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Sövdesjön. Foto: Per Nyström
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År 1979 slog en grupp naturintresserade ihop sina kloka huvuden och 
startade Naturskyddsföreningens krets ”Färs”. Den blev en av Sveriges 
ca 270 kretsar och täcker ett geografiskt område på ca 500 km². I detta 
område finns strövområden, naturreservat, gammal bokskog, sjöar och 
en rik flora och fauna. Allt det som vi naturälskare och medlemmar i 
Naturskyddsföreningen älskar och värnar. 

Vår krets har nu funnits och verkat i hela 40 år! Kretsens medlemmar 
och deras engagemang har gjort skillnad på många och olika sätt för 
naturen och dess värden.

Vi har som ett tydligt exempel Vitabäckskärret där hårt arbete har gjort 
underverk för den biologiska mångfalden. I det restaurerade rikkärret 
finns rariteter som sent blommande slåtterblomma och majnycklar. Ett 
annat exempel på att föreningens arbete gjort tydlig skillnad är i Natur-
reservatet i Frihult. Där ledde kretsens arbete med att restaurera en av 
dammarna till att de första lökgrodorna hördes i området 2014.

Välkomna att följa med till båda dessa lokaler under vårt jubileumsår. 

Hoppas vi ses!

Ordförande har ordet...

40

Corneli
a



Årsmöte - vi firar 40 år!

Efter årsmötesförhandlingarna kommer Linda Birkedal från Natur-
skyddsföreningen i Lund hålla ett föredrag om trollsländor; 
Luftens juveler - om skånska trollsländor.

Föreningen bjuder på fika.

Alla är välkomna!

Tid: Torsdagen den 14 mars kl 19
Samlingsplats: Biografen Flora i Sjöbo
Kontaktpersoner: Cornelia Lovfeldt (0708-67 79 57)

Blågrön mosaikslända. Foto: Per Nyström
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Strandpaddor och översilningar

Strandpaddan har nästan försvunnit från vårt inland och finns nu 
huvudsakligen kvar längs våra kuster. Vid Vressel finns en av Skånes 
viktigaste inlandspopulationer. Här har under senare år gjorts många 
nya vatten för arten bland annat i samband med att översilningsäng-
arna runt Björkaån återskapats. Vi informerar lite om projektet innan 
skymningen när vi fikar, sedan hoppas vi på att få höra och se strand-
paddorna. Tag med fika, stövlar, pannlampa och kanske myggmedel!

Tid: Lördagen den 18 maj kl 20.30
Samlingsplats: Vresselvägen 106:5, Scoutgården Wressel
Kontaktpersoner: Per Nyström (0704-93 27 86) och 
Annika Håkansson (0761-91 26 46)

Strandpadda. Foto: Per Nyström
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De Vilda Blommornas Dag

Varje år firas ”De Vilda Blommornas Dag” i samtliga nordiska länder. 
Naturskyddsföreningen i Färs gör det i samarbete med Lunds Bota-
niska Förening.  Vi besöker en av Sjöbo kommuns botaniska pärlor, 
Vitabäckskärret. Detta rikkärr med sin unika flora sköts sedan 27 år 
av Naturskyddsföreningen i Färs. Kom och se resultatet av den årliga 
slåttern och tag gärna med fika! Stövlar eller skor som tål lite vatten är 
passande fotbeklädnad.  

Alla är välkomna!

Tid: Söndagen den 16 juni kl 10
Samlingsplats: Vitabäckskällan vid Eriksdal
Kontaktpersoner: Rune Gerell (Lunds Botaniska Förening) och 
Karin Gerell Lundberg (0416-151 20, 070-242 30 65)

Majnycklar och humleblomster vid Vitabäckskällan. Foto: Dan Gerell
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Fladdermusvandring i Snogeholm
Internationella fladdermusnatten 2019

Sista helgen i augusti arrangeras sedan 1996 olika fladdermusevene-
mang i hela världen. Initiativtagare till detta är FN:s miljöprogram 
(UNEP) och den europeiska fladdermuskonventionen (EUROBATS). 
Syftet är att informera om olika fladdermusarter och sprida kunskapen 
om denna fascinerande djurgrupp. I Sverige finns 19 fladdermusarter 
varav 9 återfinns på den nationella rödlistan över hotade arter.  Under 
vandringen hoppas vi få se och höra flera olika fladdermusarter.  

Tag gärna med en pann- eller ficklampa! Väl mött!

Tid: Lördagen den 31 augusti kl 20
Samlingsplats: Parkeringen vid Fiskarehus
Kontaktpersoner: Rune Gerell  och Karin Gerell Lundberg 
(0416-151 20, 070-242 30 65)

Foto: Vi i villa

Obs! 

Aktiviteten 

genomförs ej 

vid regn
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Slåtter av Vitabäckskärret

Naturskyddsföreningen i Färs ansvarar för den årliga slåttern av Vita-
bäckskärret i Fyledalen och har gjort så sedan 1992. Slåttern är nöd-
vändig 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. Vi är i 
stort behov av folk som hjäl-
per till med räfsningen under 
slåttern.

Ta gärna med räfsor och glöm 
inte gummistövlarna! Vi bju-
der på dricka och lite fika. 

Varmt välkomna att göra en 
praktisk naturvårdsinsats!

