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Gulsippa.
Bild: Per Nyström.
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Hej naturvän!
Du håller nu i Naturskyddsföreningen 
Färs program för 2017.  
Vi önskar alla våra medlemmar, inte 
minst er som är nya i föreningen, 
välkomna till våra aktiviteter under 
året.Vi erbjuder allt från fågelskåd-
ning eller lieslåtter till föredrag och 
bildvisning. 
   Naturskyddsföreningen Färs har 
engagemang i många sammanhang 
utöver våra medlemsaktiviteter.  
Visste du att vi är remissinstans för  
lokala och regionala myndigheter 
och organisationer i frågor som  
gäller natur och miljö? Vi samarbetar 
också med närliggande kommuner 
för att förbättra miljön för våra barn  
i projektet Giftfri förskola. I vår  
familjeverksamhet som går under 

namnet Natursnokarna får barn och 
medföljande vuxna lära känna  
naturen tillsammans. 
   Är du intresserad av att engagera 
dig i någon av våra verksamheter  
eller känner du till någon fråga som 
vi borde ta tag i? Tveka inte att höra 
av dig till oss! Vi har plats för både 
små och stora frågor som rör naturen 
och miljön omkring oss. Tillsammans 
är vi starka!
 Björn Barup, ordförande

Ordförande
har ordet…
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Årsmöte – Vombsänkan genom 16 000 år
Tid: Torsdagen den 16 mars kl 19.
Var: Florabiografen i Sjöbo.
Kontaktpersoner: Karl och Gert 076-104 60 69, 073-988 45 27.
 
Efter årsmötet berättar Karl Ljung, forskare i geologi och Anna Broström, 
paleoekolog, om Vombsänkans utveckling genom tusentals år. Dagens 
landskap i Vombsänkan bär spår av både naturliga och mänskligt orsakade 
förändringar. I föredraget kommer de att berätta om ett pågående forsk-
ningsprojekt där man studerar hur landskapet och miljön har förändrats 
sedan istidens slut, och hur människor och natur har samspelat för att ge 
upphov till den miljö vi ser i dag.

Fagning av Vitabäckskärret
Tid: Söndagen den 2 april kl 10. 
Var: Vid Vitabäckskällan, Eriksdal.
Kontaktpersoner: Rune och Dan Gerell 0416-151 20, 070-636 09 17,  
073-021 66 87.

Fagningen är en viktig del av den årliga skötseln av ängen. Genom att räfsa 
bort fjorårslöven förbättrar man miljön för den spirande floran. I Vitabäck-
skärret kommer vårens arbete främst vara att plocka bort nedfallna kvistar 
och grenar för att underlätta för den kommande slåttern. 
Alla är välkomna att hjälpa till, stor som liten!  
Tag gärna med handskar, räfsa, fika och ta på stövlarna!

Dags att räfsa och göra 
fint i Vitabäckskärret. 
Bild: Gert Ljungqvist.
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Ejderns dag i Kåseberga
Tid: Lördagen den 8 april kl 9.
Var: Busstationens parkering.
Kontakt: Gert 073-988 45 27.

I början på april kulminerar sjöfågelsträcket i Kåseberga. Det är ett stort  
skådespel att se tiotusentals ejdrar tillsammans med andra dykänder, sim-
änder, doppingar, skarvar, gäss, vadare, måsar, trutar, tärnor, svanar, labbar, 
alkor och hägrar. Passerande fåglar kommer att visas på stora tv-skärmar,  
i mediaglasögon och i vanliga tubkikare. Rörliga bilder och en serie med just 
tagna foton (ett team jobbar i fält) kommer att kommenteras och analyseras 
av erfarna fågelskådare. Det blir också föredrag om hur populationsutveck-
lingen ser ut för de arter som passerar och vad som påverkar förändringar. 
Ejderns dag arrangeras av Ystads naturskyddsförening och är tänkt som ett 
årligen återkommande evenemang.
Arrangemanget pågår både lördag och söndag mellan kl 7-16. 
Att tänka på: Ta med varma kläder, kikare och tubkikare.

Ejderns dag i Kåseberga kan bli något ut över det vanliga.  Bild: Lars Leonardsson.
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Fåglar och grodor vid Ilstorps våtmark
Tid: Söndag den 7 maj kl 19.
Var: Busstationens parkering.
Kontaktpersoner: Gert och Per 073-988 45 27, 070-493 27 86.

