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Frihult Foto: Per Nyström
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Årsmöte

Vi planerar ett fysiskt möte. Om det inte går kommer mötet ske via 
länk. Håll utkik på vår hemsida och vår facebook.

Efter årsmötesförhandlingarna håller Per Nyström ett föredrag om 
groddjur - Hur mår våra groddjur? Kan en tops och en droppe vatten 
ge svaret? Det blir bilder och en uppdatering om läget för groddjuren i 
landet och i Sjöbo kommun. Nya hot lurar runt hörnet men vi kan alla 
hjälpa till!

Föreningen bjuder på fika - alla är välkomna!
Om mötet blir via länk, anmäl dig till 
Annika Håkansson, annikabir2002@yahoo.se, 
senast den 14 mars, du kommer då få en länk till 
mötet samt årsmöteshandlingar. 

Tid: Torsdagen den 24 mars kl 19
Samlingsplats: Hemvärnsgården i Sövde alt. digitalt möte
Kontaktpersoner: Per Nyström (070-4932786) 
Annika Håkansson (0761-912646)

Foto: Per Nyström
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Notera att årsmötet hålls den 24/3-2022 och 
INTE den 17 mars som 
uppgavs i program-utskicket för 2021.



Grodor i Frihult

I Frihults naturreservat har föreningen sin egen damm. Den anlades 
för sju år sedan. Men hur har det gått för groddjuren i området? Under 
2021 har flera vatten anlagts och restaurerats.
Vi börjar med att fika kl 20 för att invänta mörkret. Lövgrodorna bru-
kar börja spela vid 21.15. Förhoppningsvis får vi även höra både lök-
groda och klockgroda. Lövgrodorna kan höras ända från parkeringen.

Kläder efter väder och en lampa är bra att ha liksom något att sitta på 
när vi fikar. Vill du komma närmre grodorna - tag stövlar på!

Tid: Lördagen den 7 maj kl 20
Samlingsplats: Parkeringen Frihults naturreservat
Kontaktpersoner: Per Nyström (070-4932786) och
Birger Schmitz (0768-560140) 

Lövgroda Foto: Per Nyström

4 5

Vandring i Starrarps Ora

Tid: Lördagen den 11 juni kl 10
Samlingsplats: Parkering finns utanför en verkstad i slutet av Star-
rarps Oreväg
Kontaktpersoner: Anna Elmlund ( 0768-643394) och 
Gustaf Tynelius (072-5676182)

Vi kommer vandra i Starrarps ora som utgörs av två öppna, steniga 
enefälader som är sammanbundna av en buskrik hagmark. Markerna 
är omgivna av vackra stenmurar. Tuvor och höljor ger en artrik flora, 
som tuvtåtel, kamäxing, rödven, stagg, hundstarr, grusstarr, snårstarr, 
gråfibbla, stenmåra, brunört, ljung, backtimjan, grönvit nattviol och 
slåttergubbe. Bland dagfjärilar kan nämnas kamgräsfjäril, svingelgräs-
fjäril, luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril och stor ängssmygare. Fågelfau-
nan representeras bl.a. av gröngöling, gulsparv och törnsångare. Vår 
guide är Agne Paulsson, lärare i floristik och faunistik på Högskolan 
Kristianstad, och dessutom mycket fågelkunnig. Välkomna!

Starrarps Ora Foto: Rune Gerell
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Svampexkursion i Fyledalen

Dagens exkursion går till Fyledalen. Vi samlas vid rast- och parke-
ringsplatsen centralt i naturreservatet. Enligt vår exkursionsledare 
Sigvard Svensson från Puggehatten (Skånes Mykologiska Förening) 
finns här intressanta svampmarker. De bokskogsklädda sluttningarna 
har lång kontinuitet och tillsammans med den döda veden utgör de 
viktiga miljöer för svampar.

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

Tid: Söndagen den 9 oktober kl 10
Samlingsplats: Den centralt belägna P-platsen vid ”tegelbruket” 
intill Stenby backar. 
Kontaktpersoner: Karin Gerell Lundberg (070-2423065) och 
Annika Håkansson (0761-912646) 

Rutbläcksvamp Foto: Karin Gerell Lundberg

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 
Vitabäckskärret i Fyledalen sedan 1992. Slåttern är nödvändig för att 
denna värdefulla ängsmark skall bevaras, bibehålla sin blomsterprakt 
och inte minst det rika insektslivet. 
Vi skär vegetationen med lie, räfsar ihop materialet och forslar bort 
det från kärret. Vi är i behov av volontärer som hjälper till med arbetet 
under slåttern. Ta gärna med redskap och glöm inte gummistövlarna! 
Det finns räfsor att låna. Vi bjuder på dricka och lite fika. 
Varmt välkomna att göra en praktisk naturvårdsinsats!

