
 

NATUR  I  ESLÖV 
 

 

Sparvuggla                                                   Foto Berit Färjh 

 

Eslövsbygdens Naturskyddsförening  
 

MEDLEMSBLAD NR 60 Våren 2015 



ENF 

 
Eslövsbygdens Naturskyddsförening är den lokala organisationen av 
Naturskyddsföreningen. Vi bevakar vår natur och vår miljö i Eslövs kommun. 
 
Föreningen ägnar sig åt olika teman för att kunna samla intresserade medlemmar 
till aktivitet. På programmet står ibland intressanta föreläsningar och 
bildvisningar. Ofta gör vi exkursioner till intressanta platser. Vid ett par tillfällen 
har vi gjort kortare resor med övernattningar. 
 
Vi strävar efter att ha ett attraktivt program för våra medlemmar. Den som vill ta 
en mer aktiv del i föreningens olika aktiviteter är varmt välkommen på något av 
våra styrelsemöten, eller kan ta kontakt med någon av nedanstående 
kontaktpersoner inom olika ämnesområden. Arbetsgrupper skapas utifrån behov 
och intresse. 

Styrelse 
Namn Tel. Mobiltel. Ansvarsområde 

Alf Andersson  073-8290383  
Britt-Marie Hansson sekr. 0413-136 03 0730-341210 Naturvård 
Emil Åsegård ordf.  0706-292385  
Emma Ådahl  0734-118208 Utomhuspedagogik 
Harriet Johnsdotter  0413-176 10 0730-771879 Miljö 
Lars-Olov Strand kassör 0414-51010 0708-838898  
Lena Adrielsson 046-249459  Geologi 
Sven Laurin 0413-13551 0705-736605  
Tore Pålsson  0413/15305 0735-640450 Cykel 
 
 
Hemsida: http://eslov.naturskyddsforeningen.se/ 
 
Kontaktperson för styrelsen: Britt-Marie Hansson, ebmh2001@gmail.com 
 
Mail-lista: om du vill få påminnelse om våra program-aktiviteter och andra 
spontana inbjudningar per e-post så kan du gå med i vår mail-lista. Skriv till 
Britt-Marie! 
 
Plusgiro: 491 54 48 - 7 
 
Medlemsbladet ges ut av Eslövsbygdens Naturskyddsförening. I detta finns aktuell 
föreningsinformation samt eventuella artiklar om natur och miljö i Eslövs kommun. Du är 
alltid välkommen att bidra med artiklar eller insändare. Författarna är ensamma ansvariga för 
innehållet i sina artiklar. 

  



 

Spår i olika skala  
 

Vår krets har alltid fokuserat på lokal verksamhet. Det miljöarbete vi bedriver 
sträcker sig sällan bortom remissvar till kommunen, den årliga klädbytardagen 
på biblioteket eller, som i vår, ett studiebesök på vattenverket i Stehag. På våra 
utflykter brukar vi inte följa flyttfåglarna bortom länsgränsen, utan gärna skåda 
inom cykelavstånd från centralorten, som på aprilbesöket i Skarhults 
återskapade våtmarker. 
Samtidigt kan man alltid sätta vår verksamhet i en större kontext som sträcker 
sig långt utanför kommungränsen, ja i flyttfåglarnas fall ända till Afrika. De nya 
kemikalietunga kläder vi spar naturresurser på att inte köpa (på klädbytardagen) 
ger ett litet mentalt eko till fabriker och vattendrag i Indien och USA.  
Överallt i vår närhet ser vi spår av globala sammanhang. Utterspår snirklar sig 
fram i och mellan östgötska, småländska, blekingska, och till slut även skånska 
vattendrag. Om utterns och andra rovdjurs återkomst till Skåne arrangerar vi en 
föreläsning om i januari, och blir det spårsnö så arrangerar vi en spårardag i 
februari. Rovdjurens tillbakagång har orsakats av globalt utsläppta miljögifter 
och jakt, och återkomsten till Skåne (och kanske Eslöv?) beror inte så mycket på 
Eslöv som på nationella ansträngningar. 
Även naturen i Eslöv påverkas av global politik. Miljöerna vi lär oss om och 
vårdar, till exempel i juni månads flera blomstervandringar och på min egen 
föreläsning på årsmötet i mars, är ofta hotade. Luftburet kvävenedfall gödslar 
våra ängar och EU:s jordbrukspolitik, med allt från reglerade matpriser, 
frihandel och kemikalielagstiftning, styr våra artrika betesmarker mot långsam 
igenväxning. I den hårda kampen mot dessa globala krafter kan du engagera dig 
i vår rörelse. Börja till exempel med ekologisk vinprovning och besök hos 
insektssamlaren Peter Cederströms spännande samling (båda i mars) och ta 
sedan med familjen på kanotpaddling på Rönne å i juni! 
 

