleholm, eller
direkt vid Åbuamossen.
Arrangör: Göingebygdens Biologiska Förening,
Håkan Winqvist, 0746-79 48 66.

Smådjur och fiskar i Segeå

Torsdag 15 jun kl 18
Vi håvar efter smådjur och får se hur elfiske går till.
En spännande naturkväll för hela familjen.
Anmälan till Alexandra Skopal, alexandra.skopal@
svedala.se.
Samling: vid bron över Segeå vid Aggarpsvallen,
Svedala.
Arrangör: Svedala kommun i samarbete med
Segeåns vattendragsförbund och vattenråd,
Christel Strömsholm Trulsson 040 6268350.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Lördag 17 juni kl 8
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Kulturvandring på Linderödsåsen

Lördag 17 juni kl 11-15
En guidad naturupplevelse kryddad av skånsk
historia och natur med tema ”Läkande örter och
den kloka brännerista Bengta”. Vandring med
picknick på fäladen.

VILDA BLOMMORNAS DAG
Söndag 18 juni
Sommarens vackra blomsterprakt firas i hela
Skåne.
Läs mer om alla aktiviteter på
www.svenskbotanik.se

Kostnad: 490 kr för vuxen inkl. picknick samt 245 kr
för barn mellan 7-12 år.
Föranmälan: info@kulturvandring.se eller Helena
Olofsson, 0702-08 70 61.
Samling: vid gården Högalund (Skäpperöd 8190)
utanför Önneköp.
Arrangör: Högalunds kulturvandringar, www.
kulturvandring.se.

Sagovandring i Skäralid

Lördag 17 jun kl 13-15
Sagor om natur och väsen från folktron varvas med
sägner från trakten.
Mot slutet hittar vi tillsammans på en egen saga.
Samling vid entrén till naturum Söderåsen,
Söderåsens nationalpark.
Kostnad 100 kr/person, barn under 12 år 50kr/
pers. Jag uppskattar anmälan innan 10/6, missar
du det datumet så hör av dig ändå! Det kan finnas
platser kvar. Anmälan görs till my@myricas.com
eller 070-4030053.
Arrangör: My Kjellberg, Myricas (www.myricas.
com).

Försommarvandring vid Arild

Söndag 18 jun kl 11
Vi gör en försommarvandring med kommunekolog
Richard Åkesson från Arild till Josefinelust uppe på
Kullaberg. Transport ordnas tillbaka till Arild.
Kostnad: 20 kr för medlem och 40 kr för ickemedlem. Anmälan på hemsidan.
Samling: vid hamnplatsen i Arild.
Arrangör: Kullaledens vänner, www.kullaleden.se/
kullaledens-vanner

Den enes död - den andres bröd i
Hagestads naturreservat

Söndag 18 juni kl 14
Anders Lindström berättar om de insekter som
tar hand om djuren när de dör. Vi lär oss mer om
likflugor och andra insekter med makabra vanor.
Dessutom informerar naturvårdsförvaltare Magnus
Jönsson om projekt Sand Life.
Samling: parkeringen vid naturreservatet Hagestad,
Ystad kommun.
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, Magnus Jönsson,
tel 010-224 14 20.

Blomstervandring vid Åraslövs
mosse

Onsdag 21 juni kl 18
Nu blommar orkidéer och andra växter vid Åraslövs
mosse utanför Vinslöv. Följ med biologen Kenth
Ljungberg på kvällvandring i naturreservatet.
Samling: samåkning från naturum Vattenrikets
parkering kl 17.30 eller vid Scandiform, Vinslöv
kl 18. Arrangör: Lunds Botaniska Förening och
Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla,
Kenth Ljungberg, 0708-98 19 19.

Midsommar på Kulturens Östarp

Fredag 23 juni kl 12-17
Upplev 1800-talets jordbruksmiljö på det
blivande kulturreservatet Kulturens Östarp, Sjöbo
med Gamlegård och dess lantraser. Idag har vi
midsommarfirande med Tornabygdens folkdanslag.
Du kan också göra en vandring i det gamla
kulturlandskapet.
Mer information på www.kulturen.se/
kulturensostarp.se

Slåtter på Åraslövs mosse

Söndag 25 juni kl 9-12
Tillsammans utför vi slåtter vid Åraslövs mosse. Alla
kan vara med och hjälpa till, stora som små. Om du
har lie eller räfsa så ta gärna med. Och glöm inte
fikakorgen.
Samling: Parkeringen vid Åraslövs mosse,
Hässleholms kommun.
Arrangör: Göingebygdens Biologiska Förening, Arne
Gustavsson.

En kvällsvandring bland sommarens
blommor

Måndag 26 juni kl 18-21
En härlig kvällsupplevelse vid en blomsteräng i
Hässleholms kommun. Vi lär oss om sommarens
alla växter. Glöm inte att ta med fikakorgen.
Samling: Linnéskolans parkering, Hässleholm
Arrangör: Göingebygdens Biologiska Förening, CarlAxel Andersson, 0451-183 30.

Kulturvandring i Stenshuvuds
nationalpark
Tisdag 27 juni kl 13

Följ med Dafvid Hermansson från Kiviks museum
ut bland stenmurar och blomsterängar i parken.
Vandringen tar ca 90 minuter i lugn takt.
Kostnad: 80 kronor. Enkel fika ingår.
Samling: naturum Stenshuvud.
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, naturum
Stenshuvud, 0414-708 82.

Fladdermusträff i Lunnehöja

Fredag 30 jun – söndag 2 jul
Vill du vara med och lära dig mer om fladdermöss?
För tredje gången samlas fladdermusintresserade
till en helg i trakten av Hovdala, Hässleholm.
Här finns möjlighet för både nybörjare och mer
kunniga att vara med på teoretiska föreläsningar på
dagarna och spännande exkursioner på kvällarna.
Var med hela helgen eller kom bara en kväll. Läs
hela programmet på www.chiroptera.se/2017/
Fladder2017.pdf

Juli
Sandmarkssafari vid Löderup

Söndag 2 jul kl 15
Följ med på en guidad vandring i sandens rike för
både stora och små. Lär dig mer om växter och
insekter som trivs i sanden och om projekt Sand
Life som restaurerar sandmarker i Skåne.
Samling: utanför Löderups camping, Ystad kommun
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, mer info Cecilia
Wide, 0706-37 73 41.

Sälmorgon vid Nabben

Söndag 2 jul kl 7-10
Jan-Åke Hillarp berättar om sälarna på Måkläppen
och visar dem i sin tubkikare. Kom när du vill
mellan kl 7-10.
Samling: Ule Nabbe (Nabben), söder om Falsterbo
fyr, Vellinge kommun
Arrangör: Falsterbonäsets naturvårdsförening,
Britt-Elise Björnhov, 040-47 25 78.

