
Ta med en kompis 
ut i naturen!

Information från Naturskyddsföreningen i Skåne

Vad vet du om oss i Skåne?

350 events i år – hänger du med?

Har du en natursnok där hemma?

En krets i varje kommun. Yes!

Häng med och bli
*en aktiv naturist!*

*En som värnar om  naturen, 
kämpar för miljön och gärna  

vill hjälpa till.
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KONTAKT. Googla på din ort + naturskyddsföreningen eller gå in på länets hemsida:  

skane.naturskyddsforeningen.se. Du kan också ringa oss så guidar vi dig vidare.

Människa, Natur & Hälsa i fokus. 
Alltid.
•    Miljövänliga veckan fyller 25 i år och arrangeras över hela Sverige.

•   Klimatfestivalen arrangeras för första gången i Folkets Park Malmö i år.

•   Klädbytaredagen har lämnat trendpositionen och blivit etablerad.

•  Byt till Eko, avgifta barnens vardag – budskap som allt fler hörsammar.

•   Bra Miljöval – företag och produkter som har märkningen lever upp  

till de absolut högst ställda miljökraven.

Uppräkningen kan fortsätta. Minskad miljöpåverkan. 
Större engagemang och allt fler aktiviteter som knyter 
an till vad vi stoppar i oss och bär på kroppen. Visst är 
det häftigt. Det fina med Naturskyddsföreningen är att vi 
finns praktiskt taget överallt genom våra kretsar. I kretsen, 
som oftast är densamma som kommunen, kämpar ideella 
krafter med att erbjuda olika naturarrangemang som ger 
upplevelser och kunskap.

Andra brinner för klimat- och miljöfrågor i vår vardag. 
Eller arbetar med remissvar på till exempel detaljplaner. 
Allt för att värna om både natur, djur och människa.

Vad brinner du för?
På mittuppslaget ser du var kretsarna finns.

Vi vill se fler i naturen,  
men vi behöver också dig som 

vill lägga ett antal ideella timmar 

på något du brinner för.

VISSTE DU
att du är välkommen på alla 

kretsars aktiviteter i hela landet, 

oavsett var du bor?
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Vi behöver bli fler som vill  
berätta för andra om naturen 
och kämpa för bättre miljö.
Du behövs.
Vi har aldrig tidigare varit så många som värnar om natur 
och miljö. Naturskyddsföreningen har idag 221 000 med-
lemmar i Sverige. Rekordsiffror! I Skåne är antalet 22 300 
fördelat på 28 kretsar.

Vi är den miljörörelse som är närmast din vardag. Se 
på nästa uppslag hur många arrangemang vi erbjuder!

Vi är många med kunskap och driv som kan bidra till 
så mycket nytta och glädje bara genom några timmars 
delaktigt i månaden, men vi behöver bli ännu fler. Min för-
hoppning att just du som läser detta är en sådan person!

Kika på smakbitarna på nästa sida. Notera hur mycket 
fantastiskt som erbjuds året runt, någonstans i vårt län. 
Öppet för alla! Till glädje för så många.

Naturskyddsföreningen i Skåne ligger bakom den här 
skriften. Vår roll som länsförbund är bland annat att 
ge våra kretsar support. Vi har inlett en offensiv som vi 
 hoppas ska få många fler natur- och miljöintresserade att 
inse hur trevligt det kan vara att göra något tillsammans!

Min uppmaning är därför: Häng med! Kontakta oss 
eller ännu hellre någon i din lokala krets!

Marianne Steneroth Sillén
Länsordförande Naturskyddsföreningen  

i Skåne

KONTAKT. Naturskyddsföreningen i Skåne http://skane.naturskyddsforeningen.se/ 

kansli.skane@naturskyddsforeningen.se, 046-33 56 51  

Besöksadress: Nils Bjelkegatan 4B, Lund. Postadress: Box 1013, 221 04 Lund.

VISSTE DU
att en stor majoritet av allt som 

händer i föreningen är gratis?
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350 events i år. Öppet för alla.
I hela Skåne. 