Emil Åsegård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gullstånds                Foto Britt-Marie Hansson 
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Sparvuggla i Eslöv 
 
Ugglan en sparvuggla och bilden är tagen 5 febr.2012 vid Trollsjön. 
Vi var ute på promenad och helt plötsligt satt den på en gren strax intill 
gångstigen. 
Jag kunde gå nära den och gick även runt trädet. När jag var färdig med foto 
flög den iväg. 
Tore hade hittat spybollar i en holk nära där vi såg den. 

Berit Färjh 
 

Fakta 
Sparvuggla (Glaucidium passerinum) är den minsta ugglan i mellersta och norra 
Europa. 
Sparvugglan känns främst igen på sin ringa storlek. Den är stor som en stare, 
mäter 15-19 centimeter, har ett vingspann på 32-39 centimeter och väger 
ungefär 60 gram. Kroppen är gråbrun på ovansidan, med vitaktiga prickar, på 
undersidan vit med bruna längsgående fläckar eller streck. Stjärten har vita 
tvärband. Tårna har tätt med hårlika fjädrar ända ut till klorna. 
 
Dess sång, som kan höras på 500 meter, till en kilometers håll, består av taktfast 
upprepade entoniga mjuka visslingar med ca 1 sekunds mellanrum 
 
Med en population på omkring 15 000 par i Sverige är det den vanligaste ugglan 
i Sverige tillsammans med kattuggla och pärluggla.  Från Wikipedia 
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Slåttergubben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När slåttergubben kommer 
med piga och dräng, då är tid 
för bonden att bärga sin äng.  
          (Bondepraktikan) 
 
 
 
 
 
 

                          Foto Britt-Marie Hansson 
 
Fakta 
Slåttergubbe är en flerårig, upp till en halvmeterhög, korgblommig växt med 
helbräddade, 5-10 centimeter långa, ljusgröna rosettblad. Den glandelhåriga 
stängeln har 1-3 
bladpar och en toppställd, 6-8 cm bred korg med brandgula strål- och 
diskblommor. Ofta har den även två mindre korgar i det översta bladparet. 
Frukten är omkring 5 mm lång, blekbrun och korthårig med en smutsigt vit 
pappus (hårpensel). Slåttergubbe blommar i juni-juli och kan knappast förväxlas 
med någon annan art i sitt svenska utbredningsområde. 
 
Växer på mager näringsfattig mark, framförallt i gamla ogödslade, välhävdade 
naturbetesmarker och i slåttermarker (där sådana fortfarande finns kvar och 
hävdas). Ibland kan man även finna den t. ex. i gles skog, i bryn, på vägrenar 
samt på ohävdade gräs- och ljunghedfragment. Dessa förekomster är ofta 
mycket individfattiga och kan betraktas som restbestånd. Slåttergubbe är en 
konkurrenssvag art som är beroende av hävd för sin långsiktiga överlevnad. 

Från www.artfakta.se 
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Vårprogram 2015 
 

Örnspaning  
 

Lördag 10 januari kl. 9.00 
 
Vinterns örnspaning med Bo-Göran är en klassiker som ingen vill missa. 
Bussutflykten i vintras var uppskattad, och vi tänker fortsätta med gemensam 
busstransport för att minimera bensinförbrukning och optimera möjligheten att 
spana från bussfönstren. Väder, väglag och de senaste rovfågelrapporterna 
bestämmer vart färden går, men vi hoppas på såväl havsörn som kungsörn, och 
gärna många! 
Bussen utgår från Föreningstorget i Eslöv med samling kl. 9.00. Resa till 
självkostnadspris ca 100 kr. Ta också med kikare, fika och varma kläder.  
 

Kontaktperson: Lena Adrielsson 
 

Rovdjur i Skåne 
 

Onsdag 21 januari kl. 18.30  
 
Rovdjurshandläggare Bertil Nilsson, naturskyddsenheten länsstyrelsen Skåne, 
kommer till stadsbiblioteket i Eslöv och håller föredrag/information. Det handlar 
om rovdjuren i Skåne, varg, lodjur och kungsörn. 
Efter föredraget blir det frågestund/diskussion. Vi bjuder på fika i pausen. 
 