En härlig vandring på Önneslövs
fälad

Sandmarkssafari i Friseboda

Njut av natur och kultur vid
hembygdsgården Drakeberga

Fladdermussafari i Fyledalen

Söndag 2 jul
Vi njuter av orkidéer, fjärilar och vildbin
tillsammans med Andreas Malmqvist som
inventerat Önneslövs fälad som ligger utanför
Lund.
Samling: Vi tar buss 160 från Lund C kl 9.43 till
hållplats Knivsåsen, samling vid parkeringsplatsen
intill busshållplatsen vid 10.10.
Arrangör: Lunds Naturskyddsförening, Cecilia Wide,
0706-37 73 41.

Tisdag 4 jul kl 14.30-17
Vid öppet hus visas hembygsdgården Drakeberga,
som ligger strax norr om Glimåkra, Östra Göinge.
Se hur ett litet lantbruk såg ut fram till 1940-talet
i den nordostskånska skogsbygden. Besök gården
och njut av naturen som finns runt omkring.
Arrangör: Glimåkra hembygdsförening, Kenneth
Innermark 044-429 23 eller Inge Olofsson 044-426
67.

Möte med vattenväxter i Botaniska
trädgården
Onsdag 5 jul kl 12.15-13
Spendera en lunchtimme i Botaniska trädgården
i Lund och lär känna nya växter eller återse gamla
bekanta. En botaniker berättar om växterna.
Kostnad: 50 kronor. Köp biljetten i butiken före
visning.
Samling: växthusen i Botaniska Trädgården, Lund,
046-222 73 20.

Hässja hö på Månsas

Torsdag 6 juli kl 14-17
Besök skogstorpet Månsas där tiden stannade
innan elektriciteten kom. Vi hjälps åt att räfsa
och hässja hö, alla kan hjälpa till stora som små.
Regionmuseét bjuder på fika och berättar om
platsen.
Samling: Torpet Månsas är skyltat från Skärsnäs,
Kristianstad kommun. Parkering ett par hundra
meter från torpet och därefter ojämn gångstig.
Arrangör: Regionmuséet Kristianstad, Helén Lilja,
0733-86 16 63.

Lördag 8 jul kl 14
Följ med på en guidad vandring i sandens rike
för både stora och små. Lär dig mer om växter
och insekter som trivs i sanden i naturreservatet
Friseboda och om projekt Sand Life gjort
restaureringsåtgärder i södra Sverige, däribland här
i Friseboda.
Samling: stora parkeringen i Friseboda, Kristianstad
kommun.
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, mer info Cecilia
Wide, 0706-37 73 41.

Lördag 8 jul kl 20.30
I skymningen upplever vi fladdermöss med hjälp av
ljuddetektorer och naturguide Cecilia Wide i en av
Skånes främsta fladdermuslokaler i naturreservatet
Fyledalen. Vi avslutar med grillning.
Kostnad: 100 kronor för vuxen, barn under 12 år
gratis.
Samling: parkering vid betongplattan i Fyledalen.
Arrangör: naturguide Cecilia Wide, 0706-37 73 41.

Småkrypssafari i Söderåsens
nationalpark

Söndag 9 jul kl 13-15
Följ med ut bland blommor och murknande
stammar. Här hittar vi förhoppningsvis massor av
spännande skalbaggar och spåren efter dem.
Samling; naturum Söderåsen
Arrangör; naturum Söderåsen, Länsstyrelsen
Skåne, 0435 44 21 20.
Kostnad: 50 kr per pers (barn under 12 år gratis i
vuxens sällskap

Sandmarkssafari på Rinkaby
skjutfält

Söndag 9 jul kl 14
Följ med på en guidad vandring i sandens rike för
både stora och små. Lär dig mer om växter och
insekter som trivs i sanden och om projekt Sand
Life som restaurerar sandmarker i Skåne, däribland
här på Rinkaby skjutfält.
Samling: parkeringen vid Kolonivägen, Östra Sand,
Åhus.
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, mer info Cecilia
Wide, 0706-37 73 41.

Besök Hörjelgården

Söndag 9 jul kl 9
Följ med till Hörjelgården, en gård i östra delen
av Sjöbo kommun, som är en rest av det gamla
kulturlandskapet. Här arbetar man för att
bevara de gamla naturmiljöerna som håller på
att försvinna i dagens landskap. Hörjelgårdens
ordförande Bengt Nihlgård kommer att guida oss
runt i de härliga miljöerna och berätta historien om
Hörjelgården.
Samling: parkeringen vid Ystads stadsbibliotek kl 9
för samåkning eller kl 9.30 vid Hörjelgården.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ystad, Bert
Rydhagen, 0706-59 96 72.

Fågelskådning i naturreservatet
Äspet

Söndag 9 juli kl 7
Vi hjälps åt att hitta vadarfåglar och andra fåglar i
naturreservatet Äspet utanför Åhus. Ta med kikare
om du har.
Samling: parkeringen vid Äspet, Åhus
Arrangör: NÖ Skånes Fågelklubb, Evert Valfridsson,
0706-02 30 45.

Blomstervandring i Åhus

Onsdag 12 juli kl 18
Vi studerar hur floran har förändrats i de blomrika
sandmarkerna kring Åhus.
Samling: Blå stationen, Åhus, Kristianstad kommun.
Arrangör: Lunds Botaniska Förening och
Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla,
Anders Sigfridsson, 0733-30 75 89.

Upplev fladdermössens Hovdala

Torsdag 13 juli kl 21
Välkomna till fladdermössens värld! Med
fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på
de hemliga djuren. En annorlunda naturupplevelse
i skymning och mörker utlovas. Både vuxna och
barn är välkomna.
Kostnad: 150 kr för vuxna och gratis för barn upp
till 16 år. Anmäl gärna på www.inatur.se.se men
det fungerar också att komma utan föranmälan.
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm.
Arrangör: se www.bokskogslopare.se för mer
information, eller kontakta 0707-305201.

Fågelskådning i naturreservatet
Äspet

Söndag 16 juli kl 17.30
Vi hjälps åt att hitta vadarfåglar och andra fåglar i
naturreservatet Äspet utanför Åhus. Ta med kikare
om du har.
Samling: parkeringen vid Äspet, Åhus.
Arrangör: NÖ Skånes Fågelklubb, Evert Valfridsson,
0706-02 30 45.

Spännande nattvandring i Vedema

Onsdag 19 juli kl 21
Upplev strövområdet Vedemas dramatiska natur i
skymning och mörker. Vi spanar efter fladdermöss
och andra nattaktiva djur.
Kostnad: 150 kr för vuxna och gratis för barn upp
till 16 år med betalande vuxen. En enkel fika ingår.
Anmälan: Det går att komma oanmäld men anmäl
gärna via www.inatur.se
Samling: parkeringen strax växter om Barsjön,
Hässleholm.
Arrangör: se www.bokskogslopare.se för mer
information eller kontakta 0707-305201.

Upplev fladdermössens Hovdala

Torsdag 20 juli kl 21
Välkomna till fladdermössens värld! Med
fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på
de hemliga djuren. En annorlunda naturupplevelse
i skymning och mörker utlovas. Både vuxna och
barn är välkomna.
Kostnad: 150 kr för vuxna och gratis för barn upp
till 16 år. Anmäl gärna på www.inatur.se.se men
det fungerar också att komma utan föranmälan.
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm.
Arrangör: se www.bokskogslopare.se för mer
information, eller kontakta 0707-305201.

