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Foto, Per Magnuson, sångsvan i Vadensjö



Naturskyddsföreningen Landskrona
Krets av Svenska Naturskyddsföreningen, VÅRPROGRAM 2022

Mycket välkomna till ett nytt år med oss i Naturskyddsföreningen och vår aktiviteter. 
OBS, nu när vi skickar ut vårt program vet vi inte vad som kommer att gälla vid de olika 
aktiviteterna! Kolla med våra sociala medier (Facebook, Instagram eller hemsida). Vi 
uppdaterar efter hand.
Eller kontata oss gärna.

Fototräffar med Johan Thelander, lär dig mer om naturfoto och ta bättre bilder med din 
mobil eller annan kamera.
Anmälan till Johan senast den 15 februari:   j.thelander@outlook.com

Fågelträffar för noviser
Du som ser fram emot att få lära dig några vårfåglar nu i april och maj, följ med på få-
gelträffarna med oss. Vi spanar in de vanligaste arterna som man kan se i Landskrona 
med omnejd. Peder Weibull och ett par av hans fågelskådarvänner ställer upp två kvällar 
nu i vår för att guida oss.
Första kvällen blir 26 april.
Anmälan senast den 10 april:  landskrona.naturskyddsforening@gmail.com

Tisdag 1 mars, Årsmöte och Hur går det för Sveriges fåglar?
Härmed kallas våra medlemmar till årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Årsmötes-
handlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida. Välkomna att framför syn-
punkter på årsmötet.
Efter mötet: spännande föreläsning med Martin Green från Svensk Fågeltaxering som 
vann WWF:s pris för Årets miljöhjältar inom biologisk mångfald. Svensk Fågeltaxering 
övervakar förändringar i de svenska fågelbestånden och hur de påverkas av klimatför-
ändringarna.
Plats: Landskrona stadsbibliotek.
Tid:  mötet startar kl 18.00 och föredraget ca 18.30
Anmäl er till:  biblioteketvuxen.program@landskrona.se

Torsdagen den 17 mars, Ugglekväll
Vi spanar efter kattugglor i Karlslundsskogen vid idrottsplatsen. Denna vårkväll med 
fullmåne bör vara idealisk för att spana efter ugglor bland de mäktiga bokarna. Tim Ljung 
kommer att guida oss i Karlslund.
Samling: Karlslundsbadets entré kl 18.30

Tisdagen den 19 april, Vår i Säbyholmsparken
Parken vid vid Säbyholms gård är okänd för många landskronabor. Vi tar en kvälls-
promenad i denna lilla fina pärla när det gäller närnatur. Här finns en fin vårflora och 
många vårfåglar. Parken hyser även spännande inplanterade arter. Vi guidas av Peder 
Weibull när det gäller fåglar och Per Magnuson för floran.
Samling: Parkering vid Hilleshögs fabrik kl 18.00



Tisdagen den 10 maj, Havet äter Skåne
Anna Adell berättar om havsnivåhöjningarnas troliga effekter på Skåne och vad som 
kan göras för att klimatanpassa den skånska kusten. Anna doktorerar inom fysikaliska 
kustprocesser vid Lunds universitet.
Plats: Landskrona stadsbibliotek kl 18.00
Anmälan till:  biblioteketvuxen.program@landskrona.se

Onsdagen den18 maj, Våtmarksprojektet vid Munkebäck
Adam Bahr, kommunens ekolog och miljöstrateg tar oss med ut och visar på kommu-
nens våtmarksprojekt vid Munkebäck där Braån meandrar. Här finns ett svämplan, en 
korvsjö och många andra naturvårdsåtgärder.
Samling: Vid Asmundtorp kyrka kl 18.00

Söndagen den 5 juni, Naturnatt/eftermiddag för hela familjen
Vi vandrar genom Saxtorpsskogen för att kika på vår närnatur. Skogen, som blev natur-
reservat 2020 har mycket att bjuda. Efter vår vandring grillar vi korv vid grillplats. Fören-
ingen bjuder på korv.
Samling: Parkering på Sjögårdsvägen vid fd scoutstugan kl 17.00

Söndagen 3 juli, Trädgårdsinfluenser, biologisk mångfald i öppen trädgård
Isolde & Michael Krumholt visar sin fantastiska trädgård: under sex års tid har de job-
bat med att förvandla en gräsmatta till en skogsträdgård med att plantera över 30 olika 
bärbuskar och mer än 20 fruktträd, delvis som spaljé. Samtidigt försöker Isolde odla så 
många grönsaker som möjligt, båda ett- och fleråriga. Detta har lett till att det finns för 
varje år fler och fler olika arter av fjärilar, vildbin och fåglar, en trädgård anpassad efter 
naturen helt enkelt. Kom och få inspiration av Isolde och alla hennes goda ideér hur man 
skapar mångfald i sin täppa.  Visning från 10.00 – 12.00 fm och 14.00 – 16.00 em.
Samling: Bärstigen 14, Saxtorp

För information om exkursioner och andra aktiviteter kontakta oss gärna:
Per Magnuson 0703 35 07 57 (0418 43 20 15) och 
landskrona.naturskyddsforening@gmail.com

Naturskyddsföreningen Landskrona har några aktivitetsgrupper:
Energi och sol
Kommunikation och event
Konsumtion och trafik
Biologisk mångfald
Intresserad av att vara med i någon av grupperna? Maila Therese Ek;
landskrona.naturskyddsforening@gmail.com

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skicka ett mail till oss:
landskrona.naturskyddsforening@gmail.com

Följ oss på Facebook, Instagram och vår hemsida:
facebook.com/LandskronaNaturskyddsforening
instagram.com/landskrona_naturskyddsforening/
landskrona.naturskyddsforeningen.se/

Vi hoppas på en fin vår tillsammans, välkomna ut med oss!