Tid: Söndagen den 1 september kl 9
Samlingsplats: Vitabäckskällan vid Eriksdal
Kontaktpersoner: Karin Gerell Lundberg  (0416-151 20, 
070-242 30 65) och Dan Gerell (073-021 66 87)

Kärrknipprot vid Vitabäckskällan. Foto: Rune Gerell
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Rinnande vatten, LEADER-projekt på Stenshuvud

Tillsammans med Stenshuvud nationalpark och projektet 
”Österlens sköna Vattendrag” arrangeras en dag till förmån 
för våra vattendrag. Mer detaljerat program kommer att fin-
nas på nationalparkens hemsida. Det kommer bland annat 
bli utställningar och information i Naturrummet, håvningar 
av småkryp samt elfiske (om det inte regnar) i Rörums 
Norra å. Alla är välkomna!
Se nationalparkens hemsida för mer information:
http://www.sverigesnationalparker.se/park/stenshuvuds-nationalpark/

Tid: Lördagen den 7 september, hela dagen
Samlingsplats: Stenshuvud nationalpark, Naturrum
Kontaktpersoner: Per Nyström (0704-93 27 86) och Naturrum, 
Stenshuvud (0414-708 82)

Elfiske i Rolsberga Foto: Per Nyström

40



Grodor, bajs & sånt i Frihult

Frihult har många naturvärden och det finns mycket att 
upptäcka och leta efter. Vi har vår egen damm vi kan håva 
i, det finns massor med spännande insekter i komockorna 
samt svampar grodor mm i området. Vi ska också titta i 
några skalbaggsfällor som vi satt ut i dammarna och se vad 
vi kan hitta. Kanske några salamandrar också? Ta med fika, 
stövlar, kikare och barnen så klart. Några håvar kommer vi att ta med.

Tid: Söndagen den 15 september, kl 10.00
Samlingsplats: Frihults Naturreservat, korsningen vid informa-
tionsskylten
Kontaktpersoner: Per Nyström (0704-93 27 86) och 
Anna Elmlund (0768-64 33 94)

Frihultsdammen. Foto: Per Nyström
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Natursnokarna!

Den här lilla snoken bredvid våra 
programpunkter betyder att barn är 
extra välkomna och att utflykten kan 
vara spännande för små natursnokar. 
Alla nyfikna är välkomna!

Med vattenkikares hjälp kan man upptäcka en massa spännande saker! 
Foto: Per Nyström
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Sjöbo Fågelgrupp fortsätter 2019
FÅGELLIVET VID ILSTORPS VÅTMARK

Under 2018 startade vi en fågelgrupp i Naturskyddsföreningens regi. 
Både nybörjare och mer erfarna skådare bjöds in. Det blev en succé 
och omkring 25 personer har deltagit i våra utflykter.

Till hösten planerar vi att träffas första söndagen i varje månad under 
augusti-december. Vi kommer att studera fågelsträcket på sydkusten, 
besöka Falsterbo Bird Show, Ringmärkningen i Bingsmarken, skåda 
örnar, gäss och kringstrykande småfåglar. Tid och plats för samling 
kommer att meddelas inför varje utflykt. Alla är välkomna!

Tid: kl 19 på onsdagar med början den 3 maj
Samlingsplats: Vid COOP:s parkering på Sjöbo väst
Kontaktpersoner: 
Lars Leonardson, 0706-93 31 86, larsleonardson@gmail.com, och 
Gert Ljungqvist, 073-988 45 27, torgel.ljungqvist@gmail.com

Läcker avslutning vid Krankesjön våren 2018. Foto: Gert Ljungqvist.

Ta gärna 

med kikare, 

fågelbok  och 

fika!
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Örnvandring vid Sövdesjön

Vinterns örnvandring vid Sövdesjön brukar vara uppskattad. Så gott 
som varje år har vi sett kungs- och havsörnar, och då och då även 
pilgrimsfalk. Vi besöker markerna vid södra delen av Sövdesjön där vi 
spanar efter rovfåglarna. Föreningen bjuder på varm ekologisk 
ärtsoppa.

Varma kläder och varm dryck rekommenderas. Ta med kikare och 
fågelbok om du har. Tag också med mugg eller djup tallrik till 
ärtsoppan och en sked!

Tid: Söndagen den 2 februari kl 9.30.
Samlingsplats: Parkeringen vid Tempo i Blentarp.
Kontaktpersoner: Gert Ljungqvist (073-988 45 27), Per Nyström 
(070-493 27 86) och Lars Leonardsson (070-691 31 86)

Ung Havsörn. Foto: Lars Leonardson.

Årsmötet 2020 blir den 12 mars
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Allén på Ågerup. Foto: Per Nyström
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Vill du veta mer om Naturskyddsföreningen 
eller vill du kanske vara med och engagera dig? 

Har du frågor, förslag eller synpunkter?

Tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen. 

På vår hemsida kan du läsa mer om våra projekt, 
våra remissvar och skrivelser, spontana aktiviteter 

eller ändringar i programpunkterna.

Följ oss gärna på facebook!

Kontaktuppgifter till styrelseledamöterna:
Ordf. Cornelia Lovfeldt  cornelialovfeldt@gmail.com
Per Nyström  per.nystrom@ekoll.net
Karin Gerell  karin.gerell@sjobo.nu
Anna Elmlund  elmlundanna@gmail.com
Annika Håkansson  annikabir2002@yahoo.se

www.fars.naturskyddsforening.se

Skogsvattendrag på Simontorp. Foto: Per Nyström
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Till

Avs: Naturskyddsföreningen i Färs
c/o Cornelia Lovfeldt, Syremöllevägen 123, 275 68 Vollsjö
E-post: cornelialovfeldt@gmail.com
Mob: 0708-67 79 57