Kontaktperson Tore Pålsson 
 

Spår i snön! Vem har varit här? 
 
När och om det blir spårsnö, blir det vandring i Rövarekulan eller på annan  
intressant plats, som vi kan ta oss till. I Rövarekulan kan det finnas spår efter  
utter och häger vid ån och i markerna rådjursspår eller vargspår, vem vet, det  
kanske är hundspår ?  
Vi tar hjälp av en spårbok och ev. någon person (jägare), som kan mer än vi. 
Troligen i januari eller februari. Kallelse via maillistan (kort varsel). 
 

 Kontaktperson: Tore Pålsson 
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Besök på Ringsjöverket 
 

Torsdag 12 februari kl 18.00 
 
Vi besöker Ringsjöverket i Stehag och får en guidad tur där vi får lära oss om 
hur större delen av Skånes dricksvatten färdas från sjön Bolmen i Småland och 
bereds i Ringsjöverket.  
 
Max 25 deltagare. Anmälan görs till Emil Åsegård, samling på föreningstorget 
för samåkning kl. 17.45 eller på plats utanför grindarna till Ringsjöverkets 
mitteningång (av tre) kl. 18.00. 
 

Kontaktperson: Emil Åsegård 
 

Planering höstprogrammet  
 

Onsdag 25 februari kl 20.00  
Redan nu är det dags att börja spåna på höstprogrammet. Klockan 20.00 efter 
styrelsens möte i föreningslokalen är alla medlemmar välkomna. Hjälp oss att 
fylla höstprogrammet med intressanta aktiviteter. 
Vad skulle just du vilja ha med i vårt program. Vi ser fram emot en trevlig kväll 
där vi tillsammans gör höstprogrammet innehållsrikt och roligt. 
Adressen är Gröna Torg 1, och är en källarlokal längs Västerlånggatan i Eslöv. 
Vi bjuder på fika. Välkomna. 
 

Kontaktperson: Emil Åsegård 
 

Insekter 
 

Onsdag 4 mars kl 19.00 
 
Vi träffas hemma hos entomolog Peter Cederström Axelvoldsvägen 27.  
Peter visar upp sin insektssamling och berättar om de djur vi vet så lite om. Mest 
är vi väl irriterade på allt som flyger och kryper där vi inte vill ha dem. 
Föreningen har besökt Peter en gång tidigare och vi kan lova en intressant och 
lärorik kväll. 
Anmäl dig till Britt-Marie senast den 2 mars. 
Först till kvarn gäller då antalet är begränsat till 20 personer. 
 

Kontaktperson: Britt-Marie Hansson 
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Årsmöte 
 

Torsdag 11 mars kl.19.00 Södergatan 34a 
 
Förutom det formella mötet föreläser vår ordförande om sitt arbete med 
inventering av kommunens igenväxande betesmarker. Det finns flera 
smultronställen och en del ovanliga arter som gömmer sig i snåren och de höga 
gräsen. Frågan ställs också om föreningen kan göra något för att värna dessa 
markers naturvärden. 
 
Som tidigare år bjuder vi på (grön) tårta till kaffet och presenterar 
verksamhetsberättelsen om det gångna året och planen för det kommande.  
Har du förslag du vill ha beslut om på årsmötet får du lämna in det till styrelsen 
senast 13 februari.  
I övrigt gäller bifogad dagordning för årsmötet. 
Vi tror på en trevlig kväll där många av oss träffas. Vi har faktiskt varit ganska 
många de senaste åren men där finns alltid plats för fler! 
 
Välkomna! 

Kontaktperson: Britt-Marie Hansson 
 

 

Ekologisk mat och vin 
 

Fredagen 20 mars 2014 kl 18.30  
 

Vi vill slå ett slag för det goda och faktiskt också rika utbudet av ekologiska 
produkter som finns. Vi kommer själva att laga några goda rätter på ekologiska 
och klimatsmarta råvaror och som dryck till maten serveras ekologiskt rött vin 
och vatten.  Det finns ett stort utbud med ekologiska viner och intressanta 
smaker. Vi ska prova tre olika viner. Var och en tar med sig tre vinglas. I 
konventionellt jordbruk är vindruvor hårt besprutade. I ett EU-stickprov på 
vindruvor hittades 26 olika bekämpningsmedel.  
 