Sandmarkssafari i Ängelholms
strandskog

Fredag 21 jul kl 18
Följ med på en guidad vandring i sandens rike
för både stora och små. Lär dig mer om växter
och insekter som trivs i sanden i naturreservatet
Ängelholms strandskog och om projekt Sand Life
som restaurerar sandmarker i Skåne.
Samling: reservatsparkeringen vid Sibirien,
Ängelholm.

Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, mer info Cecilia
Wide, 0706-37 73 41.

Fladdermussafari i Stadsparken i
Lund

Lördag 22 jul kl 20.30
När natten närmar sig upplever vi Stadsparkens
fladdermöss med hjälp av ljuddetektorer.
Naturguide Cecilia Wide berättar om
fladdermössens ekologi.
Kostnad: 100 kronor per vuxen, barn under 12 år
gratis.
Samling: vid stadsparkscafét, Lund
Arrangör: Cecilia Wide, 0706-37 73 41.

Sandmarkssafari i Store Hults
naturreservat

Lördag 22 jul kl 14
Följ med på en guidad vandring i sandens rike för
både stora och små. Lär dig mer om växter och
insekter som trivs i sanden i naturreservatet Store
Hult på Bjärekusten och om projekt Sand Life som
restaurerar sandmarker i Skåne.
Samling: parkering vid reservatet, Store Hult,
Båstad kommun.
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, mer info Cecilia
Wide, 0706-37 73 41.

Ängaliv med lieslåtter och hässjning
i Ballingstorp
Söndag 23 juli kl 11-14
Lär dig slå med lie och hässja hö. Alla kan hjälpa
till, stora som små. Hjälp humlor och bin och bygg
ett insektshotell. Du får ta hotellet med dig hem.
Biodlare berättar om bin och biodling. Alla som
hjälper till med slåtter bjuds på fika. Annars finns
kaffeservering.
Kostnad: 20 kr per person, unga upp till 19 år
gratis.
Samling: Ballingstorp, strax söder om Hanaskog,
Kristianstad kommun.
Arrangör: Skånes hembygdsförbund, Sven Jensén,
0708-42 12 31.

Njut av natur och kultur vid
hembygdsgården Drakeberga

Söndag 23 jul kl 14.30-17
Vid öppet hus visas hembygsdgården Drakeberga,

som ligger strax norr om Glimåkra, Östra Göinge.
Se hur ett litet lantbruk såg ut fram till 1940-talet
i den nordostskånska skogsbygden. Besök gården
och njut av naturen som finns runt omkring.
Arrangör: Glimåkra hembygdsförening, Kenneth
Innermark 044-429 23 eller Inge Olofsson 044-426
67.

Vulkanspaning på Söderåsen

Söndag 23 juli, kl 13-15
Vi går på geologisk skattjakt på Söderåsen, och
besöker resterna efter vulkanen som var aktiv för
110 miljoner år sedan.
Kostnad: 50 kronor per person. Barn under 12 år
gratis i vuxens sällskap.
Samling: naturum Söderåsen, Söderåsens
nationalpark.
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, naturum
Söderåsen, 0435-44 21 20.

Fågelskådning i naturreservatet
Äspet

Söndag 23 juli kl 7
Vi hjälps åt att hitta vadarfåglar och andra fåglar i
naturreservatet Äspet utanför Åhus. Ta med kikare
om du har.
Samling: parkeringen vid Äspet, Åhus.
Arrangör: NÖ Skånes Fågelklubb, Evert Valfridsson,
0706-02 30 45.

Sandmarkssafari på Ravlunda
skjutfält

Söndag 23 jul kl 14
Följ med på en guidad vandring i sandens rike
för både stora och små. Lär dig mer om växter
och insekter som trivs i sanden på skjutfältet
Ravlunda och om projekt Sand Life som restaurerar
sandmarker i Skåne.
Samling: parkeringen vid Haväng, Simrishamns
kommun.
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, mer info Cecilia
Wide, 0706-37 73 41.

Kulturvandring i Stenshuvuds
nationalpark

Tisdag 25 jul kl 13
Följ med Dafvid Hermansson från Kiviks museum
ut bland stenmurar och blomsterängar i parken.

Vandringen tar ca 90 minuter i lugn takt.
Kostnad: 80 kronor. Enkel fika ingår.
Samling: naturum Stenshuvud.
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, naturum
Stenshuvud, 0414-708 82

Blomstervandring vid Fjällmossen

Torsdag 27 juli kl 18
Följ med biologen Kenth Ljungberg på
kvällvandring i de vackra naturbetesmarkerna kring
Fjällmossen.
Samling: samåkning från naturum Vattenrikets
parkering kl 17.15 eller vid parkeringen vid
Fjällmossen (Brännestadsvägen) kl 18.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Kenth Ljungberg, 0708-98 19 19.

Slåtter på Vannaröds ängskrona

Torsdag 27 juli kl 9-12
Tillsammans utför vi slåtter vid Åraslövs mosse. Alla
kan vara med och hjälpa till, stora som små. Om du
har lie eller räfsa så ta gärna med. Och glöm inte
fikakorgen.
Samling: vid Vannaröds ängskrona, Hässleholms
kommun.
Arrangör: Göingebygdens Biologiska Förening,
Johnny Nilsson, 0768-86 76 57.

Upplev fladdermössens Hovdala

Bli utmanad att se naturen med nya ögon. En
fotosafari för alla.
Kostnad: 200 kronor per person. Barn 9-15 år 80
kronor.
Anmälan: senast dagen före till jas.cederqvist@
telia.com
Samling: naturum Söderåsen, Söderåsens
nationalpark.
Arrangör: Jasmine Cederqvist, 0708-62 81 20,
www.jasminecederqvist.se.

Storksläpp vid Hemmestorps mölla

Lördag 29 jul kl 13
Kom och se årets hägnuppfödda storkungar bli fria
och ta till vingarna. Storkprojektet informerar och
dukar fram kaffe och kakor. Kom gärna i god tid.
Kostnad: 100 kronor för vuxna, barn under 12 år
gratis.
Samling: Hemmestorps mölla, Veberöd. OBS
Infart och parkering endast från norr, väg 11, följ
skyltningen.
Arrangör: Storkprojektet, Paul Wiberg,
paulwiberg@hotmail.com

Läkande örter och den kloka
brännerista Bengta” - kulturvandring
på Linderödsåsen

Torsdag 27 juli kl 21
Välkomna till fladdermössens värld! Med
fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på
de hemliga djuren. En annorlunda naturupplevelse
i skymning och mörker utlovas. Både vuxna och
barn är välkomna.
Kostnad: 150 kr för vuxna och gratis för barn upp
till 16 år. Anmäl gärna på www.inatur.se.se men
det fungerar också att komma utan föranmälan.
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm
Arrangör: se www.bokskogslopare.se för mer
information, eller kontakta 0707-305201.