Den lilla våtmarken vid Ilstorp har blivit en av kommunens bästa fågellokaler. 
Här rastar och häckar en mängd vadare och andra våtmarksfåglar. Vid den 
här tiden rastar en rad vadare som grönbena, gluttsnäppa och svartsnäppa. 
Även den vackra och och speciella brushanen brukar stanna till och spela. 
Men lokalen har också visat sig vara en magnet  för grodor med löv- och 
ätliga grodor i mängder. 
Kanske finns den ytterst sällsynta lökgrodan här. Grodexperten Per Nyström 
hjälper oss att leta reda på eventuella lökgrodor och berättar mer om grod-
djur.
Ta gärna med fika, kikare, ficklampa och stövlar.

Har vi tur dyker den ovanliga ägretthägern upp även i år. Bild: Gert Ljungqvist.
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De vilda blommornas dag
Tid: Söndagen den 18 juni kl 10.
Samlingsplats: Busstationens parkering.
Kontaktpersoner: Rune Gerell (Lunds Botaniska Förening) och Karin Gerell 
Lundberg 0416-151 20, 070-636 09 17.

De Vilda Blommornas Dag är Sveriges och Nordens 
mest omfattande blomstervandring. Arrangemanget 
görs i samarbete med Lunds Botaniska Förening. I 
år besöker vi Heinge strövområde, ett omväxlande 
skogsområde med en mycket varierad flora, drygt 
300 arter. Tag gärna med fika, kläder efter väder och 
om ni har, en flora! Gummistövlar på fötterna! Alla är 
välkomna, såväl nybörjare som inbitna botanister och 
naturvårdsintresserade!

Naturvandring vid Hörjelgården
Tid: Söndag den 14 maj kl 10.
Var: Busstationens parkering.
Kontaktpersoner: Gert och Alexandra 073-988 45 27, 070-735 53 43

Hörjelgården är en rest av det gamla 
kulturlandskapet i östligaste delen av 
vår kommun. Här finns ett landskap 
som det kan ha sett ut på Linnés 
tid, slåtterängar, små åkertegar och 
vackra betade utmarker. Ett stycke 
unik skånsk natur på ett 30-tal hektar. 
Gården ägs av Naturskyddsföreningen 
i Skåne sedan 1976. En stiftelse driver 
verksamheten tillsammans med en 
anställd naturpedagog. Vi vandrar 
runt på gården och njuter av vårens alla blommor, samtidigt som vi får höra 
historien om gården och dess verksamhet i dag. Flora och fika kan va bra att 
ta med.

Bild: Hörjelgården.

Bild: Rune Gerell.
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Fladdermusvandring i Öved
Tid: Lördagen den 26 augusti kl. 19.30.
Var: Parkeringen vid Övedskloster. 
Kontaktpersoner: Rune Gerell och Karin Gerell Lundberg 0416-151 20,  
070-636 09 17.
Obs! AKTIVITETEN GENOMFÖRS EJ VID REGN

Sista helgen i augusti arrangeras sedan 1996 olika fladdermusevenemang  
i hela världen. Initiativtagare till detta är FN:s miljöprogram (UNEP) och den 
europeiska fladdermuskonventionen (EUROBATS). Syftet är att informera 
om olika fladdermusarter och sprida kunskapen om denna fascinerande 
djurgrupp. I Sverige finns 19 fladdermusarter varav 8 återfinns på den  
nationella rödlistan över hotade arter. I dag är det högst aktuellt att fokusera 
på bevarandet av fladdermössen och deras livsmiljöer.

 Vi hoppas på en trevlig vandring då vi får höra flera fladdermusarters jakt-
läten men även fladdermushannarnas revirsång.  
Tag gärna med en pann- eller ficklampa!

Slåtter av Vitabäckskärret
Tid: Söndagen den 3 september kl. 9.
Var: Vitabäckskällan, Eriksdal.
Kontaktpersoner: Rune och Dan Gerell 0416-151 20, 070-636 09 17, 
073-021 66 87.

Bevarandet av den biologiska mångfalden är beroende av ideella krafter. Na-
turskyddsföreningen i Färs drar sitt strå till stacken genom den årliga slåttern 
av Vitabäckskärret. Slåttern är nödvändig för att denna botaniska pärla skall 
bevaras och bibehålla sin blomsterprakt och inte minst det rika insektslivet. 
Vi skär vegetationen med liar, räfsar ihop materialet och forslar bort det från 
kärret. Föreningen äger några liar men har du en egen lie, tag gärna med 
den! Räfsor behövs också. Tag med gummistövlar! Vi bjuder på dricka.
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Med hjälp av vattenkikare ser vi vad som finns under ytan. Bild: Per Nyström.
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Ekologiska kossor i Frihult
Tid: Söndagen den 15 oktober kl 9.30.
Var: Busstationens parkering. 
Kontaktpersoner: Björn och Cornelia 070-862 66 26, 070-867 79 57.

