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Program



Med reservation för förändringar i programmet.

Öppettider på mässområdet
Fredag 1 september
12:00 – 18:00   Utställningar, föredrag och aktiviteter
18:00 – 24:00   Restaurangen har öppet, pubhäng
Lördag 2 september
10:00 – 18:00   Utställningar, föredrag och aktiviteter
18:00 – 24:00   Kvällsaktiviteter med underhållning

Söndag 3 september
10:00 – 16:00   Utställningar, föredrag och aktiviteter

Välkommen till Falsterbo Bird Show 2017!
Falsterbo Strandbad och naturum Falsterbo öppnar åter sina dörrar för en ny upplaga av 
Falsterbo Bird Show. På översta parkett finns plattformen med god utsikt över området och 
de förbiflyttande fåglarna. Följ också med på de guidade vandringarna. Specialister på t ex
trollsländor, botanik, fåglar, spindlar och fladdermöss leder vandringar i omgivningarna 
runt Strandbaden. I programmet hittar du mer information om när dessa äger rum.

Ett fullspäckat föredragsprogram speglar årets tema – ”Fåglar är fantastiska”. Följ med 
på alla djupdykningar i fåglarnas fantastiska värld. Förutom kring fåglar hålls föredrag om 
resmål, djur, insekter och andra naturrelaterade områden.

Invigningen sker i år på lördagen. Vi är stolta över att Armand Krajnc kommer och inviger 
Falsterbo Bird Show 2017. Även andra deltagare ur ”Det stora fågeläventyret” kommer ses 
i vimlet. 

Låt barnen vara med på spännande aktiviteter i den fina naturen kring Strandbaden. 
Fågelbingo och de populära ringmärkningsförevisningarna passar bra för hela familjen. 
Besök också ”liveskådningen” där vi får följa flyttfåglarna i realtid. En kameraman på taket 
zoomar in de flyttande fåglarna och en erfaren ornitolog berättar och svarar på frågor om 
vad vi ser.

Fredag kväll är restaurangen och puben öppen där såväl utställare som besökare kan um-
gås i naturlig miljö under miljövänliga former. När mörkret faller kan den som vill följa med 
på fladdermusvandring.

Lördag kväll är det dags för mingel, middag och tävling à la Henrik Waldenström. Missa 
inte detta! Förhandsanmälan krävs då platserna är begränsade. Efter middagen tittar vi 
närmare på yrfän och andra insekter.

Falsterbo Bird Show arrangeras av Vellinge kommun, SOF/Birdlife Sverige och Skånes 
Ornitologiska förening.

Välkommen!



With reservation for changes in the programme.

Welcome to Falsterbo Bird Show 2017!
Falsterbo Strandbad and naturum Falsterbo are once again welcoming Falsterbo Bird 
Show with open arms. On the roof platform, you get a magnificent view of the area and 
the migrating birds. Join one of the guided walks. Specialists in the topics of dragon flies, 
botany, birds, spiders and bats lead walks in the surroundings at Strandbaden. Check the 
programme for information on times.

A packed presentation programme reflects this year’s theme – “Birds are brilliant”. Don’t 
miss the opportunity to dive deep into the brilliant world of birds. In addition there are 
presentations about travel destinations, animals, insects and other nature related topics.

The opening ceremony will take place on Saturday. We are proud to present Armand 
Krajnc who will declare Falsterbo Bird Show 2017 open. Some of his fellow participants in 
“The Big Bird Adventure” will appear at the show.

Let your children join in the exciting activities in the natural surroundings of Strandbaden. 
Bird bingo and the ever popular bird ringing demonstrations are fun for all the family. Visit 
the “liveskådning” tent where you can watch migrating birds on screen. A cameraman 
located on the viewing platform will zoom in and bird experts will explain what we see and 
answer your questions.

On Friday evening the restaurant and pub will stay open. Exhibitors and visitors alike meet 
in the restaurant to eat and drink in the environmentally friendly milieu. When night falls 
you are welcome to join the bat walk.

Saturday evening offers dinner and a competition arranged by Henrik Waldenström. You 
don’t want to miss this!  Advance booking is essential. After dinner you can take a closer 
look at the insects that can be found at Strandbaden.

Falsterbo Bird Show is organised by Vellinge kommun, SOF/Birdlife Sverige and Skånes 
Ornitologiska Förening.

We wish you a warm welcome!

