
P R O G R A M  2 0 2 1

 T
op

pv
ax

sk
iv

lin
g 

Fo
to

: P
er

 N
ys

tr
öm



Frihult. Foto: Per Nyström
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”2020 blev det mest underliga år hela världen upplevt i mannaminne. 
Viruset Covid-19 har tvingat oss till förändring av beteende, social 
distansering och det har påverkat oss alla på olika sätt. Naturskydds-
föreningen i Färs ställde in hela programmet för 2020 och var även en 
av 37 kretsar av hela landets 270 st som inte höll sitt årsmöte. 

Vi ska därför hålla ett digitalt årsmöte som alla medlemmar härmed 
kallas till. Information och kontaktuppgifter finner ni här i program-
met. Vi hoppas även kunna genomföra 2020 års programaktiviteter 
under 2021. Håll utkik på hemsidan för aktuell information inför varje 
aktivitet.

En kul effekt som pandemin fört med sig är att människor tar sig ut 
mer i naturen och besöker många av de fantastiska naturskatter som 
finns i Sjöbo kommun. Jag hoppas att detta leder till en ökad förståelse 
och vilja att värna om vår natur. Men även ett större engagemang  och 
deltagande i Naturskyddsföreningen och våra aktiviteter.

Hoppas vi ses!

Ordförande har ordet...

Corneli
a
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Årsmöte

Styrelsen i Naturskyddsföreningen Färs har beslutat att hålla årsmötet 
digitalt denna gång. 

Anmäl dig till Annika Håkansson, annikabir2002@yahoo.se, senast 
den 16 april, du kommer då få en länk till mötet samt årsmöteshand-
lingar. 

Tid: Torsdagen den 22 april kl 19
Samlingsplats: Digitalt möte
Kontaktpersoner: Cornelia Lovfeldt (0708-67 79 57)

Foto: Per Nyström
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Småkryp i Vollsjöån

Vollsjöån har många naturvärden och vi tänkte besöka en 
plats där vi kan håva efter småkryp och spana efter den 
tjockskaliga målarmusslan. Kanske vi också kan se troll-
sländor och annat som flyger förbi. Per Nyström hjälper 
oss med att bestämma vilka småkryp vi hittar och hur de 
lever. Det kommer att finnas håvar, vattenkikare, burkar och 
annan utrustning på plats. Denna aktivitet riktar sig främst till barn i 
vuxnas sällskap.
Ta med fika, stövlar och gärna en håv.

Tid: Söndagen den 5 september kl 10
Samlingsplats: Förskolan Trollakulls parkering i Fränninge
Kontaktpersoner: Anna Elmlund (0768-64 33 94) och
Cornelia Lovfeldt (0708-67 79 57) anmäl till 
elmlundanna@gmail.com, senast 29 augusti.

Jungfruslända. Foto: Per Nyström
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Svampexkursion i Fyledalen

Heinge strövområde har mycket höga naturvärden. Här finns en stor 
variation i livsmiljöer, allt från gräsmarker med lång beteskontinuitet 
med en rik flora till intressanta trädmiljöer. En nyligen genomförd 
inventering av fungan visar att Heinge strövområde tillhör en av de 
artrikaste svamplokalerna i Skåne, särskilt när det gäller ängssvampar. 
En av inventerarna är dagens exkursionsledare, Sigvard Svensson från 
Puggehatten (Skånes Mykologiska Förening). 

Tag med svampkorgen, kläder efter väder och fika! Väl mött!

Tid: Söndagen den 10 oktober kl 10
Samlingsplats: P-platsen vid Heinge strövområde
Kontaktpersoner: Karin Gerell Lundberg (070-2423065) och 
Annika Håkansson (0761-912646) anmäl till 
annikabir2002@yahoo.se, senast 3 oktober.

Praktvaxskivling. Foto: Per Nyström
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Natursnokarna!

Den här lilla snoken bredvid våra 
programpunkter betyder att barn är 
extra välkomna, i sällskap med en 
vuxen förstås, och att utflykten kan vara 
spännande för små natursnokar. 
Alla nyfikna är välkomna!

Det finns en massa kul att hitta på i skogen! Foto: Anna Elmlund
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Sjöbo Fågelgrupp 2021

Under vår och höst 2021 planerar vi att fortsätta med ett glesare ut-
flyktsprogram som kommer att styras av var det finns fåglar. 
Huvudlokal blir Ilstorps våtmark, men vi kommer också att besöka 
andra fågellokaler. Vi kan även tänka oss att kalla till utflykter på kort 
varsel om något sensationellt finns i närheten.
Exkursionerna är öppna för alla. Om ni inte står med på vår sändlista, 
så meddela e-adress till någon av kontaktpersonerna.
Utflykter under våren: onsdagar 7/4, 21/4, 5/5, 19/5 och 2/6.

Välkomna!

Tid: Varannan onsdag kl 18.30 med början den 7 april
Samlingsplats: Vid COOP:s parkering på Sjöbo väst
Kontaktpersoner/anmäl till: Lars Leonardson, 0706-91 31 86, 
larsleonardson@gmail.com, och Gert Ljungqvist, 073-988 45 27, 
torgel.ljungqvist@gmail.com

Gråhakedopping. Foto: Lars Leonardson

Ta gärna 

med kikare, 

fågelbok och 

fika!

8

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 6 februari kl 9.30
Samlingsplats: Parkeringen vid Tempo i Blentarp
Kontaktpersoner: Gert Ljungqvist (073-988 45 27) 
och Lars Leonardson (0706-91 31 86) anmäl till 
larsleonardson@gmail.com, senast den 30 januari.

Adult havsörn. Foto: Lars Leonardson

Årsmötet 2022 blir den 17 mars, digitalt 
eller fysiskt, vi får se helt 

enkelt. Om det går kom-
mer Per Nyström hålla föredag då.
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Vill du engagera dig i vårt arbete för den 
biologiska mångfalden?

Välkommen att delta i slåtter av Vitabäckskärret!

Naturskyddsföreningen i Färs ansvarar för den årliga slåttern av Vita-
bäckskärret i Fyledalen sedan 1992. 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. Vi är i stort behov av vol-
ontärer som hjälper till med räfsningen under slåttern. Ta gärna med 
räfsor och glöm inte gummistövlarna! Vi bjuder på dricka och lite fika. 

Varmt välkomna att göra en praktisk naturvårdsinsats!

Hör av dig till: Karin Gerell Lundberg (0416-15120, 
070-24 23 065) eller Dan Gerell (073-021 66 87)
Samlingsplats: Vitabäckskällan, Eriksdal
Tid: En söndag i slutet av augusti alternativt början av september

Med lie i Vitabäckskällan. Foto: Dan Gerell · Kärrknipprot. Foto: Rune Gerell
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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
Vice ordf. Per Nyström  per.nystrom@ekoll.net
Karin Gerell Lundberg  karin.gerell@sjobo.nu
Sekr. Anna Elmlund  elmlundanna@gmail.com
Kassör Annika Håkansson  annikabir2002@yahoo.se                  
Björn Barup  bjorn.barup@gmail.com 

www.fars.naturskyddsforening.se

Höst på Snogeholm. Foto: Per Nyström
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Till

Avs: Naturskyddsföreningen i Färs
c/o Cornelia Lovfeldt, Säterivägen 16, 275 66 Vollsjö
E-post: cornelialovfeldt@gmail.com
Mob: 0708-67 79 57