Lördag 29 juli kl 11-15
En guidad naturupplevelse kryddad av skånsk
historia och natur och picknick på fäladen.
Kostnad: 490 kr för vuxen inkl. picknick samt 245 kr
för barn mellan 7-12 år.
Föranmälan: info@kulturvandring.se eller Helena
Olofsson, 0702-08 70 61.
Samling: vid gården Högalund (Skäpperöd
8190) utanför Önneköp.Arrangör: Högalunds
kulturvandringar, www.kulturvandring.se.

Fotosafari på Söderåsen

Lördag 29 jul kl 9-13
I naturreservatet ligger Sporrakulla gård. Idag kan
du besöka de olika husen på gården och vara med
om lieslåtter, hässja hö och njuta av spelemän
idag när det är Ängens dag. Det finns också flera
vandringsleder som utgår från gården.

Lördag 29 jul, tidpunkt ej bestämd vid tryckning av
broschyren.
Vi kombinerar kreativitet och guidad
naturupplevelser och experimenterar med nya
sätt att ta bilder med mobilkamera eller kamera.

Ängens dag i naturreservatet
Sporrakulla

Arrangör: Glimåkra hembygdsförening, Kenneth
Innermark 044-429 23 eller Inge Olofsson 044-426
67.

Augusti

Fjärilssafari i Drakamöllan

Söndag 30 juli kl 13-15
Följ med fjärilsexperten Lars Pettersson från Lunds
universitet på jakt efter sommarens fjärilar. Han
berättar om Skånes fjärilar och hur man ska sköta
naturen så att fjärilarna trivs. Projekt Sand Life som
restaurerar sandmarker i södra Sverige informerar
om åtgärder gjorda i naturreservatet. Ta gärna
med håv om du har. En aktivitet för både vuxna
och barn.
Samling: parkeringen vid Drakamöllans
naturreservat.
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, projekt Sand Life,
Maria Sandell, 010-224 16 23.

Slåtterdag på Kulturens Östarp

Söndag 30 juli kl 11-16
I det blivande kulturreservatet kan du uppleva
1800-talets jordbruksmiljöer. Prova slåtter med lie,
besök de gamla lantraserna eller ta en vandring i
det gamla kulturlandskapet.
Samling: Kulturens Östarp, Sjöbo kommun, se mer
information på www.kulturen.se/kulturensostarp

Natursafari och skapande för barn

Söndag 30 jul, tidpunkt ej bestämt vid tryckning av
broschyren
Alla barn 5-10 år som har med sig en vuxen
är välkomna. Vi skapar oss var sin magisk
vandringsstav som vi tar med ut på upptäcktsfärd i
Söderåsens nationalpark.
Kostnad: 150 kronor per barn. Material ingår,
staven tar ni med hem.
Anmälan: senaste dagen innan till jas.cederqvist@
telia.com. Max 10 barn.
Samling: utanför naturum Söderåsen.
Arrangör: Jasmine Cederqvist, 0708-62 81 20.

Njut av natur och kultur vid
hembygdsgården Drakeberga

Tisdag 1 aug kl 14.30-17
Vid öppet hus visas hembygsdgården Drakeberga,
som ligger strax norr om Glimåkra, Östra Göinge.
Se hur ett litet lantbruk såg ut fram till 1940-talet
i den nordostskånska skogsbygden. Besök gården
och njut av naturen som finns runt omkring.
Arrangör: Glimåkra hembygdsförening, Kenneth
Innermark 044-429 23 eller Inge Olofsson 044-426
67.

Ängaliv i Örnanäs kulturreservat

Onsdag 2 aug kl 14-17
Vi hjälps åt att slå ängen, ta med lie och räfsa om
du har. Alla kan hjälpa till, både stora och små. Kl
14.30 bjuds på vandring i åker- och ängslandskap
till gamla tiders slåttermiljöer med kunnig guide.
Samling: Örnanäs kulturreservat, Osby kommun
Arrangör: Örnanäs kulturreservat, www.ornanas.
se

Möte med sommarblommorna i
Botaniska trädgården

Onsdag 2 aug kl 12.15-13
Spendera en lunchtimme i Botaniska trädgården
i Lund och lär känna nya växter eller återse gamla
bekanta. En botaniker berättar om växterna.
Kostnad: 50 kronor. Köp biljetten i butiken före
visning.
Samling: växthusen i Botaniska Trädgården, Lund,
046-222 73 20.

Spännande nattvandring i Vedema

Onsdag 2 aug kl 20
Upplev strövområdet Vedemas dramatiska natur i
skymning och mörker. Vi spanar efter fladdermöss
och andra nattaktiva djur.
Kostnad: 150 kr för vuxna och gratis för barn upp
till 16 år med betalande vuxen. En enkel fika ingår.
Anmälan: Det går att komma oanmäld men anmäl
gärna via www.inatur.se

Samling: parkeringen strax växter om Barsjön,
Hässleholm.
Arrangör: se www.bokskogslopare.se för mer
information eller kontakta 0707-305201.

Upplev fladdermössens Hovdala

Torsdag 3 aug kl 20
Välkomna till fladdermössens värld! Med
fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på
de hemliga djuren. En annorlunda naturupplevelse
i skymning och mörker utlovas. Både vuxna och
barn är välkomna.
Kostnad: 150 kr för vuxna och gratis för barn upp
till 16 år. Anmäl gärna på www.inatur.se men det
fungerar också att komma utan föranmälan.
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm
Arrangör: se www.bokskogslopare.se för mer
information, eller kontakta 0707-305201.

Fotosafari på Söderåsen

Lördag 5 aug, tidpunkt ej bestämd vid tryckning av
broschyren.
Vi kombinerar kreativitet och guidad
naturupplevelser och experimenterar med nya
sätt att ta bilder med mobilkamera eller kamera.
Bli utmanad att se naturen med nya ögon. En
fotosafari för alla.
Kostnad: 200 kronor per person. Barn 9-15 år 80
kronor.
Anmälan: senast dagen före till jas.cederqvist@
telia.com
Samling: naturum Söderåsen, Söderåsens
nationalpark.
Arrangör: Jasmine Cederqvist, 0708-62 81 20,
www.jasminecederqvist.se.

Ängens dag med slåtter på Kullaberg
Lördag 5 aug kl 10
Tillsammans utför vi slåtter på extremrikkärret
Zackows mosse, ett Natura 2000-området på
Kullaberg. Alla kan hjälpa till, stora som små.
Ta med lie och räfsa om du har och glöm inte
fikakorgen.
Samling: parkering vid pastorsexpeditionen i
Brunnby.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Kullabygden
samt naturum Kullaberg, 042-347056.

En dag på Lille Mosse

Lördag 5 aug kl 10-14
Vi lär oss mer om växter på Lille mosse,
Hässleholms kommun tillsammans med
Göingebygdens Biologiska Förening. Ta med
fikakorgen.
Samling: Linnéskolans parkering, Hässleholm (kl
9.30) eller vid Torvfabriken, Lille mosse (kl 10).
Arrangör: Göingebygdens Biologiska Förening, CarlAxel Andersson, 0451-183 30.