Opening hours
Friday September 1th

Noon – 6 p.m.   Opening, exhibitions, lectures and activities
6 p.m. –  midnight   The restaurant is open
Saturday September 2th

10 a.m. – 6 p.m.   Exhibitions, lectures and activities
6 p.m. – midnight   Dinner at the restaurant 
Sunday September 3th

10 a.m. – 4 p.m.   Exhibitions, lectures and activities



Liveskådning
Liveskådning genomförs varje hel timme. Liveskådning går till på så sätt att vår samarbetspartner 
Unsworn har en filmare uppe på plattformen överst på Falsterbo strandbad som filmar förbiflygande 
fåglar i realtid som visas på en storbildsskärm. Det som filmas kommenteras av en kunnig fågelskå-
dare som hela tiden berättar och utvecklar spännande fakta om det vi ser. Skulle det mot förmodan 
inte komma några fåglar finns ett batteri stillbilder att komplettera med. Den viktigaste komponen-
ten är dock att publiken i ”Liveskådningstältet” som får möjlighet att ställa frågor om fåglar.  

Fredagen 1 september   kl 12:00–18:00 (24:00)

12:00  Falsterbo Bird Show öppnar portarna!
13.00-15:00  naturum Falsterbo håller till nere vid vattnet. Kom ner och utforska havsstranden   
 tillsammans med naturvägledarna. Barn- och familjevänligt
14:30 Ringmärkningsförevisning
14:00 Iran - natur, kultur och fördomar Magnus Ullman berättar om resor till Iran, ett land   
 med en mediabild vi matas med som kanske inte stämmer med verkligheten.
14:45  Skånska djur. Kristian Gärdsborn är naturfotograf från Skåne. Han berättar till fantastiska  
 bilder om några djurarter man kan möta i de skånska markerna såsom rådjur, dovhjort,  
 kronhjort och lite utter. Kristian har också gjort en fotoflora över Skånes orkidéer till  
 sammans med Kjell-Arne Olsson.
15:20  Fåglar i Peru. Gunnar Engblom, svensken som slagit sig ned sina bopålar i Peru, driver  
 resebyrån Kolibri expedition. Få om ens någon vet var och hur man ska skåda fågel i  
 Peru, ett av världens fågelrikaste länder med Amazonas vidsträkta regnskogar, Andernas  
 höjder, torröknar mot havet i väster och havet självt. Allt med ett myllrande fågelliv   
 och djurliv.
15:30 Fågelbingo
16:00  Lyssna på fladdermöss. Cecila Wide är en hängiven fladdermusskådare. Inför kvällens  
 fladdermusvandring berättar Cecilia lite om vad vi kan förvänta oss och vilken teknisk  
 utrustning man behöver för att lokalisera och identifera de olika fladdermusarterna vi  
 har omkring oss. De finns där men oftast får man bara en skymt av dem i skenet av en  
 gatlampa eller så. 
16:45  ”Lightskådning” i Vancouver och the Sun Coast i BC, Canada. Jan-Åke Hillarp tar oss   
 med till Kanadas sydvästkust. Där möter oss en rad spännande fågelarter. 
Ca 18:00  Middag, pub, mingel
Ca 21:00  Fladdermusvandring. Med Cecilia Wides och teknikens hjälp beger vi oss ut för att   
 identifiera fladdermöss (se programpunkt fredag 16:00). Deras ”röster” ligger på   
 frekvenser som vi människor oftast inte kan höra men med hjälp av detektorer kan vi  
 ”höra” det som oftast inte syns men som finns där omkring oss hela tiden.

 Liveskådning, barnaktiviteter och livemålning hela dagen

Foto: PG Bentz

Med reservation för förändringar i programmet.



Lördagen 2 september   kl 10:00–18:00 (24:00)