Givetvis måste du inte dricka vin för att komma. Vi har alternativ.   
Du får betala självkostnadspriset ca 150 kronor. Obligatorisk anmälan till 
Harriet på tel. 073- 077 18 79 alt harriet.johnsdotter@home.se .  
  
Vi vill ha din anmälan senast den 15 mars.  Glöm inte tre vinglas! 
Välkomna!  

Kontaktperson: Harriet Johnsdotter 
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Fagning av ängen i Kastberga 
 

Lördag den 11 april kl 9.00 
 
Då är det dags för vårstädning av slåtterängen i Kastberga.  
Vi börjar på ängen klockan 9.00 och beräknar att hålla på till 12-tiden. Vi 
plockar ihop nedfallna kvistar, räfsar ihop gamla löv och klipper bort lite sly. 
Ta med fika och gärna arbetshandskar. Kom när du kan, stanna så länge du vill! 
De som önskar kan samåka från Föreningstorget 8.45 
Ring i så fall dagen före. 
 

Kontaktperson: Britt-Marie Hansson 
 

Förnya din garderob med klimatsmarta klädbyten  
 

lördag 18 april kl 10.45 – 13.00  
 
Tillsammans med biblioteket arrangerar vi en klädbytardag lördagen den 18 
april 2014 kl 10.45–13.00 på Eslövs stadsbibliotek. Då kan man utan kostnad 
passa på att förnya sin garderob. Inbyteskläder tas emot på Eslövs 
stadsbibliotek; torsdagen den 16 april 16.00-18.30 och lördagen den 19 april 
10.00-10.45. Max 5 plagg/person. 
Energirådgivare Anna Matsson tipsar om klimatsmarta val. 
 

Kontaktperson: Harriet Johnsdotter 
 

Cykeldag på Stora Torg Eslöv 
 

Lördag 25 april kl 09.30-13.00 
Vi finns på torget tillsammans med cykelhandlare, reparatörer och Eslövs 
kommun för att uppmärksamma cykelns alla fördelar. Vi hjälper dig med 
enklare justeringar av din cykel; kollar däck och lufttryck, smörjer kedjan, 
justerar sadeln m m. 
Vi tipsar varandra om cykelvägar, cykelkartor, kläder och bra fikaställen. 
Demonstration blir det av nya cyklar. Elcyklar, liggcyklar och tandemcyklar 
kommer också att visas. 
Alla är välkomna med eller utan cykel.  
 

Kontaktperson Tore Pålsson  
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Naturvandringar i Abullahagen 
 

Det blir tre naturvandringar i Abullahagen under våren. 
Två under maj och en i juni. 
Datum för dessa är ej fastställda, utan kommer att meddelas när det blir aktuellt. 
Vi annonserar i Skånskan och skickar ut inbjudan via mail. Det är därför bra om 
du som inte anmält dig till vår interna maillista gör det. 
 
Vi samlas varje gång klockan 18.30 på Orkla (Procordias) parkering på 
Sockergatan. 
Promenaden tar ca 2 timmar och är bitvis stenig. Grova skor och oömma kläder 
rekommenderas. De som vill tar med fika. 
 

Kontaktperson: Britt-Marie Hansson 
 

 
Stenmåra och bergsyra                                         Foto Berit Färjh 

 

Lunchvandring 
 

Onsdag 6 maj kl 12.00 
Samling vid Våfflan, Trollsjön Eslövs kommuns trädgårdsingenjörer Allan 
Lickander och Matilda Hansèn vandrar med oss runt Trollsjöarna och till 
Vanningen . De visar oss parkens träd och buskar kanske speciellt nyplanterade.  
Vi hoppas också få se och höra vårfåglarna, såväl i vattnet som i träden. 
Avslutas vid 13-tiden. 
 

Kontaktperson Berit Färjh tel. 0413-13541 Tore Pålsson tel. 0413-15305 
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Foto Tore Pålsson 

Besök i det återskapade vattenriket vid Skarhults slott 
 

Lördag 9 maj kl. 10.00. 
 
Vid förra sekelskiftet rätades Bråån ut vid Skarhults slott och våtmarkerna 
försvann. De har nu återskapats och vi får se resultatet. Anna-Karin Linusson 
från Miljöförvaltningen Eslöv kommun guidar oss och Emil Åsegård hjälper oss 
med vilka fåglar som finns här. 
Vi cyklar från Stadshuset 09.30 och de som vill åka bil samlas på 
Föreningstorget 09.30 (samma tid) för avfärd till Skarhult. Samlingsplats 
Skarhults kyrka. Ca 10.00.   