Natursafari och skapande för barn

Söndag 6 aug, tidpunkt ej bestämt vid tryckning av
broschyren
Alla barn 5-10 år som har med sig en vuxen
är välkomna. Vi skapar oss var sin magisk
vandringsstav som vi tar med ut på upptäcktsfärd i
Söderåsens nationalpark.
Kostnad: 150 kronor per barn. Material ingår,
staven tar ni med hem.
Anmälan: senaste dagen innan till jas.cederqvist@
telia.com. Max 10 barn.
Samling: utanför naturum Söderåsen.
Arrangör: Jasmine Cederqvist, 0708-62 81 20.

Fjärilssafari längs Bjärekusten

Söndag 6 aug kl 13-15
Följ med fjärilsexperten Lars Pettersson från Lunds
universitet på jakt efter sommarens fjärilar. Han
berättar om Skånes fjärilar och hur man ska sköta
naturen så att fjärilarna trivs. Projekt Sand Life
informerar om åtgärder gjorda i naturreservatet
Store Hult. Ta gärna med håv om du har. En
aktivitet för både vuxna och barn
Samling: parkering vid reservatet, Store Hult,
Båstad kommun.
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, Maria Sandell, 010224 16 23.

Blomstervandring vid Åhus golfbana
Måndag 7 aug kl 18
En kvällsvandring bland blommorna kring hålen
på Åhus golfbana med den kunnige växtkännaren
Kjell-Arne Olsson.
Samling: parkering vid golfbanan, Åhus.
Arrangör: Lunds Botaniska Förening och
Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla,
Anders Sigfridsson, 0733-30 75 89.

Upplev kultur och natur på
Linderödsåsen med traktor & vagn

Måndag 7 aug kl 11-14
En naturupplevelse kryddad med skånsk historia
och picknick på fäladen under temat ”Läkande
örter och den kloka brännerista Bengta”. Istället för
att vandra åker vi med traktor och vagn.
Kostnad 490 kr för vuxen inkl. picknick och 245
kronor för barn mellan 7-12 år.
Föranmälan till Högalunds Kulturvandring, Helena
Olofsson, 0702-08 70 61 eller info@kulturvandring.
se.
Samling: gården Högalund (Skäpperöd 8190)
utanför Önneköp
Arrangör: Högalunds Kulturvandring, www.
kulturvandring.se.

Upplev fladdermössens Hovdala

Torsdag 10 aug kl 20
Välkomna till fladdermössens värld! Med
fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på
de hemliga djuren. En annorlunda naturupplevelse
i skymning och mörker utlovas. Både vuxna och
barn är välkomna.
Kostnad: 150 kr för vuxna och gratis för barn upp
till 16 år. Anmäl gärna på www.inatur.se.se men
det fungerar också att komma utan föranmälan.
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm
Arrangör: se www.bokskogslopare.se för mer
information, eller kontakta 0707-305201.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Lördag 12 aug kl 8
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Småkrypssafari i Söderåsens
nationalpark

Söndag 13 aug – tidpunkt ej bestämd vid tryckning,
kontakta arrangör

Följ med ut bland blommor och murknande
trädstammar. Här hittar vi förhoppningsvis massor
av spännande skalbaggar.
Kostnad: 50 kronor per person, barn under 12 år
gratis i vuxens sällskap.
Samling: naturum Söderåsen, Söderåsens
nationalpark
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, naturum
Söderåsen, 0435-44 21 20.

Utforska livet på havets botten

Söndag 13 aug kl 9
En båttur med Patrik P-dyk och SEA-U’s
marinpedagog Michael Palmgren där vi använder
bottenskrapa för att undersöka livet på havsbotten
utanför Ystad. Båtturen tar fyra timmar.
Kostnad: 200 kronor per person.
Anmälan senast 8 aug till Raija Lanas, 0700-44
78 16 eller raija.lanas@edu.ystad.se. Om det
blir stort intresse kan ytterligare en tur kl 13.30
anordnas.
Samling: Vårdcentralen Nova-kliniken
(Spanienfararegatan), sedan går vi till båten
tillsammans.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ystad.

Slåtter på Haralds äng

Söndag 13 aug kl 9
Välkommen att vara med på slåtter i
naturreservatet Haralds äng på Bjärehalvön. Alla
kan hjälpa till att göra en natur- och kulturhistorisk
insats. Ta med matsäck. Redskap finnes.
Samling: vid ängen längs Hålevägen, strax nordost
om Förlöv
Arrangör: Naturskyddsföreningen Bjäre, Lennart
Johnsson, 0431-732 44.

INSEKTERNAS DAG
Söndag 13 augusti
Kom och lär dig mer om alla spännande
insekter. Aktiviteter i hela Skåne. Läs mer på
Naturskyddsföreningens hemsida.
www.naturskyddsforeningen.se

Svampar i Alnarpsparken

Måndag 14 aug kl 18
Alnarpsparken är en spännande lokal för svamp,
dit vi återkommer år efter år. Följ med på en
vandring i parken på jakt efter svampar.
Samling: parkering nr 3 vid Alnarp (Obs. P-skiva
behövs)
Arrangör: Puggehatten, Sigvard Svensson, 0707-76
33 78.

En fågelskådarekväll vid Adinal

Tisdag 15 aug kl 18-20
Följ med och se hur fåglarna kommer till ro
för kvällen vid våtmarken Adinal, Kristianstad
kommun.
Samling: Vid våtmarken Adinal, Kristianstad
kommun
Arrangör: Göingebygdens Biologiska Förening,
Håkan Winqvist, 0746-79 48 66.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Onsdag 16 aug kl 8
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Upplev fladdermössens Hovdala

Torsdag 17 aug kl 20
Välkomna till fladdermössens värld! Med
fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på
de hemliga djuren. En annorlunda naturupplevelse
i skymning och mörker utlovas. Både vuxna och
barn är välkomna.
Kostnad: 150 kr för vuxna och gratis för barn upp
till 16 år. Anmäl gärna på www.inatur.se.se men
det fungerar också att komma utan föranmälan.
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm
Arrangör: se www.bokskogslopare.se för mer
information, eller kontakta 0707-305201.

Lieslåtter på Hörjelgården

Lördag 19 aug kl 10-14
Nu är det dags att med lie slå av årets växter,
räfsa ihop och ta bort höet. Kom och hjälp till
med arbetet, alla kan vara med. Om du tar med
egen lie kan du få hjälp att slipa den på plats. Vi
bjuder på fika efter avslutat arbete men ta gärna
med lunchmat. Eller bara besök Hörjelgården och
lär dig mer om dess historia och vackra natur.
Hörjelgården ligger i Sjöbo kommun, 7 km öster om
Tomelilla, och tillhör Skånes naturskyddsförening.
Mer information på skane.
naturskyddsforeningen.se/horjelgarden.

Slåtter på Slottet

Söndag 20 aug kl 9
Genom slåttern kan ängen Slottet på Bjärehalvön
behålla sin biologiska mångfald. Alla kan vara med
och hjälpa till, stora som små. Föreningen håller
med redskap. Glöm inte matsäcken.
Samling: Vid ängen som ligger längs vägen mellan
Killeröds byaväg och Önnarpsvägen, Förslöv.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Bjäre, Pål
Abrahamsson, 0703-95 01 18.