8:00–12:00 ”Fågelskådning i lagom tempo” (vid Falsterbo fyr).
 Guidning med P-G Bentz från Falsterbo Fågelstation. Kom och gå när det passar!
10:00  Natur på näset. Jan-Åke Hillarp, Måkläppsföreningen, inleder lördagens föredrags-
 program med ”Natur på näset”, om allt spännande som finns på Falsterbohalvön. Ett   
 föredrag för både den nyfikne tillreste och kanske i ännu högre grad för närboende som  
 kan få ett antal tips om kända och okända företeelser i sin närhet.
10:30 Dagfjärilar i Falsterbo, utgår från Dagfjärilsföreningens monter i expo-tältet 
11:00 Ringmärkningsförevisning
11:00 Botanisk vandring i omgivningarna med Lunds Botaniska Förening
11:05  Storkens återkomst. Under lång tid var den ståtliga storken en vanlig syn i det skånska   
 slättlandskapet. Men 1954 häckade det sista paret. Genom ett mycket ambitiöst uppföd- 
 ningsprogram finns det åter vilda storkar i Skåne. Sven Persson och Per Blomberg,   
 utbildad arkitekt och biolog, berättar om det hittills framgångsrika projektet
11:45  Skräntärna – en fågelart att vårda! Ulrik Lötberg leder SOF-BirdLifes ”Projekt skräntärna”.  
 Vi får reda på hur den svenska stammen av världens största tärnart mår och vad projektet  
 lärt så här långt om skräntärnorna.
12:00 Fågelbingo
12:00  Spindelvandring, följ med Kajsa Mellbrand som berättar mer om spindlarna omkring   
 oss och ”spindelskådning”
12:20  AviFauna, Marocko. Marocko är ett spännande resmål. De som besöker landet vittnar   
 om många fantastiska upplevelser och extremt gästvänliga människor. Ola Bondesson,   
 reseledare för AviFauna, berätter mer om landet, fåglarna och som ekoturistmål.
13:00  Armand Krajnc inviger Falsterbo Bird Show 2017!  Alla vet att Armand har gjort en  
 mycket framgångsrik boxarkarriär men att han också skulle visa sig vara ett ämne som
 fågelskådare kom väl som en överraskning för alla! I SVT:s satsning ”Det stora fågeläven- 
 tyret” lyckades han ta sig till finalen i Peru där  han slutade på en hedrande andraplats.   
 Det är därför väldigt roligt att Armand  ställer upp och inviger årets Falsterbo Bird Show!  
 Invigningen genomförs från konferencierspodiet centralt i utställningsområdet. 

Med reservation för förändringar i programmet.
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13.00-15:00  naturum Falsterbo håller till nere vid vattnet. Kom ner och utforska havsstranden   
 tillsammans med naturvägledarna. Barn- och familjevänligt
13:30 Fågelbingo
13:30  Vinterfåglar Inpå Knuten. I tolv år har BirdLife Sverige uppmanat svenska folket att   
 räkna fåglarna vid fågelmatningarna. Evenemanget syftar i första hand till att öka 
 intresset för fåglar, men kan vi även dra lärdomar om våra vinterfåglars status och  
 utveckling? Ja, visst kan vi det! Numera medverkar årligen runt 20 000 hushåll, så   
 materialet är dessutom stort. Anders Wirdheim, som arbetade med projektet de första  
 tolv åren, ger några exempel på vad Vinterfåglar Inpå Knuten gett.
13:30   Trollsländevandring. Trollsländeföreningen guidar och plats meddelas vid Trollslände 
 föreningens monter.
14:00  Botanisk vandring med Lunds Botaniska Förening
14:00  Fågelkalendern – du kan bidra till klimatforskningen! Brukar du hålla koll på vårfåglarnas 
 ankomst? Då kan du bidra till forskningen om klimatförändringens effekter på Sveriges  
 fåglar. Du behöver inte vara proffs. Cecilia Kullberg och Kjell Bolmgren informerar om  
 det gemensamma projektet som Stockholms- och Lantbruksuniversitet genomför   
 tillsammans med BirdLife Sverige.
14:30 Ringmärkningsförevisning
14:35  Waders and their Conservation. Rick Simpson etablerade Wader Quest år 2012 
 tillsammans med sin fru Elis för att uppmärksamma nedgången av vadarbeståndet runt  
 om i världen och för att samla in pengar för att stödja organisationer som arbetar för  
 att säkerställa vadarnas överlevnad. I föredraget “Waders and their Conservation”   
 belyses de största hoten mot vadare och ställs frågan om vad, om något, vi kan göra för 
 att vända nedgången. (på engelska).

Med reservation för förändringar i programmet.



Med reservation för förändringar i programmet.