Kretsarna inom Naturskyddsföreningen i Skåne:
Bjuv-Åstorp • Båstad • Eslöv • Helsingborg • Höganäs • Hörby • Höör • Klippan • Bromölla-Kristianstad • Kävlinge • Landskrona • Lomma • Lund • Arlöv och Malmö • Hässleholm-Osby-Östra Göinge • Perstorp • Simrishamn • Sjöbo • Skurup • Staffanstorp • Svedala • Svalöv • Tomelilla • Trelleborg • Vellinge • Ystad • Ängelholm • Örkelljunga

Får vi bjuda på ett smakprov ur 28 kretsars programblad 2015!

Räknar vi samman alla arrangemang rör det sig om mellan 
350 och 400, som spänner från att skåda fågel, olika guidning-
ar i naturen till föreläsningar inom vitt skilda områden. Oftast 
gör vi arrangemangen i samarbete med Studiefrämjandet.

Håll koll på vad som händer på just din ort eller  
i närheten.

Gå in på kretsens hemsida eller starta på  
skane.naturskyddsforeningen.se och ta dig sedan   
vidare ut i naturen via din krets.

VAR BOR DU?
Läs mer, kolla krets och  program på  

skane.naturskyddsforeningen.se

Hur är läget för Skånes mångfald?
Vi serverar purfärsk kunskap på vår återkommande träff 
om biologisk mångfald i Skåne.

Skånes första klimatfestival:
Miljö, kultur och kärlek förenas under två dagar.

Trött på din garderob?
Byt dina plagg mot andra under våra Klädbyten.

Hur låter Skånes landskapsdjur?
Häng med ut i septembernatten och lyssna på 
 hjortarnas bröl.

Var med i djurens olympiad:
Kan du hoppa högt som en groda eller springa ikapp  
en hare?
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350 events i år. Öppet för alla.
I hela Skåne. 

Kretsarna inom Naturskyddsföreningen i Skåne:
Bjuv-Åstorp • Båstad • Eslöv • Helsingborg • Höganäs • Hörby • Höör • Klippan • Bromölla-Kristianstad • Kävlinge • Landskrona • Lomma • Lund • Arlöv och Malmö • Hässleholm-Osby-Östra Göinge • Perstorp • Simrishamn • Sjöbo • Skurup • Staffanstorp • Svedala • Svalöv • Tomelilla • Trelleborg • Vellinge • Ystad • Ängelholm • Örkelljunga

VAR BOR DU?
Läs mer, kolla krets och  program på  

skane.naturskyddsforeningen.se

Ta med dina barn ut i spännande natur:
Med Natursnokarna används alla sinnen för att barn ska 
upptäcka naturen.

Save the Frogs Day:
Smyg med på upptäcksfärd i grodornas hemliga värld.

Storkarna släpps ut:
Det är mäktigt att se 100 storkar lyfta mot skyn.

Skaffa energi under lunchen:
Häng med på guidade lunchströvtåg till fina träd.

Varför dansar tranorna?
Gör sällskap med de som delar med sig av hemligheterna.

Nattens väsen för oväsen:
Följ med ut i mörka skogar och lyssna på skånska ugglor.

Naturens egen festival:
I Göinge visas de senaste naturfilmerna och naturbilderna.

Ett stycke orörd natur:
Besök Hörjelgården utanför Tomelilla.

VISSTE DU
att vi har mer än 200 tips om skånska 

smultronställen på vår hemsida?

Vad är det som låter i natten?
Upplev nattens magi under Naturnatten.
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Plötsligt händer det!
100 storkar redo för lyftet.
Tack till alla som gjort det möjligt.
I slutet av juli sker något unikt i Skåne. Ingen annanstans  
i världen är det möjligt att se nästan 100 ungstorkar för 
första gången ta sats och lämna marken mot en oändlig 
himmel. Inom kort kommer de att påbörja en lång resa 
söderut. Händelsen utgör slutpunkt för häckningssäsongen  
och för Storkprojektets cirka fyrtio volontärer är den 
 intensivaste perioden över.

Storkprojektet är ett samarbete mellan Naturskydds-
föreningen i Skåne och Skånes Ornitologiska Förening. 