En vandring till Jungfrukällan

Tisdag 22 aug kl 17.30
Vi vandrar genom bokskogar längs den nya leden
till Jungfrukällan, Norra Mellby. Ta med enkel fika.
Samling: kyrkan vid Norra Mellby, Hässleholms
kommun.
Arrangör: Göingebygdens Biologiska Förening, Eva
& Ole Tryggeson, 0733-11 92 66.

Fladdermuskväll vid Trollenäs
slottspark

Tisdag 22 aug kl 20
Espen Jensen berättar om fladdermössens
spännande liv och när skymningen kommer
lyssnar vi efter fladdermössen med speciella
ljuddetektorer.
Samling vid entrén till Trollenäs slottspark
Arrangör: Saxån-Braåns Vattenråd, Olle Nordell,
0709-47 06 07.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Onsdag 23 aug kl 8
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Vandring längs vattendrag

Onsdag 23 aug kl 17.30
Torrebäcksbäcken och Segeån möts strax utanför
Staffanstorp. Följ med oss på guidad vandring längs
ån. Vi bjuder på fika.
Samling: ungefär mitt på Krokåkersvägen,
Staffanstorp
Arrangör: Segeåns Vattendragsförbund och
Vattenråd.
Anmälan: till jessika.cansund@svedala.se

Fladdermussafari i Lund

Fredag 25 aug kl 20
Vi upplever fladdermössen runt
reningsverksdammarna vid Värpinge, Lund med
hjälp av fladdermusdetektorer.
Kostnad: 100 kronor per person, barn under 12 år
gratis.
Samling: Värpinge, västra reningsverksdammen.
Arrangör: Cecilia Wide, 0706-37 73 41.

Fladdermusvandring i Öved

Lördag 26 aug kl 19.30
En vandring med fladdermusexperterna Rune och
Karin Gerell vid Övedskloster. Vi vandrar runt och
lyssnar efter fladdermössens jaktläte med hjälp av
detektor. Aktiviteten genomförs inte vid regn.
Samling: parkeringen vid Övedskloster
Arrangör: Naturskyddsföreningen Färs, Rune Gerell,
0706-36 09 17.

Fladdermuskväll i Fyledalen

Lördag 26 aug kl 20
Vi upplever fladdermössen i naturreservatet

Fyledalen tillsammans med naturguide Cecilia
Wide. Med hjälp av ljuddetektorer kan vi höra
fladdermusens läte. Finns möjlighet att grilla en
matbit också.
Kostnad: 100 kronor för vuxen, barn under 12 år
gratis.
Samling: parkeringen vid betongplattan i
naturreservatet Fyledalen.
Arrangör: Cecilia Wide, 0706-37 73 41.

Spåren av folket före oss –
kulturvandring på Linderödsåsen

Lördag 26 aug kl 11-15
En guidad naturupplevelse kryddad av skånsk
historia och natur med picknick på fäladen.
Kostnad: 490 kr för vuxen inkl. picknick samt 245 kr
för barn mellan 7-12 år.
Föranmälan: info@kulturvandring.se eller Helena
Olofsson, 0702-08 70 61.
Samling: vid gården Högalund (Skäpperöd 8190)
utanför Önneköp
Arrangör: Högalunds kulturvandringar, www.
kulturvandring.se.

I djupet av Söderåsens nationalpark
Lördag 26 aug kl 12-14
Vi tar oss bortanför leder, skyltar och spänger omgivna av urberg, porlande vatten och träd i alla
åldrar. Utforska naturens mysterier och lär dig om
landskapets historia. Kom i oömma kläder och
skodon för blöt terräng!
Samling vid Liagården.
Kostnad 100 kr/person, barn under 12 år 50kr/
pers. Jag uppskattar anmälan innan 19/8, missar
du det datumet så hör av dig ändå! Det kan finnas
platser kvar. Anmälan görs till my@myricas.com
eller 070-4030053.
Arrangör: My Kjellberg, Myricas (www.myricas.
com)

Upplev fladdermössens Hovdala

Lördag 26 aug kl 20
Välkomna till fladdermössens värld! Med
fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på
de hemliga djuren. En annorlunda naturupplevelse
i skymning och mörker utlovas. Både vuxna och
barn är välkomna.

Kostnad: 150 kr för vuxna och gratis för barn upp
till 16 år. Anmäl gärna på www.inatur.se.se men
det fungerar också att komma utan föranmälan.
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm
Arrangör: se www.bokskogslopare.se för mer
information, eller kontakta 0707-305201.

Östarpsdagen på Kulturens Östarp

Söndag 27 aug kl 11-16
I det blivande kulturreservatet i Sjöbo kommun
kan du uppleva en lantbruksmiljö från 1800-talet.
Besök Gamlegård med dess lantraser eller gör en
vandring i det gamla kulturlandskapet. Idag firar
vi med många aktiviteter. Läs om programmet på
www.kulturen.se/kulturensostarp.se.

Lokala naturvårdens dag (LONA)

Söndag 27 aug
Flera kommuner och föreningar kommer ha
aktiviteter och visa upp sin närnatur idag. Håvning
i Segeå, guidad tur i Malmö och fladdermöss i
Hovdala är bara några av aktiviteterna. Se hela
programmet på www.lansstyrelsen.se/skane/
lona.

Demonstration av elfiske i Billeberga
Tisdag 29 aug kl 17.30-20
Håkan Björklund från Ekologgruppen visar hur man
kan göra fiskundersökningar med hjälp av elfiske.
Metoden är ofarligt för fiskarna och de kan sedan
släppas tillbaka i ån.
Samling: plats var inte klar vid tryck av broschyren,
kontakta Anna-Carin Linusson, Eslövs kommun
(anna-carin.linusson@eslov.se) eller Olle Nordell,
0709-47 06 07 för information.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Onsdag 30 aug kl 8
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Fladdermussafari i Svedala

Torsdag 31 aug kl 20
Vi går ut på en kvällsvandring och ser om vi
kan hitta fladdermöss med hjälp av detektor. Vi
har med oss en kunnig guide som berättar om
fladdermöss.
Anmälan till Alexandra Skopal, alexandra.skopal@
svedala.se
Samling: Aggarpsvallen, vid bron, Svedala
Arrangör: Svedala kommun i samarbete med
Segeåns vattendragsförbund och vattenråd,
Christel Strömsholm Trulsson, 040-626 83 50.

September
Falsterbo Bird Show

Fredag 1 sep – söndag 3 sep
Massor med aktiviteter och utställare – fåglar,
insekter och växter. Se hela programmet på www.
falsterbobirdshow.com.

Slåtter vid Vitabäckskärret

Söndag 3 sep kl 9
Vi hjälps åt med slåtter, en åtgärd som är
nödvändig för att denna biologiska pärla ska
bevara sin blomsterprakt. Alla kan hjälpa till, stora
som små. Ta gärna med lie och räfsa om du har.
Gummistövlar är bra att ha. Vi bjuder på dricka.
Samling: naturreservatet Vitabäckskärret i
Fyledalens norrsluttning, Eriksdal
Arrangör: Naturskyddsföreningen Färs, Rune Gerell,
0706-36 09 17.