15:00  Fågelskådarvandring  under ledning av skådarnätverket Rapphönorna
15:10  Big Year WP. Ett gäng unga skådare genomför just nu ett år av fågelskådning i Västra  
 Palearktik med mål att se så många fågelarter som möjligt. Det innebär att man besöker
  många spännade områden med fågellokaler som inte besöks så ofta. Förutom att det  
 är ett äventyr så kommer vi också att få lite mer kunskap om vilka fåglar man kan hitta i  
 vår del av världen. Räkna med att det blir allt från öken till tundra.
15:50  Tk vs Rk. BirdLifes Taxonomikommitté och BirdLifes Raritetskommitté har olika roller.  
 Hur förhåller det sig egentligen, vem gör vad; ställer Taxonomikommittén till det föredrag
  Raritetskommitén med sina lumpar och splittar? Det får vi reda på under detta före 
 drag. Dessutom får vi lite färska exempel på detta fenomen; lite om rödstrupig sångare  
 och tundratrut! Björn Malmhagen och Hans Larsson från Rk möter Erling Jirle från Tk.  
 Förhoppningsvis reder de ut begreppen i god sämja.
16:40  Artbildning, evolution och vad är egentligen en art? Per Alström, en av våra fågelfors- 
 kare med högst anseende följer upp föregående programpunkt med en fördjupning  
 som bör locka alla naturintresserade. Hur går det till egentligen? Och hur ser Per på 
artbe-  greppet?  
17:40  Paus, middag, mingel
18:30  Tävling. Henrik Waldenström med sidekick leder oss i en lekfull tävling på blodigt allvar.  
 När Henrik kommer igång då har ingen tråkigt!
21:00  Nattlysning. Entomologiska föreningen tar vid efter tävlingen och med hjälp av lampor  
 och beten leder de oss in i insekternas värld. Det är otroligt spännande att se vad som vi  
 normalt inte kan se - ett nattliv utan dess like. Det är verkligen inte bara myggor vi har   
 omkring oss, det är en  myllrande mångfald av yrfän.  
 
 Liveskådning, barnaktiviteter och livemålning hela dagen.

Söndagen 3 september – kl 10:00–16:00

8:00–12:00 ”Fågelskådning i lagom tempo” (vid Falsterbo fyr).
 Guidning med P-G Bentz från Falsterbo Fågelstation. Kom och gå när det passar!
morgontid   Morgonvandring på Måkläppen med Jan-Åke Hillarp. Klädsel anpassas till väderleken.  
 Kikare eller tub gör upplevelserna rikare. Matsäck kan med fördel avnjutas ute på  
 Måkläppen. Förhandsanmälan i Måkläppsföreningens monter eftersom vandringar på 
 Måkläppen normalt är förbehållet medlemmar i Måkläppsföreningen vid denna 
 tidpunkt på året. 
8:00-10:00  Följ med och vittja insektsfällorna. Under natten har några fällor för insekter placerats ut  
 i naturums närhet. Tillsammans med Linda Strand och några till från Sveriges Entomo-  
 logiska Förening vittjar vi fällorna och ser vad som kommit in i dem under natten. Samling  
 vid ingången till evenemangsområdet.
10:10  Fågelkalendern – du kan bidra till klimatforskningen! Brukar du hålla koll på vårfåglarnas 
 ankomst? Då kan du bidra till forskningen om klimatförändringens effekter på Sveriges   
 fåglar. Du behöver inte vara proffs. Cecilia Kullberg och Kjell Bolmgren informerar om det  
 gemensamma projektet som Stockholms- och Lantbruksuniversitet genomför tillsammans 
 med BirdLife Sverige.
10:45  Spindlar. Kajsa Mellbrand från Sveriges Entomologiska Förening är specialist på spindlar.  
 Hon berättar om dessa fascinerande småkryp. En stund efter föredraget kan  du följa med  
 Kajsa på en guidad spindeltur i omgivningarna.



Med reservation för förändringar i programmet.

11:00  Botanisk vandring med Lunds Botaniska Förening.
11:00 Ringmärkningsförevisning
11:15   Fåglarna och det moderna jordbruket. Under de senaste 50 åren har förändringarna i   
 det svenska jordbrukslandskapet varit stora. I utpräglade slättbygder har driften intensi - 
 fierats, i skogs- och mellanbygder handlar det snarare om nedläggning. I båda fallen har  
 effekterna på fågellivet varit påtagliga – och i huvudsak negativa. Med stor säkerhet gäller
 detta även annan biologisk mångfald. Men det behöver inte vara så illa. Som lantbrukare  
 finns det en hel del man kan göra för att behålla ett rikare landskap. Anders Wirdheim,   
 som arbetade med fåglar och naturvård inom BirdLife Sverige i drygt 26 år, ger en inblick i  
 hur det står till med fågellivet i vårt jordbrukslandskap.
11:30  Spindelvandring, följ med Kajsa Mellbrand som berättar mer om spindlarna omkring   
 oss och ”spindelskådning”
11:45  Ett fågelperspektiv på Spurn fågelstation. Spurn Fågelstation anses vara den främsta 
 fågelstationen på det brittiska fastlandet. Under denna korta presentation av Spurn får vi 
 veta mer om platsen, fågelstationen, fåglarna – inklusive de årligen återkommande  
 fantastiska sällsyntheterna – samt, så klart, samarbetsavtalet med Falsterbo och Cape   
 May. Nick Whitehouse berättar om denna fantastiska plats. På engelska.
12:00 Fågelbingo 
12:30  Nattsländor. Malin Larsson, ekolog och nattsländefantast, håller ett föredrag om den  
 relativt okända insektsgruppen nattsländor och varför den är viktig för fågellivet. Du   
 kommer också att kunna titta lite närmare på några arter som Malin förhoppningsvis kan  
 visa upp livs levande.

