
Natten mellan den 5 och 6 juni har Naturskyddsföreningen gjort 
till sin egen. Att uppleva den ljumma sommarnatten kan vara ma-
giskt – sjungande fåglar, surrande nattfjärilar, svirrande fl adder-
möss, doftande blommor och ovan detta en hisnande stjärnhim-
mel. Allt detta vet många av oss redan – nu vill vi dela med oss av 
nattens mystik till fler! Känn dig riktigt välkommen!

Söderåsen
Naturnatten har blivit ett populärt arrang-
emang på många platser där vi får känna 
försommarens många dofter och ljud. Vi 
planerar att lyssna av kvällens nattsångare 
med start vid Fälleberga och kör däref-
ter till ytterligare en plats längs Vege å. 
Ta med fika och kraftiga skor. Samling: 
P-platsen vid N Vrams kyrka kl 20.30. 
Kontakt: Martin Persson 070-191 08 30, 
jordbergapersson@hotmail.com och Kurt 
Månsson 070-545 95 60 kurt.mansson@
ptj.se

Kristianstad
Efter mörkrets inbrott För hela familjen: 
Naturnatt på Näsby fält. Vilka spännande 
djur är vakna på natten? Vi lyssnar efter 
fågelsång i skymningen, letar småkryp, 
lockar nattfjärilar och andra flyn med 
lampa och lakan och pejlar efter fladder-
möss när mörkret lagt sig. Ta med något 
att sitta på och gott att äta, vi börjar med 
att kvällsfika tillsammans. Samling: Par-
keringen en bit förbi Näsby gård kl 21.00. 
Kontakt: Sussie Söderlundh, 070-23 62 
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Hovdala
Samling kl 22.00 vid stora parkeringen. 
Nattsångare, fladdermöss, nattfjärilar och 
nattkryp. GBF bjuder på korv med bröd 
och dryck. Förfrågningar: Lennart Matts-
son 0451-822 48 / 070-56 822 48.

Kullabygden
Samling kl.20:00. Den här kvällen/natten 
mellan världsmiljödagen och nationalda-
gen har vi en speciell aktivitet. Vi beger 
oss till Skälderviken och Sandön för att 
njuta av fågellivet där. Dessutom kommer 
vi att ströva längs Vegeå och kanske upp-
täcka en kungsfiskare. Men kvällen blir 
lång och det medförda fikat kommer att 
smaka! 
Upplysningar genom Gunnel Peterson – 
gunnel.petersson@naturskyddsforenig-
nen.se

Lomma-Bjärred
Vi följer med Lunds naturskyddsförening 
på denna nattaktivitet. Det utlovas allt 
från stora planeter till små grodor. An-

mälan: Till Henrik, 070-89 89 179 senast 
söndag 1 juni.

Hörby och Lund
Nu är det tradition att fira Naturnatten 
mellan 5 och 6 juni. Runt åttatiden samlas 
vi vid Silvåkratornet vid Krankesjön och 
får en härlig upplevelse med guider som 
berättar om vad vi kan se och höra i för-
sommarkvällen: fåglar, fladdermöss, gro-
dor och insekter. Vi tänder en brasa och 
grillar. Ta med något att äta, och varma 
kläder. LNF ordnar buss från Västra Sta-
tionstorget i Lund via Gastelyckan, Dalby 
och Torna Hällestad till Krankesjön. Pre-
liminärt (kontrollera tiderna på lund.na-
turskyddsforeningen.se) blir det avgångar 
från Lund kl. 19.00 och 20.30, och hem-
färd från Krankesjön kl. 23.00 och 00.30. 
Kontakt: Cecilia Wide, 070-63 77 341.

Österlen
Försommarens nattliga konserter upplevs 
då i Hagestads naturreservat . Vi studerar 
fåglar, insekter och blommor på vår vand-
ring. Det finns möjlighet att övernatta i 
ett stort tält med tillgång tillkök och toa-
lett. Det kostar 50:-. Anmäl till Margareta 
Nörregård före 31 maj. Tel. 0706-694559. 
Tag med liggunderlag, sovsäck och mat. 
– Naturnatten avslutas med gökotta kl 
05.30 - samling skyttepaviljongen i Hage-
stad. Detta är Ystads, Färs och Tomelillas 
samarrangemang. Samling vid biblioteket 
i Ystad kl 19.30 eller vid skyttepaviljong-
en i Hagestad kl 20.00. För samåkning 
ring Lena Olsson 0768 -111343

Färs (Sjöbo)
Försommarens nattkonsert av fåglar och 
grodor är något extra! Innan det mörknar 
studerar vi växter och insekter. Vi åker 
tillsammans med Ystads NF till Hagestad 
för ett nattligt äventyr. Det finns möjlighet 
till övernattning i tält med tillgång till kök 
och toa. Medtag: Matsäck, liggunderlag 
och sovsäck. Samling vid stadsbiblioteket 
i Ystad. Föranmälning krävs innan den 31 
maj!

Staffanstorp
Vi samåker till Silvåkratornet vid Kran-
kesjön. Medan solen sjunker och skym-

ningen faller, får vi där en härlig upple-
velse med guider som berättar om fåglar, 
grodor, insekter, fladdermöss och stjärnor. 
Elden är tänd och vi kan grilla och/eller 
äta medhavd matsäck.  Samarrangemang 
med Lunds Naturskyddsförening. Kon-
taktpersoner: Cecilia Wide 046-13 83 16, 
Lena Bruzæus  0733-600452

Tomelilla
På Naturnatten 5 juni besöker vi Glim-
mingehallar (Gislövs stjärna) för att 
lyssna på löv- och klockgroda. Här finns 
även ett extremrikkärr och gott om fåglar. 
Ta med varma kläder, ficklampa, stövlar 
och matsäck. Vi samlas vid folkhögsko-
lan 20.00 eller vid Gislövs stjärna 20.45. 
Vi räknar med att stanna tills mörkret lagt 
sig och njuta av naturens mystik. Kontakt: 
Sara Albinson: 0417-320 88

Ystad
Vi vandrar och studerar fåglar, insekter 
och blommor i Hagestadreservatet. Sam-
ling vid Ystads Stadsbibliotek kl 19:30, 
eller vid skyttepaviljongen, Hagestad 
kl20:00. Frågor till Margareta Nörregård 
0706-694 559. Övernattning i stort tält, 
med tillgång till kök och toalett 50:-/per-
son. För övernattning anmäl senast 31 
maj till Margareta Nörregård. Liggunder-
lag, sovsäck och mat medtages. Naturnat-
ten avslutas med gökotta kl 05:30 – sam-
ling skyttepaviljongen i Hagestad.

Ängelholm
I år samling Tullakrok. Därefter vandring 
medan mörkret faller och vi lyssnar in 
nattens ljud. Ta med ficklampa och något 
att grilla! Samling Tullakrok 21.00. Kon-
takt: Bo-Gunnar Edström, tel 184 63.

Örkelljunga
Under försommarnatten kan man få upp-
leva olika spännande fågelläten. Uppe 
i våra trakter kan det kanske vara ljudet 
från enkelbeckasinen, från vattenrallen 
eller kanske ännu mer trollskt; från natt-
skärran. Vi får se vad en kväll som denna 
kan ge oss i form av upplevelser. Samling 
vid Netto kl. 21.00. Ansvarig: Björn Herr-
lund 0435-527 54. bjornherrlund@gmail.
com
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