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Örnar och örngott
Tid: Söndagen den 1 februari kl 10.
Plats: Tempos parkering, Blentarp.
Kontaktpersoner: Leo 0706-913186 och Gert 0739-884527

Vinterns örnexkursion är alltid uppskattad. Vi kan nästan utlova att vi får se 
någon örn. Det är gott om kungs- och havsörn i vår kommun och hittills har 
vi alltid lyckats får syn på någon. Utflykten går till Sövdesjön där föreningen 
lovar att bjuda på något örngott. Varma kläder och varm dryck rekommen-
deras, ta gärna med kikare och fågelbok. Alla välkomna.

Havsörn Foto: Lars Leonardsson



Fler fåglar i trädgården
Tid: Söndagen den 8 februari kl 14-17.
Plats: Tomtemuseet, Törnedalsgatan 2C Sjöbo.
Kontaktpersoner: Leo 0706-91 31 86 och Ulrica 0725-636421

Naturskyddsföreningen och
Sjöbo Trädgårdsförening inbju-
der till en familjedag med holk-
bygge och tillverkning av 
fågelmat. Mötet inleds med få-
gelmaten, därefter föredrag om 
buskar  och träd som kan gynna 
fåglar under vinter och övriga 
årstider, samt tips om holkar för 
trädgårdens fåglar.
Efter fikat spikar vi varsin
mesholk. 
OBS: Bindande anmälan senast 
måndagen den 26 januari, efter-
som vi måste planera för mate-
rialåtgång. Kostnad 100 kronor/
vuxen.
Mer information: fars.naturskyddsforeningen.se

Större hackspett Foto: Per Nyström

Årsmöte och ekologisk odling
Tid: Torsdagen 19 mars kl 18 årsmöte, kl 19 föredrag.
Plats: Flora biografteater, Sjöbo.
Kontaktpersoner: Ulrica 0725-636421 och Cornelia 0708-677957

Efter årsmöte och fikastund får vi lyssna till en föreläsning med temat 
ekologisk mat och odling. Karin Jansson från föreningen Fobo (Förbundet 
organisk-biologisk odling) berättar om det storskaliga jordbruket i världen 
och varför det inte är hållbart på sikt. Men även om hur vi genom medvetna 
val och egen odling kan bidra till en bättre framtid för nästa generation.



Storkarnas parningsspel
Tid: Måndagen den 6 april kl 9:30.
Plats: Samåkning från Ica Kvantum, Sjöbo kl 9,
eller Gäddängens p-plats kl 9.30 eller storkhägnet Fulltofta kl 11.
Kontaktpersoner: Per 0704-932786 och Cornelia 0708-677957
Medtag: Kikare, fågelbok och fika. 

Vi börjar vår utflykt vid fågellokalen Gäddängen. Våtmarken har ett varie-
rande och rikt fågelliv med både häckande och rastande fåglar. Vi fortsätter 
sedan till Fulltofta storkhägn där vi hoppas få uppleva storkarnas spektaku-
lära parningsspel. Vi får här höra om storkens historia i Skåne, försvinnandet, 
Storkprojektets arbete och framgångar. Vår expert Per Nyström guidar 
tillsammans med Storkprojektets Staffan Åkeby. Vi avslutar dagen
vid Fulltofta Naturcentrum där vi kan passa på att fika i deras café och 
ta en titt i utställningen.

Storkpar



Klädbytardag
Tid: Lördagen den 18 april kl 10-11, 12-14.
Plats: Flora biografteater,  Sjöbo.
Kontaktpersoner:  Ulrica 0725-636421 och Cornelia 0708-677957

Har ni några plagg som ni har tröttnat på eller som inte längre passar?
Kom och byt dem på Sveriges största Klädbytardag! Klädernas liv förlängs 
när de blir nya och roliga för någon annan samtidigt som vi bidrar till en 
bättre miljö. Så här går det till: Ta med max fem fina, hela och fräscha plagg, 
accessoarer eller skor. För varje plagg får du en biljett som du kan byta mot 
ett nytt plagg. Det är helt gratis! Plagg som ingen väljer skänker vi till en 
lokal second hand-butik. Kom och lämna in kläderna mellan kl 10-11 och 
hämta nya mellan kl 12-14. 