Projektet startade 1989 och målsättningen är att åter-
införa en vild stam av vit stork i Skåne. Tack vare ett starkt 
ideellt engagemang och ekonomiskt stöd från bl.a. Svensk 
Våtmarksfond, privata ”Storkfaddrar”, samt flera skånska 
kommuner går projektet framåt med storkliv.

Du kan också bli fadder för en stork.  
Läs mer på hemsidan skane.naturskyddsforeningen.se

Trollsländor: den senaste flugan
Att se en trollslända på nära håll eller att till och med få 
hålla i en utövar en närmast magisk känsla. Deras magi  
och skönhet har de senaste sex åren förtrollat och fascinerat 
hundratals volontärer, som besökt alla vrår av landskapet 
för att få fram vilka trollsländor som finns var i Skåne.  
Det har hållits kurser, arrangerats sommarläger och 
deltagarna har titt som tätt varit med i både TV, radio och 
dagspress. Nu är det dags för summering, och under 2015 
kommer vi att presentera vad detta stora, ideella engage-
mang för naturens flygande juveler konkret resulterat i. 

VISSTE DU
att Naturskyddsföreningen 

funnits i över 100 år?

Trollsländor engagerar!
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Plötsligt händer det!
100 storkar redo för lyftet.
Tack till alla som gjort det möjligt.

Varning.
Naturlig spänning.
Hört talas om Natursnokarna?
Låt barnen upptäcka all spänning som finns i naturen. Håll 
koll på vad som erbjuds inom vår Natursnoksverksamhet, 
som leds av utbildade ledare.

Varför inte ta familjen på Länsstämman i Trelleborg,   
där dagen börjar med att Natursnokarna får se vad 
 salamandrar och grodor gör i Smyge kärr?

Finns inte Natursnokarna i din krets och du vill dra igång 
något – tveka inte. Du och kretsen får allt stöd som behövs.

Läs mer om Natursnokarna på 
http://skane.naturskyddsforeningen.se/natursnok/

Har Du koll på Skånes jätteträd?
Det har vi. 

Inventering av jätteträd är ett av 100-tals olika natur-
projekt som genomförts under åren. Genom samverkan 
med andra natur- och miljöorganisationer tar vi tempen 
på tillståndet i vår natur. Bland årets arrangemang som tar 
helhetsgrepp är konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 
2015, som under två dagar presenterar aktuell kunskap om 
situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl 
på land som i vatten. Konferensen utgör en mötesplats 
för alla som är intresserade av dessa frågor och vänder sig 
därmed till både ideellt aktiva och yrkesverksamma.

VISSTE DU
att oasen Hörjelgården är 

Naturskyddsföreningens  

gård, som drivs av 

 Stiftelsen Hörjelgården.  

Välkommen ut i naturen.

Starta upp
Natursnoksverksamhet

på din ort!
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Är du mellan 7 och 25 år?
Nyfiken på äventyr i naturen? Kontakta Skånes Fältbiologer. 
Häng med ut i naturen och in i miljödebatten!

Skånes Fältbiologer finns på Västanforsgatan 21 i 
Malmö. Där kan du låna böcker, kikare, sovsäckar och tält, 
ordna möten och hälsa på våra anställda och prata om hur 
du kommer igång. Själv eller på din ort.  

KONTAKT. skane@faltbiologerna.se

Länsstämma 2015
Lördag 25 april

Parken, Trelleborg och Smyge kärr

Alla är välkomna.

•  Kl. 11 – 13 Save The Frogs Day.  

Natursnoksspecial i Smyge kärr.  

Ut i naturen för hela familjen

•  Kl. 14 – ca 16 Länsstämma i Parken. 

Se utställningarna Tre kuster, två hav 

och Skånes Jätteträd. Öppet i Parken 

från kl. 12

 Anmälan och mer information  

 skane.naturskyddsforeningen.se

HÄNG MED! ges ut av Naturskyddsföreningen i Skåne. Vi vill bli fler aktiva. Prata med oss eller kontakta din närmaste krets.  
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