Den nya BTX-tubkikaren erbjuder en mycket naturlig 
observationsupplevelse där du bättre kan se vad som händer med 
båda ögonen – kristallklart in i minsta detalj – och säkerställer god komfort 
i många timmar tack vare ett innovativt pannstöd och vinklad 
sikt. Njut av ögonblicken ännu mer – med SWAROVSKI OPTIK.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

INFORMATION OM VÅRA PRODUKTER FINNS 
HOS EXKLUSIVA SWAROVSKIÅTERFÖRSÄLJARE 
OCH PÅ WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

BTX
#CLOSER 2 
NATURE
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Foto: David Erterius

13.00-15:00  naturum Falsterbo håller till nere vid vattnet. Kom ner och utforska havsstranden   
 tillsammans med naturvägledarna. Barn- och familjevänligt
13:00   Trollsländevandring. Trollslände föreningen guidar och plats meddelas vid Trollslände- 
 föreningens monter.
13:00 Utdelning av stipendier till Årets fågelskådare och Årets Silvertärna
13:05  Hornborgasjön - inte bara tranor. Följ med till Sveriges mest välbesökta fågellokal.  
 Hornborgasjön besöks varje år av 100 000-tals människor. Våren är den stora besökstiden  
 men även resten av året kommer det många besökare och tar del av fåglar och natur.   
 Kent-Ove Hvass, naturfotograf från Skövde med Hornborgasjön som hemmahamn vidgar  
 perspektiven!
13:40  Varför ser fåglarnas vingar ut som de gör? Varför har fåglar separerade vingpennor, 
 inte bara stora glidflygare utan även t ex små tättingar som flaxar med vingarna? Vi  
 också veta varför tornseglare, som flyger högt, inte kan kompensera för med-/motvind  
 som de borde och en del andra nya forskningsresultat. Anders Hedenström, professor i  
 Lund, forskar på fåglars flyghastighet och flygteknik.
14:00  Fågelskådarvandring under ledning av skådarnätverket Rapphönorna
14:15  Vilda vackra Kina – de blå fåglarnas land. Peter Hunger, färdledare från Äventyrsresor  
 berättar och visar bilder från västra Kinas vackra bergstrakter med vilda pandor och 
 många spännande djur som oxgems och charmiga trubbnäsapor. Här möter vi många  
 olika slags färgstarka och endemiska fåglar  – i de många blåa fåglarnas land. Vi får se   
 bilder från en annorlunda, okänd del av Kina med stora urskogar, ren luft och rikt djurliv.
14:30 Ringmärkningsförevisning
14:45  Dagfjärilar i Falsterbo, utgår från Dagfjärilsföreningens monter i expo-tältet
15:00  Kidnappa inte djurungar! Föredraget svarar på frågor som när man ska hjälpa, vad man  
 får göra, vad man inte får göra och vad man ska göra när man finner en fågel- eller dägg- 
 djursunge. Denna programpunkt avrundar föredragprogrammet för FBS 2017.
 Jan-Åke Hillarp är biolog, naturvårdare, viltrehabiliterare och tillsynsman på Måkläppen,  
 en välkänd Skanör-Falsterboprofil och föreläsare vid Falsterbo Bird Show under tidigare år.
15:30 Fågelbingo

 Liveskådning, barnaktiviteter och livemålning hela dagen.
Med reservation för förändringar i programmet.

