
Äntligen fredag! och dags för en helg i naturen?!  
Just nu är det intensivt på kansliet med allt från frågor kring eventuellt samarbete/utställning 
Skånes Djurpark till utveckling av verksamheten. Vi har också konkretiserat beslutet om 
oberoende utredning av Hörjelgården och tar fram ett underlag till de som ska utföra 
utredningen. Vi återkommer med mer info om det. 
 
Vem är vi som sitter i styrelsen? Förra veckan presenterades Rikard Lehmann, nu är det 
dags för Bettina Ekdahl, 20 år och vice ordförande. Klicka här och läs intervjun: 
http://skane.naturskyddsforeningen.se/bettina-ekdahl/ 
 
Planeringen inför STORKSLÄPPET 25 juli är i full gång, men först väntar FADDERDAG 
den 7 juni. Intresset för att besöka hägnen ökar. I skrivande stund avslutas inventeringen av 
årets fritt häckande storkpar i Skåne. Slutsiffran är alltså inte klar än, men det ser ut att bli 
omkring 50 häckningar. Vad som är kul är att vi i år har flera nya häckande storkar, d.v.s. 
sådana som flyttade från Skåne 2011 och nu alltså har återkommit som treåringar för att bidra 
till stammens uppbyggnad. Storkprojektet är på rätt väg! 
 
Utställningarna om JÄTTETRÄD och TRE KUSTER, TVÅ HAV har fått en extra vecka i 
köpcentret Valen i Trelleborg, vilket vi tackar för. Många besök och utställningen kan vandra 
vidare. Kom gärna med förslag på plats. Vi har också utnyttjat möjligheten till bussreklam (se 
bild). 

 
 
KICKOFF TILLSAMMANS MED STUDIEFRÄMJANDET Den 29-30 augusti planerar styrelsen 
en kick off tillsammans med Studiefrämjandet. Syftet är att se hur vi kan ännu bättre kan samverka. 
Sista helgen i augusti blir det en aktivitet, där vi arbetar både tillsammans och i respektive 
verksamheter. Vi vill redan nu pejla intresset. Det blir en tvådagars intensiv, men garanterat givande 
helg någonstans i Sydsverige. FÖLJ DEN HÄR LÄNKEN till en Doodle 
http://doodle.com/uuf2fwk7n3yc23gy där du anger om du kan vara med eller ej. Kickoffen är lördag 
till söndag med övernattning. 
 
GLÖM INTE Röjardagen 24/6 som vi skrev om förra veckan. 
 
FALSTERBO BIRDSHOW 4-6 SEP: Vi träffade i veckan Studiefrämjandet för att 
diskutera en gemensam satsning. Eventet flyttar till Strandbaden i Falsterbo. Vår 
gemensamma satsning innebär att vi vill stimulera till ökat intresse för fåglar och natur genom 
kurser och tävlingar som ska pågå under hela vintern, men kulmen i samband med 
Naturfotofestivalen i Hässleholm i mars 2016. 
 
Vi börjar närma oss SEMESTERTIDER. Magnus kommer att ha semester 8-19/6 samt 6-
24/7. 

http://skane.naturskyddsforeningen.se/bettina-ekdahl/
http://doodle.com/uuf2fwk7n3yc23gy


 
Sammanställningen av TROLLSLÄNDEPROJEKTET arbetas det med sedan i vintras. Läs 
mer om det här http://skane.naturskyddsforeningen.se/trollslandor/ I ett samarbete med 
ArtDatabanken och Lunds universitet pågår registrering och artbestämning av historiska fynd 
av de mer intressanta arterna av trollsländor från Skåne i Zoologiska museets samlingar. Detta 
för att ge historisk data att jämföra med som saknas idag.  
 
Arbetet med BIOLOGISK MÅNGFALD I SKÅNE 2015 pågår, se arbetsmaterial på 
programmet i dess nuvarande form på styrelsematerialsidan 
http://skane.naturskyddsforeningen.se/styrelsematerial/ På den sidan finns också blankett för 
reseersättning, kontaktuppgifter till styrelsen med mera. 
 
 
Trevlig helg! 
____________________________ 
Naturskyddsföreningen i Skåne 
046/33 56 51, 046/14 91 14 (fax)  
0733/204 777 (mobil) 
Besök oss på http://skane.naturskyddsforeningen.se/   
Vi finns på Facebook också - sök på Naturskyddsföreningen i Skåne 

På Twitter som @snfskane 
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