Kontaktperson Tore Pålsson 
 

Gökotta 
 

Söndag 17 maj klockan 6.00. 
 
Kl 06.00 träffas vi på Föreningstorget. Krankesjön är målet och dit tar vi oss i 
egna bilar, samåkning. Vid Krankesjön stannar vi på parkeringsplatsen vid 
Silvåkratornet. Här gör vi första stoppet för att lyssna på fågelsången. Vi tänker 
sedan fotvandra runt Krankesjön med ett antal stopp för fågelskådning och 
fikapauser. Vandringen blir knappt en mil lång för de som vill och kan gå så 
långt. De som tycker att det räcker med att komma ut i naturen kan vandra en 
mindre sträcka eller stanna vid fågeltornet. Fåglar kommer vi förhoppningsvis 
att både se och höra var vi än pausar. 
Det tar ungefär 5 timmar, inklusive ett antal pauser, att ta sig runt hela sjön. 

Ansvariga Emil Åsegård och Alf Andersson 
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Dagsutflykt till Kristianstad Vattenrike 
 

Lördag 30 maj 2015 kl. 8.30 
 
Få platser har så rik och varierad natur som Kristianstad vattenrikes 
biosfärsområde och ett besök här är en upplevelse alla tider på året. 
Höjdpunkterna i slutet av maj är nog det myllrande fågellivet och områdets 
blommande orkidéängar. 
 
Följ med på en vårutflykt som passar både barn och vuxna! Vi börjar med en 2-
timmars förmiddagstur med båt ut i Vattenrikets fågelrika våtmarker. Mer än 
130 fågelarter häckar i området och från safaribåten kan vi spana efter vadare 
och andfåglar på strandängar och i Hammarsjöns vassruggar.  
Vi hinner också med ett besök i Vattenrikets Naturrum innan vi tar oss vidare till 
de orkidérika utmarkerna vid Mosslunda.  
Från P-platsen gör vi en lättare vandring (ca 2km) genom betesmarker och 
slåtterängar. Vårt mål är ett litet rikkärr med kalkrikt grundvattnet som gynnar 
flera orkidéarter. Vid den här tiden på året bör blomningen vara i full gång! 
 
Vi samlas på Föreningstorget för avfärd kl. 8.30. Hemkomst ca. 16.00. Ta med 
matsäck för hela dagen och ta också gärna med kikare! Båtturen kostar 195 kr 
för vuxna och 120 för skolungdom. Barn upp till 7 år åker gratis. Föranmälan är 
obligatorisk, så hör av er senast 15 maj.  
 

Kontaktpersoner: Lena tel. 046-249459, e-post: Lena.Adrielsson@geol.lu.se 
                                   Britt-Marie tel. 0413-13603, 0730-341210 
 

De Vilda Blommornas Dag 
 

Söndag 14 juni kl 9.00  
 
Vi träffas vi för samåkning från Föreningstorget 9.00. I hela Norden firar man 
denna dag de vilda blommorna. Vi gör det som vanligt under Bengt Nihlgårds 
kunniga och engagerade ledning. Vi räknar med att vara ute under förmiddagen. 

Var det bär iväg är inte bestämt, vi får se 
vad Bengt överraskar oss med. 
Glöm inte ta med fika och goda vänner. 
 

Kontaktperson: Britt-Marie Hansson 
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Kanotpaddling på Rönne å 
 

Lördag 27 juni 
Rönne å rinner från Ringsjön till kusten vid Ängelholm. Det har den gjort ett bra 
tag, så nu är det väl dags att se hur det går till! Som en föreningsaktivitet hyr vi 
kanoter på kanotcentralen i Stockamöllan och paddlar till första etappen 
”Djupadalsmölla” omkring 3 timmar bort. Leden leder genom många vackra 
miljöer, och vi håller ett gemensamt stopp i Naturreservatet Billingemölla där vi 
tittar på växter och djur som vi sett längs vägen och kanske får en 
fikaföreläsning av nån lärd person. Man får själv boka och bekosta kanothyran 
på 380:- per kanot (med plats för två personer), och kan förstås också välja om 
man efter Djupadalsmölla vill paddla vidare en etapp. 
Samling vid kanotcentralen i Stockamöllan kl. 10.00. 
 