Falsterbo Bird Show startade för 25 år sedan som Bivråkens dag för att uppmärksamma den il-
legala fågeljakten på Malta och för att samla in pengar för att stödja BirdLife Malta. Numera har 
evenemanget vuxit och kallas Falsterbo Bird Show.
Utmärkelsen Årets Silvertärna kommer att delas ut till en förtjänt svensk kvinnlig fågelskådare. Dess-
utom kommer Årets Fågelskådare att utses. Denna utmärkelse ges till en ung fågelskådare som 
utmärkt sig positivt och gjort insatser för fågelskydd eller fågelintresse. De båda utmärkelserna 
sponsras av kikarmärket Kowa.Utdelning kl. 13 på söndgen. 
Gustaf Rudebeckstipendiet kommer även i år att delas ut under högtidliga former på Falsterbo Bird Show. 



Barnaktiviteter
Fredag 1 september 
Löpande aktiviteter för alla kl. 12:00–18:00:
Kikarskola – Lär dig använda kikare.
Testa flygexperiment, varför flyger fåglar i v-formation och hur får de lyftkraft?
Lär dig mer om fåglar genom att delta i tipspromenad och vinn fina priser.
Testa dina fågelläteskunskaper – lyssna och artbestäm.
Tillverka fröautomat genom att återvinna mjölkkartong.
Kom och titta på små naturfilmer. 
Naturtipspromenad
Tidsbestämda aktiviteter:
Ringmärkningsförevisning kl.14.30.

Lördag 2 september
Löpande aktiviteter kl. 10:00–18:00:
Kikarskola – Lär dig använda kikare.
Testa flygexperiment, varför flyger fåglar i v-formation och hur får de lyftkraft?
Lär dig mer om fåglar genom att delta i tipspromenad och vinn fina priser.
Testa dina fågelläteskunskaper – Lyssna och artbestäm.
Tillverka fröautomat genom att återvinna mjölkkartong.
Kom och titta på små naturfilmer.
Naturtipspromenad
Tidsbestämda aktiviteter:
Ringmärkningsförevisning kl.11.00 och kl. 14.30.

Söndag3 september
Löpande aktiviteter kl. 10:00–16:00:
Kikarskola – Lär dig använda kikare.

Testa flygexperiment, varför flyger fåglar i v-formation och hur får de lyftkraft?
Lär dig mer om fåglar genom att delta i tipspromenad och vinn fina priser.

Testa dina fågelläteskunskaper – Lyssna och artbestäm.
Tillverka fröautomat genom att återvinna mjölkkartong.

Kom och titta på små naturfilmer.
Tidsbestämda aktiviteter:

Ringmärkningsförevisning kl.11.00 och kl. 14.30.

Lördag och söndag
Gör ett besök på naturum Falsterbo. Där ges en daglig visning av utställningen klockan 11.30. Pysselhörna 
för barn och en liten läshörna att koppla av i erbjuds också.  

Samtliga tre dagar
I barntältet finns utställning om och inspiration till naturpedagogiskt arbete riktad till lärare, föräldrar och 
andra som umgås med barn. Kl. 13–15 finns naturum Falsterbo nere vid vattnet. Kom ner och utforska 
havsstranden tillsammans med naturvägledarna.



Utställare
1 Entré
2 Songbird
3 Leica
4
5 Elfman
7–8 Swarowski
10 Club 300
11 Nordik Distribution AB
12 Olympus

15 SOF-BirdLife
16 Fågelkalendern
17 Naturbokhandeln
18 Kikardoktorn
19 Rapphönorna
20–21 Focus-Nordic AB
22 Opticron
23–24 Zeiss
25 Scandinavian Photo
26 Bird and Wildlife Team

28–29 Mattssons foto
30 Molfo
32 Länsstyrelsen
33 FNF, KFV och Måkläppsföreningen
34 Skånes djurpark

Utställare i restaurangen
36 Lars Fredholm

Utställare i expo-tältet

41 KITE Optics
42 SWELO mediaproduktion
43 India Nature Tourism
44 Naturbarn
45 Kolibri Expeditions
46 Biofoto
47&51 Skånes Ornitologiska förening
48 Gabriella Redebo
49 Äventyrsresor
50 Bird photo, Lars Rydgren
52 Falsterbo Fågelstation
53 Dagfjärilövervakning
54 Trollsländeföreningen
55 Norregårdens fågelfrö
56 Sveriges Entomologiska Förening
57 Wildnature photo adventures
58 AVI Fauna
59 Wader Quest
60 Anna Carter Trading
61 Lunds Botaniska förening
62 Svensk Botanisk förening
63 Sekretariat
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Falsterbo Bird Show
arrangeras av 

Vellinge kommun, BirdLife Sverige 
och Skånes Ornitologiska Förening