Ängavattning vid Björka
Tid: Torsdagen den 21 maj kl 19.
Samlingsplats: Björka kyrka.
Kontaktpersoner: Per 0704-932786 och Gert 0739-884527

Vi besöker våtmarksprojektet vid Björka 
som ska vara något alldeles extra. Över-
silningssystemet vid Björkaån var på sin 
tid det största i landet, och täckte 230 
hektar.  När en del av systemet nu åter-
skapas är det en av de största våtmarks-
satsningarna i Skåne i modern tid.
Jonas Johansson är samordnare i Käv-
lingeåns vattenråd, som driver projektet. 
Han visar runt längs Björkaån och be-
rättar om det stora våtmarksprojektet. 
Tanken är att det ska gynna fåglar, djur 
och växter samt minska övergödningen. 
Kvällen bjuder också på fåglar och grod-
djur. Samarrangemang med Ystad. Kärrknipprot Foto: Per Nyström



Naturnatten
Tid: Fredagen den 5 juni kl 20.
Samlingsplats: Skurups torg.
Kontaktpersoner: Rikard Bergendal 0709-660051

En tur rakt ut i försommarkvällen med massor av spelande nattfåglar och 
grodor. Turen går till olika smultronställen i Skurups kommun, som Örsjö-
Rydsgård-Brodda-Svaneholm-Stjärneholm och avslutas vid Saritslöv där vi 
hoppas kunna höra spelande kornknarr.
Ta gärna med kikare och fika. Vi räknar med att avsluta runt midnatt.

Vilda Blommors Dag
Tid: Söndagen den 14 juni kl 10.
Samlingsplats: Ica Kvantums p-plats, Sjöbo.
Kontaktpersoner: Rune och Karin 0416-15120, 070-6360917

Varje år genomförs Vilda Blommors Dag samtidigt i de nordiska länderna. 
Blomstervandringen görs i samarbete med Lunds Botaniska Förening. I år 
besöker vi grustaget vid Ilstorp. Naturvårdens syn på denna exploaterade 
miljö har förändrats. Naturtypen är i dag ovanlig och växter som är beroen-
de av sandiga miljöer har blivit mer sällsynta. Det mest spännande med ett 
grustag är att man kan träffa på sällsynta arter men också nykomlingar i vår 
flora. Ta gärna med fika och om ni har, en flora. 
Ilstorps grustag har dessutom blivit en hyfsad fågellokal.
Alla är välkomna såväl nybörjare som inbitna botanister. Väl mött!

Slåtter i Vitabäckkärret
Tid: Söndagen den 23 augusti  kl 10.
Samlingsplats: P-platsen vid Vitabäckskällan, Eriksdal.
Kontaktpersoner: Rune och Karin 0416-15120, 070-6360917

Hjälp till att slå ett slag för den biologiska mångfalden. Vår krets sköter en 
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slåtteräng (egentligen ett rikkärr) vid Eriksdal som kallas Vitabäckkärret. För 
att kärret skall bibehålla sin rika flora skär vi det varje år med lie, räfsar ihop 
och bär bort det avslagna materialet. Föreningen äger några liar men har du 
en egen lie, tag gärna med den! Räfsor behövs också. Vi bjuder på dricka. 
Varmt välkomna!



FÖRENINGSPOST B 
Till

Avs: Naturskyddsföreningen i Färs
c/o Lars Leonardsson, Ågerupsvägen 177, 27564 BLENTARP

Färs Naturskyddsförening uppdaterar sig
Vill du veta mer om föreningen? Gå då in på vår hemsida som innehåller 
mycket information och hela tiden uppdateras med aktuell info.
Tidigare har sidan slumrat, men nu är den vaken och pigg med mycket att 
läsa. Här finns korta referat från våra aktiviteter, här finns också våra yttrande 
och remissvar i en mängd olika frågor. På sidan läggs också ut info om något 
händer eller om vi arrangerar en aktivitet mer spontant. Det finns också info 
om föreningen 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 föreningen så kan vi skicka ut information om 
program och händelser.

fars.naturskyddsforeningen.se