Hör av dig till: Karin Gerell Lundberg (0416-15120, 
070-2423065) eller Dan Gerell (073-0216687)
Samlingsplats: Vitabäckskällan, Eriksdal
Tid: Information kommer i augusti på vår hemsida eller facebook.

Vitabäckskärret Foto: Per Nyström 



Sjöbo Fågelgrupp 2022

Fågelgruppens aktiviteter fortsätter under år 2022. Vår huvudlokal är 
Ilstorps våtmark, men vi kommer även att besöka andra lokaler. Om 
det dyker upp sällsynta arter kan vi med kort varsel kalla till utflykt 
utanför det ordinarie programmet.
Exkursionerna är öppna för alla. Om ni inte står på vår sändlista kan ni 
meddela e-postadress och telefonnummer till någon av kontaktperso-
nerna.
Planerade utflyktsdatum under våren 2022: 6/4, 20/4, 4/5, 18/5, 1/6.

Välkomna!

Tid: Varannan onsdag kl 18.00 med början den 6 april
Samlingsplats: På COOP:s parkering, Sjöbo väst
Kontaktpersoner/anmäl till: Lars Leonardson, (070-6913186), 
larsleonardson@gmail.com, och Gert Ljungqvist, (073-9884527), 
torgel.ljungqvist@gmail.com

Brushane Foto: Lars Leonardson

Ta gärna 

med kikare, 

fågelbok och 

fika!
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Kräftor – hotade eller invasiva. Varför blev det så?Kräftor – hotade eller invasiva. Varför blev det så?
Föreläsning av Per Nyström

Kräftor - en kär tradition Foto: Per Nyström

Tid: Torsdagen den 10 nov kl 19
Samlingsplats: Hemvärnsgården i Sövde
Kontaktpersoner: Per Nyström (070-4932786) och 
Annika Håkansson (0761-912646) anmäl till 
annikabir2002@yahoo.se, senast 1 nov.

Kräftskivan är en tradition som vi verkligen kan kalla för ursprung-
ligen svensk. Situationen för sötvattenskräftorna i Sverige har för-
ändrats över tid; kräftpesten år 1860 och inplanteringen av nordame-
rikanska kräftor under 60-talet, men vad hände sedan? Vad påverkar 
kräftorna i deras vattenmiljö?
Per Nyström har mångårig erfarenhet av forskning, fiske och odling 
av kräftor. För den som vill läsa mer om kräftodling rekommenderas 
”Kräftodlingens ABC” som kan laddas ner från SLU: www.slu.se/
institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/kraftor-och-kraftfiske/
kraftodlingens-abc/.



10

Vill du veta mer om Naturskyddsföreningen i Färs
eller vill du kanske vara med och engagera dig? 
Har du frågor, förslag eller synpunkter? Hör gärna 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!

Styrelsens sammansättning under 2021:
Ordförande 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                  
Gustaf Tynelius  gustaf@elsekjellsmejeri.se
Medlemsreg Birger Schmitz  birger.schmitz@gmail.com 

www.fars.naturskyddsforening.se

Till dig som är medlem; 
uppge gärna din mailadress till medlemsansvarig 

Birger Schmitz om du inte redan har gjort det!

Nyfångade kräftor Foto: Per Nyström
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Örnvandring vid Sövdesjön

Vinterns örnvandring till markerna vid södra delen av Sövdesjön är ett 
uppskattat inslag i kretsens programverksamhet. Så gott som varje år 
har kungs- och havsörnar visat upp sig, och då och då har vi även sett 
pilgrimsfalk. Föreningen bjuder på ekologisk ärtsoppa. Möjligheter till 
grillning finns.
Varma kläder och varm dryck rekommenderas. Ta med kikare och 
fågelbok om du har. Glöm inte sked och kåsa till soppan!

Om pandemin fortfarande pågår så kontrollera på Naturskyddsfören-
ingens i Färs hemsida om utflykten är inställd eller ej.

Tid: Söndagen den 5 februari kl 9.30
Samlingsplats: Parkeringen vid Tempo i Blentarp
Kontaktpersoner: Lars Leonardson, (070-691 31 86), 
larsleonardson@gmail.com, och Gert Ljungqvist, (073-9884527), 
torgel.ljungqvist@gmail.com 

Ruggande ung (3K) havsörn Foto: Lars Leonardson

Årsmötet 2023 blir den 23 mars

PROGRAM 2023



Till

Avs: Naturskyddsföreningen i Färs
c/o Per Nyström, Hökgatan 2, 275 62 Blentarp
E-post: per.nystrom@ekoll.net
Mob: 070-493 27 86