I Frihults naturreservat betar de kor som blir närproducerade ekologiska 
produkter i butiken och restaurangen på Tolånga 17. Naturskyddsföreningen 
Färs bjuder in barn och vuxna är på gårdsbesök vid Frihults naturreservat för 
att se och lära mer om ekologisk djurhållning. Lantbrukarna Ann och Tomas 
Persson berättar om verksamheten och möjlighet finns att köpa enklare 
förtäring. Aktiviteten hålls huvudsakligen utomhus.

Livet i Vollsjöån
Tid: Söndagen den 17 september kl. 10.
Var: Torget i Vollsjö.
Kontaktpersoner: Per, Cornelia och Björn 070-493 27 86, 070-867 79 57, 
070-862 66 26.

Vi tittar vid och under ytan på den fina ån och ser vilka småkryp vi kan finna 
och vad de gör för någonting. Kanske kan vi också hitta Europas mest 
hotade mussla, den tjockskaliga målarmusslan? Utflykten vänder sig främst 
till barn och föräldrar inom natursnokarna, men det är också ett samarrang-
emang inom ramen för LEADER-projektet ”Österlens Sköna Vattendrag”. 
Medtag: Håv, stövlar, fika och gärna en bok om småkryp i vatten.

Vi besöker Tolånga köttbods kossor och får en 
inblick i ett ekologisk lantbruk. Bild: Björn Barup.
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Örnvandring vid Sövdesjön
Tid: Söndagen den 4 februari kl. 9.30.
Var: Parkeringen vid Tempo i Blentarp. 
Kontaktpersoner: Gert och Leo 073-988 45 27, 070-691 31 86.

Vinterns örnexkursion är alltid uppskattad, förra året var vi rekordmånga 
örnskådare. Det är gott om kungs- och havsörn i vår kommun och hittills har 
vi alltid lyckats få syn på någon av de stora rovfåglarna. Utflykten går till Söv-
desjön där föreningen lovar att bjuda på något örngott. Varma kläder och 
varm dryck rekommenderas, ta gärna med kikare och fågelbok. 

Årsmöte och naturbilder från Sjöbo
Tid: Torsdagen den 15 mars kl 19.
Var:  Florabiografen i Sjöbo
Kontaktpersoner: Cornelia och Per  070-867 79 57, 070-493 27 86.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer Per Nyström att visa bilder över den 
fantastiska mångfald av djur, växter och naturmiljöer som finns i Sjöbo kom-
mun. Ett foto av en lövgroda som är tryckt på canvas lottas ut. Föreningen 
bjuder på fika.

En havsörn spanar efter ett byte. 
Numera finns flera häckande par 

i vår kommun.  
Bild: Lars Leonardsson.



Styrelse
Björn Barup, ordförande 070-862 66 26 
bjorn.barup@gmail.com

Karin Gerell Lundberg, ledamot 0416-151 20 
karin.gerell@sjobo.nu

Karl Ljung, kassör 076-10 46 069
karl.ljung@geol.lu.se

Cornelia Lovfeldt, sekreterare 070-867 79 57
cornelialovfeldt@spray.se

Per Nyström, vice ordförande 070-493 27 86 
per.nystrom@ekoll.net

Gert Ljungqvist, ledamot 073-988 45 27
torgel.ljungqvist@gmail.com

Alexandra Jansson, adjungerad ledamot 0707-355343
alexnjansson@gmail.com

Naturskyddsföreningen i Färs
Cornelia Lovfeldt, Syremöllevägen 123, 275 68  Vollsjö,

fars.naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen i Färs samarbetar med Studiefrämjandet.

 11



FÖRENINGSPOST B 
Till

Avs: Naturskyddsföreningen i Färs
c/o Cornelia Lovfeldt, Syremöllevägen 123, 275 68  Vollsjö

Läs mer på föreningens hemsida
Vill du veta mer om föreningen? Gå då in på vår hemsida som innehåller 
mycket information och hela tiden uppdateras.
Här finns korta referat från våra aktiviteter, här finns våra yttranden och
remissvar i olika frågor. På sidan läggs också ut information om något händer 
eller om vi arrangerar en aktivitet mer spontant. Det finns även uppgifter om 
Naturskyddsföreningen i stort och länkar som för dig vidare.
Hör gärna av dig om du har tips, frågor eller tycker att föreningen ska agera. 
Lämna gärna din mejladress till vår sekreterare så kan vi skicka ut infor-
mation om programpunkter och händelser.

fars.naturskyddsforeningen.se