SVAMPENS DAG
Söndag 3 september
Ta med svampkorgen och följ med ut på en av
många svampturer i Skåne. Läs mer på www.
svampar.se

Njut av natur och kultur vid
hembygdsgården Drakeberga

Tisdag 5 sep kl 14.30-17
Vid öppet hus visas hembygsdgården Drakeberga,
som ligger strax norr om Glimåkra, Östra Göinge.
Se hur ett litet lantbruk såg ut fram till 1940-talet
i den nordostskånska skogsbygden. Besök gården
och njut av naturen som finns runt omkring.
Arrangör: Glimåkra hembygdsförening, Kenneth
Innermark 044-429 23 eller Inge Olofsson 044-426
67.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Onsdag 6 sep aug kl 8
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Upplev fladdermössens Hovdala

Torsdag 7 sept kl 19
Välkomna till fladdermössens värld! Med
fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på
de hemliga djuren. En annorlunda naturupplevelse
i skymning och mörker utlovas. Både vuxna och
barn är välkomna.
Kostnad: 150 kr för vuxna och gratis för barn upp
till 16 år. Anmäl gärna på www.inatur.se.se men
det fungerar också att komma utan föranmälan.
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm
Arrangör: se www.bokskogslopare.se för mer
information, eller kontakta 0707-305201.

Fladdermussafari i Svedala

Torsdag 7 sep kl 20
Vi går ut på en kvällsvandring och ser om vi
kan hitta fladdermöss med hjälp av detektor. Vi
har med oss en kunnig guide som berättar om
fladdermöss.
Anmälan till Alexandra Skopal, alexandra.skopal@
svedala.se
Samling: Aggarpsvallen, vid bron, Svedala

Arrangör: Svedala kommun i samarbete med
Segeåns vattendragsförbund och vattenråd.
Christel Strömsholm Trulsson, 040- 626 83 50.

Naturvårdsröjning på Hörjelgården

Lördag 9 sep kl 10-14
Vi röjer bort björnbär och slån som hotar den
biologiska mångfalden i betesmarkerna. Kom
och hjälp till med arbetet, alla kan vara med. Vi
bjuder på fika efter avslutat arbete men ta gärna
med lunchmat. Eller bara besök Hörjelgården och
lär dig mer om dess historia och vackra natur.
Hörjelgården ligger i Sjöbo kommun, 7 km öster om
Tomelilla, och tillhör Skånes naturskyddsförening.
Mer information på skane.
naturskyddsforeningen.se/horjelgarden

Hjortbröl i Fyledalens naturreservat

Lördag 9 sep kl 19.30
Vi lyssnar på kronhjortens karakteristiska bröl i
skymningen. Carl Piper från godset HögestadBaldringe kommer att berätta om sitt perspektiv på
kronhjorten.
Samling: parkeringen vid Ystads stadsbibliotek
för samåkning kl 19.30 eller vid brandstationen i
Högestad 19.45.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ystad, Sindre
Magnusson, 0702-14 43 67.

Kulturvandring på Linderödsåsen

Lördag 9 sept kl 11-15
En guidad naturupplevelse kryddad av skånsk
historia och natur med tema ”Läkande örter och
den kloka brännersta *Bengta”. Vandring med
picknick på fäladen.
Kostnad: 490 kr för vuxen inkl. picknick samt 245 kr
för barn mellan 7-12 år.
Föranmälan: info@kulturvandring.se eller Helena
Olofsson, 0702-08 70 61.
Samling: vid gården Högalund (Skäpperöd 8190)
utanför Önneköp
Arrangör: Högalunds kulturvandringar, www.
kulturvandring.se

Geologins dag på Söderåsen

Lördag 9 sep
Fira geologins dag med stenaktiviteter i naturum

Söderåsen – bl a guidad tur (Kostnad: 50 kr per
person (barn under 12 år gratis).
Samling: naturum Söderåsen, Söderåsens
nationalpark.
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, 0435-44 21 20.

Kroppskänsla och naturupplevelser i
Söderåsens nationalpark
Lördag 9 sep kl 13-16
Utforska och utveckla dina rörelsemönster och
sinnesintryck i naturen.
Samling vid entrén till Naturum Söderåsen.
Kostnad 300 kr/person, barn under 12 gratis.
Vi uppskattar anmälan innan 2/9, missar du det
datumet så hör av dig ändå! Det kan finnas platser
kvar. Anmälan görs till my@myricas.com eller 0704030053.
Arrangör: My Kjellberg, Myricas (www.myricas.com).

Kulturarvsdag i Örnanäs
kulturreservat

Söndag 10 sept kl 11-17
Kom och fira kulturarvsdagen i Skånes enda
kulturreservat i Osby kommun. Tema i år är ”Arv
och natur – skogens betydelse för gården”. Gården
är öppen från 11-17 och kl 13 kommer ägarna på
gården ha en rundvandring i skogen.
Samling: Örnanäs kulturreservat, Osby. Mer
information på www.ornanas.se.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Onsdag 13 sep kl 8
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Upplev fladdermössens Hovdala

Torsdag 14 sept kl 19
Välkomna till fladdermössens värld! Med
fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på
de hemliga djuren. En annorlunda naturupplevelse

i skymning och mörker utlovas. Både vuxna och
barn är välkomna.
Kostnad: 150 kr för vuxna och gratis för barn upp
till 16 år. Anmäl gärna på www.inatur.se.se men
det fungerar också att komma utan föranmälan.
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm
Arrangör: se www.bokskogslopare.se för mer
information, eller kontakta 0707-305201.

Upplev kultur och natur på
Linderödsåsen med traktor & vagn

Torsdag 14 sep kl 11-14
En naturupplevelse kryddad med skånsk historia
och picknick på fäladen under temat ”Spåren av
folket före oss”. Istället för att vandra åker vi med
traktor och vagn.
Kostnad 490 kr för vuxen inkl. picknick och 245
kronor för barn mellan 7-12 år.
Föranmälan till Högalunds Kulturvandring, Helena
Olofsson, 0702-08 70 61 eller info@kulturvandring.se.
Samling: gården Högalund (Skäpperöd 8190)
utanför Önneköp
Arrangör: Högalunds Kulturvandring, www.
kulturvandring.se.

Livet i Vollsjöån

Söndag 17 sep kl 10
Vi tar en titt på ån både ovan och under ytan.
Kan vi hitta Europas mest hotade mussla, den
tjockskaliga musslan? En utflykt för hela familjen.
Samling: Torget i Vollsjö
Arrangör: Naturskyddsföreningen Färs, Cornelia
Lovfeldt, 0708-67 79 57.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Onsdag 20 sep kl 8
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Upplev fladdermössens Hovdala

Torsdag 21 sept kl 18
Välkomna till fladdermössens värld! Med
fladdermusdetektorer ger vi oss ut för att lyssna på
de hemliga djuren. En annorlunda naturupplevelse
i skymning och mörker utlovas. Både vuxna och
barn är välkomna.
Kostnad: 150 kr för vuxna och gratis för barn upp
till 16 år. Anmäl gärna på www.inatur.se.se men
det fungerar också att komma utan föranmälan.
Samling: Porttornet, Hovdala slott, Hässleholm
Arrangör: se www.bokskogslopare.se för mer
information, eller kontakta 0707-305201.

