
Svampens Dag i Skåne
Söndag 7 september 2014

Första söndagen i september arrangeras årligen Svampens dag i Danmark, Norge och Sverige. Då ordnas exkur-
sioner, svamprådgivning, svamputställningar och andra aktiviteter, med målsättningen att allmänheten ska lära 
sig mera om svamp. Nedan presenteras aktiviteter i Skåne.

Välkommen att deltaga!

Skrylle
Karin Hjelmér från Puggehatten vi-
sar och berättar om svamp, ger tips på 
litteratur och hjälper dig artbestämma 
svampar du plockat med dig. Ta gärna 
med svamp för artbestämning.
Plats: Utanför naturum Skrylle 
Tid: 12:00 - 15:00
Upplysningar: 0761-33 53 73

Svampförevisning i Kullabyg-
den
Naturskyddsföreningarna i Kullabygden 
och Helsingborg visar i samarbete med 
naturum Kullaberg, Puggehatten, Skånes 
Mykologiska Förening, och Sveriges 
Mykologiska Förening, svampar som 
man tryggt kan plocka men också lömska 
giftiga förväxlingssvampar. På utställ-
ningsborden finns också mikroskop med 
vars hjälp man kan studera svamparna i 
detalj.
De som önskar får gärna ta med egna 
svampar för att få säker hjälp och goda 
råd av svampkännare, som finns på plats 
hela tiden.
Plats: naturum Kullaberg.
Tid: fredag den 5 till söndag den 7 sep-
tember Kl.11.00 – 16.00
Upplysningar: Kerstin Bergelin, tel. 
0705-41 14 14, Tom Svensson, tel. 0709-
649 098. 

Göingebygdens Biologiska För-
ening
Svampens dag i Hässleholms hem-
bygdspark, i samverkan med Studiefräm-
jandet. Svamprådgivning! Kom och få 
namn på Dina plockade svampar. 

Plats: Hässleholms hembygdspark
Tid: kl.10:00 – 14:00.
Upplysningar: Arne Gustavsson 0451-
155 51.

Svampexkursion i Falsterbo
En exkursion kommer att utgå från Fal-
sterbo bird show på svampens dag, i mån 
av väder.
För klockslag och kontaktperson se 
www.falsterbobirdshow.com

Stenshuvud
Svamputflykt med mykologen Sigvard 
Svensson. Kostnad 25 kr för vuxna och 
10 kr för barn. 
Plats: Naturum Stens huvud.
Tid: 10:00
Upplysningar: Ida Lundqvist, 0768-84 
15 27.

Naturum i Kristianstad
Kom och se mer än 100 arter nyplockade 
svampar! Svampexperter demonstrerar 
och berättar bland annat om vilka som 
går att äta.
Tag gärna med svampar från din egen 
utflykt.
Arrangeras av Puggehatten - Skånes 
mykologiska förening.  
Plats: Naturum i Kristianstad
Tid: kl. 12:00 - 16:00.
Upplysningar: Ulf Olsson 0708-93 21 89.

Skäralid 
Stor färsksvamp-utställning med svamp-
experter på plats.
Svamp för stora & små i naturum Sö-
deråsen.
Samarrangemang mellan Skäralids res-

taurang & naturum Söderåsen.
Plats: Uteserveringen till Skäralids 
restaurang.
Tid:6-7 september kl. 10-17
Upplysningar: 0435-44 21 20 eller natu-
rum.soderasen@lansstyrelsen.se.

Röddinge
Vi upprepar förra årets välbesökta och 
mycket uppskattade arrange-mang 
tillsammans med Röddinge Byalag med 
svampexperten Jan Friheden. Vi inleder 
i Röddinge skola med att Jan informerar 
om giftiga och matnyttiga svampar och 
därefter ger vi oss ut i olika svampmil-
jöer med lokal guidning.
Återsamling i Röddinge skolas lokaler kl 
15 för genomgång av samlat material.
Väl mött!
Plats: Röddinge skola
Tid: kl. 13:00.
Upplysningar: Jan Friheden, 0417 - 
42045 eller 070825391.

”Skogens Skatter”, Bokskogens 
Dag i Torup
Svampkonsulent Helena Björnström 
presenterar några av bokskogens bästa 
matsvampar och andra spännande arter. 
Kom och titta, fråga, läs, få informa-
tion om svampkurser, köp lite fin torkad 
svamp eller kanske några mumsiga karl-
johankakor. Ta gärna med egen plockad 
svamp för artbestämning!
Plats: Torup, plats E
Tid: kl. 10:00 – 15:00
Upplysningar: Helena Björnström, http://
www.skogskatten.com/