Kontaktperson: Emil Åsegård 
 

Slåtter i Kastberga 
 

Lördag 25 juli kl 9.00 
 
Vi finns på plats från kl. 09.00 och jobbar på till 12.00 då föreningen i 
vanligordning bjuder på sillunch.  
Man måste inte kunna hantera en lie för att delta i arbetet.  
Det skall räfsas och hässjas. Det klarar alla.  
Är du bara nyfiken på hur det ser ut i vår äng är du också välkommen.  
Kom när du vill, gör vad du känner för och gå hem när det passar dig.  
Huvudsaken är att du vill komma!  
Sillunchen bjuder vi på, själv tar du med något till förmiddagsfikat. 
Samåkning kan ordnas från Föreningstorget 8.45. 
Ring i så fall Britt-Marie senast dagen före. 
 

Kontaktperson: Britt-Marie Hansson 
 

Storksläpp 
 

Någon gång i slutet av juli släpps storkungarna ut. 
Det är säkert en häftig upplevelse. 
Vi skickar ut mail när vi vet att det blir och om möjligt även i Skånskan. 
 

Kontaktperson Britt-Marie Hansson 
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Fotoklubbens bildvisningar 
Eslövs Bibliotek        Våren 2015      kl. 19.00         Inträde med fika 30 kr 

 

Irland - den gröna ön 
16 feb Eva Hallkvist 
Irland är gröna vidder, kala berg, dramatiska klippor och mycket historik. Mitt 
möte med Irland blev kärlek vid första ögonkastet. Under kvällen tar jag er med 
på en rundresa med bilder från både natur och stad, folkliv och ödslighet, hav 
och land. 
 
Lofoten 
16 mars Karlo Pesjak 
Följ med till världens vackraste örike. Vi får uppleva spektakulära Lofotväggen, 
midnattssolen, vackra kritvita stränder, den vandrande torsken från Barents hav 
och mycket annat. 
 
Mitt Afrika- elefanter, gorillor och säkerhetspolitik.  
20 april Magnus Jörgel  
1995 gjorde jag min första safari i Tanzania, sedan dess har det blivit 37 till och 
10 års jobb med freds och konflikthantering i många Afrikanska länder. Detta är 
en del av min Afrikanska historia. 
 
För mer info. besök fotoklubbens hemsida: www.eslovsfotoklubb.se  
 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

Alla våra aktiviteter arrangeras i samarbete med: 
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Dagordning årsmötet 2015-03-11 
 
  1 Årsmötets öppnande 
  2 Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst 
  3 Godkännande av dagordningen 
  4 Val av ordförande för årsmötet 
  5 Val av sekreterare för årsmötet 
  6 Val av två justeringsmän att jämte årsmötets ordförande justera  
     mötesprotokollet 
  7 Styrelsens verksamhetsberättelse 
  8 Kassaberättelse 
  9 Revisorernas berättelse 
10 Frågan om ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning 
11 Val av ordförande för 2015 
12 Beslut om antalet styrelseledamöter 
13 Val av styrelseledamöter 
14 Val av revisorer och revisorsuppleanter 
17 Utseende av valberedning 
18 Beslut om firmatecknare 
19 Föredragning och beslut om verksamhetsplan 2015 
20 Föredragning och beslut om budget för 2015 
21 Övriga frågor 
22 Mötets avslutning 

Foto Arne Olsson 
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B FÖRENINGSBREV 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avs. 
ESLÖVSBYGDENS NATURSKYDDSFÖRENING 
c/o  Britt-Marie Hansson  
Rönnebergavägen 17A 
241 34 Eslöv 

PROGRAM 
Lördag 10 januari Örnspaning 

Onsdag 21 januari  Rovdjur i Skåne  

 Spår i snön! Vem har varit här?  

Torsdagen 12 februari Besök på Ringsjöverket 

Onsdag 25 februari  Planering höstprogrammet  

Onsdag 4 mars  Insekter 

Torsdag 11 mars Årsmöte 

Fredag 20 mars Ekologisk mat och vin 

Lördag 11 april Fagning av ängen i Kastberga 

Lördag 18 april Förnya din garderob med klimatsmarta klädbyten 

Lördag 25 april Cykeldag på Stora torg Eslöv 

 Naturvandringar i Abullahagen 

Onsdag 6 maj Lunchvandring 

Lördag 9 maj 
Besök i det återskapade vattenriket vid Skarhults 
slott 

Söndag 17 maj Gökotta 

Lördag 30 maj Dagsutflykt till Kristianstad Vattenrike 

Söndag 14 juni De vilda blommornas dag 

Lördag 27 juni Kanotpaddling på Rönneå 

Lördag 25 juli Slåtter i Kastberga 

 Storksläpp 
 