Fira naturreservaten på Kullaberg
Lördag 23 sep kl 11-15
Vi firar vårt fina naturreservat på Kullaberg
och berättar om naturvårdsarbetet inom
naturreservatet västra Kullaberg med olika
stationer man kan vandra mellan.
Mer information kan fås av naturum Kullaberg,
042-347056 eller www.kullabergsnatur.se

Lär dig mer om svampar

Söndag 24 sep kl 9
Jan Friheden kommer att leda svampexkursion i
Röddinge, nära Fyledalen. Han kommer berätta om
vilka arter vi hittar och vilka svampar man vågar
sig på att äta. Kom med många svampfrågor till Jan
och glöm inte svampkorgen.
Samling: parkeringen vid Ystad stadsbibliotek för
samåkning.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ystad, Bert
Rydhagen, 0706-59 96 72.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Onsdag 27 sep kl 8
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Spåren av folket före oss –
kulturvandring på Linderödsåsen

Lördag 30 sept kl 11-15
En guidad naturupplevelse kryddad av skånsk
historia och natur med picknick på fäladen.
Kostnad: 490 kr för vuxen inkl. picknick samt 245 kr
för barn mellan 7-12 år.
Föranmälan: info@kulturvandring.se eller Helena
Olofsson, 0702-08 70 61.
Samling: vid gården Högalund (Skäpperöd 8190)
utanför Önneköp
Arrangör: Högalunds kulturvandringar, www.
kulturvandring.se.

Höstfåglar på Näsby fält

Lördag 30 sep kl 9
Vi följer med guiden Emil Andersson Fristedt
ut bland fåglarna i naturreservatet Näsby fält,
Kristianstad. Ta med kikare om du har och glöm
inte förmiddagsfikat.
Samling: parkering vid Norra Lingenäset,
Kristianstad.
Arrangör: NÖ Skånes Fågelklubb och
Studiefrämjandet, Evert Valfridsson, 0706-02 30
45.

.

Vill du ha tips på
utflykter varje vecka?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
där vi tipsar om de aktiviteter
som sker närmaste tiden.
Anmäl intresse till maria.sandell@lansstyrelsen.se

Oktober
Kulturvandring i Stenshuvuds
nationalpark

Söndag 1 okt kl 10
Följ med Dafvid Hermansson från Kiviks museum
ut bland stenmurar och blomsterängar i parken.
Vandringen tar ca 90 minuter i lugn takt.
Kostnad: 80 kronor. Enkel fika ingår.
Samling: naturum Stenshuvud
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, naturum
Stenshuvud, 0414-708 82

Spana efter flyttfåglar vid
Sandhammaren

Söndag 1 okt kl 8
Sindre Magnusson leder en fågelutflykt till
naturreservatet Sandhammarens kuster. Där
hoppas vi att mängder av änder, gäss, lommar och
andra fåglar drar förbi på sin väg söderut. Har du
kikare så ta med den och glöm inte fikat.
Samling: parkeringen vid Ystads stadsbibliotek
för samåkning kl 8 eller vid parkeringen vid
naturreservatet Sandhammaren kl 8.30.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ystad, Lisbeth
Borgström, 0730-45 51 12.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Onsdag 4 okt kl 9
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Naturvårdsröjning på Hörjelgården
Lördag 7 okt kl 10-14
Vi röjer bort björnbär och slån som hotar den
biologiska mångfalden i betesmarkerna. Kom
och hjälp till med arbetet, alla kan vara med. Vi
bjuder på fika efter avslutat arbete men ta gärna

med lunchmat. Eller bara besök Hörjelgården och
lär dig mer om dess historia och vackra natur.
Hörjelgården ligger i Sjöbo kommun, 7 km öster om
Tomelilla, och tillhör Skånes naturskyddsförening.
Mer information på skane.
naturskyddsforeningen.se/horjelgarden

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Onsdag 11 okt kl 9
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Naturfotots dag med fotoaktiviteter

Söndag 14 okt kl. 11-16
Biofoto Syd bjuder in till inspirerande
fotoaktiviteter i naturum Söderåsen.
Bildvisningar (kl. 11, 13, 14 och 15) samt fotoskola
och praktisk vägledning ute i parken kl. 13.
Samling: naturum Söderåsen i Skäralid, Söderåsens
nationalpark.
Arrangör: Biofoto Syd i samarbete med naturum
Söderåsen, Länsstyrelsen Skåne, 0435-44 21 20.

Mossornas dag i Söderåsens
nationalpark

Söndag 15 okt kl 11-16
Mossor är vackra och spännande – kom och se
riktigt nära på dem i mikroskop. Upptäck mossorna
i Skäralid.
Samling: naturum Söderåsen, Söderåsens
nationalpark
Arrangör: Lunds Botaniska Förening i samarbete
med Länsstyrelsen Skåne, naturum Söderåsen,
0435-44 21 20.

Vandring längs Landborgen

Söndag 15 okt kl 11
Vi gör en gemensam vandring längs landborgen
från Öresundsparken, Helsingborg till Hittarp. Vi

kommer gå genom vacker bokskog med fantastisk
utsikt över Öresund, från Kronborg till Kattegatts
mynning. Transport ordnas tillbaka till Helsingborg.
Kostnad: 20 kr för medlem och 40 kr för ickemedlem. Anmälan på hemsidan.
Samling: hörnet Mäster Ernst gata-Krabbegatan,
Helsingborg.
Arrangör: Kullaledens vänner, www.kullaleden.se/
kullaledens-vanner

Ekologiska kossor i Frihult

Söndag 15 okt kl 9.30
I Frihults naturreservat betar ekologiska kor. Kom
på ett gårdsbesök i naturreservatet och lär dig mer
om ekologisk djurhållning. Lantbrukarna berättar
om sin verksamhet och det finns möjlighet att köpa
enklare fika. Vi kommer vara mest utomhus.
Samling: Sjöbo busstations parkering för
samåkning.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Färs, Cornelia
Lovfeldt, 0708-67 79 57.

Vandring på Linnérundan i
Kristianstad

Onsdag 18 samt 25 okt kl 9
Följ med Evert Valfridsson på en härlig
morgonpromenad längs Linnérundan i Kristianstad.
Vandringen tar ungefär fyra timmar (6 km) och
glöm inte fika.
Samling: naturum Vattenriket, Kristianstad
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/
Bromölla, Studiefrämjandet och NÖ Skånes
Fågelklubb, Evert Valfridsson, 0706-02 30 45.

Välkommen ut i
naturen
Länsstyrelsen Skåne presenterar i denna broschyr
över 250 guidade naturupplevelser.
Vi hoppas att naturguidningarna ska ge mersmak
och locka till egna utflykter i Skånes natur.

@skansknatur
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

www.facebook.com/hittautskane

