
Hunneröds mosse 8 augusti  

 

 
Slåtterblomma. Foto: Lisbeth Borgström 

Leif Romberg tog oss med på en guidad tur i sin tidigare hemkommun. 

Denna lördag besökte vi Hunneröds mosse söder om Lemmeströ i Svedala kommun. Leif Romberg, 
tidigare verksam i Svedalakretsen, visade stolt den unika klockgentianan som växte rikligt på mossen. 
Likaså fick vi se slåtterblomma, sileshår, hampflockel och höskallra. 
 

 

100-års exkursion 23 augusti  

 

 
Foto: Helén Nilsson 

När vi gav oss iväg kunde vädret knappast varit bättre en sensommardag än den här. 

Till cykel och med en strålande sol från ovan hade denna vackra söndags- 
förmiddag 12 personer samlats vid Ystads Stadsbiblliotek för vidare färd mot Bjersjöholms gamla slott.  
På utmärkta cykelvägar förbi Hedeskoga nådde vi slottet från år 1576.  
Efter renoveringen öppnades det medeltida slottet för allmänheten den 5 november 1995. 



 
Lisbeth Borgström berättar för oss om slottet då och nu 

 
Utsikt mot Hammars Backar vid Hedeskogatippen 

 

 

Hassellunden 26 augusti  

 

 
Foto: Bert Rydhagen 

Krattat och klart! 

Efter slutad möda kunde vi beskåda en härlig augustikväll ävergå mot natt. 

Tack alla Ni som hjälper oss varje höst att gemensamt återskapa en blomstrande äng för oss och för 
kommande generationer. 
 

 



Havets dolda skatter 9 september  
 

 
Foto: Lisbeth Borgström 

Ett samarrangemang med Ystads Stadsbibliotek. 

Under ett föredrag av forskningsingenjör Kjell Andersson, från Lunds tekniska högskola, fick denna 
onsdagskväll ett 40-tal intresserade höra hur den nya tekniken som används i havsforskning bättre 
skulle kunna utnyttjas till att visa hur illa ställt det är med havet. Varför har vi ingen web-kamera i 
Östersjön? Intressanta projekt är redan igång med eko-turism. 
 

 

 
Sandskogens Dag 13 september  
 

 
Vad har vi håvat upp i dammen? Bo Granberg svarar på barnens frågor. 

Sandskogens Dag är en tradition sedan över 20 år tillbaka. Varje år, andra söndagen i 
september, arrangerar NFY tillsammans med andra föreningar en dag för både barn och vuxna. 

Deltagande föreningarna presenterar sig i vår fantastiska Sandskog, där många av dem även har en 
del av sin verksamhet. Trots att regnmolnen hängde tunga och att regnet föll över oss på förmiddagen 
uppskattar vi antalet besökare i år till minst 150 st. 
 
I år var våra medarrangörer: 
Ystads Kommun/Kultur och Utbildning, Friluftsfrämjandet, Planteringsvännerna, Korpen, Djurens Rätt, 
KFV Ystad, KFUK-KFUM-scouterna, Ystads Ridklubb. 



 
Det fanns en del kluriga frågor 

Utefter den snitslade banan i Reservatet fanns en tipsrunda. Varje deltagande förening  
hade gjort sina frågor. Det fanns en runda för de vuxna och en lite lättare för barnen.  
 

 
Hoppla Pålle 

Ronnyridningen som Ystads Ridklubb anordnar är ett populärt inslag. 

 
Fikapaus 

I en underbar glänta bjöd Friluftsfrämjandet på "Krabbelurer" som lät sig väl smakas. 



 
NfY's station 

Strax innan "målgång" visade NFY's duktiga botaniker upp en del av de växter och svampar som finns 
i Sandskogen.  
 

 

100-års vandring vid Backåkra 20 september  

 

Margareta L. Nörregård guidade och berättade för oss om hur det såg ut då och om hur 
landskapet har förändrats. 

De 15 personer som denna dag kom till Backåkra/Hagestad, lät sig under en intressant förmiddag få 
berättat av Margareta hur landskapet har förändrats genom åren. 

Vi fick se de områden som tidigare var odlingar och som idag är betesmarker. Vi såg spår i terrängen 
efter de skogsplanteringar som fanns förr men som idag är borta. 

En lärorik utflykt som visade hur vår natur snabbt kan förändras allt efter som vårt, människors, behov 
och leverne ökar. 
 

 

Limhamns Kalkbrott 27 september  

 

 
Foto: Lisbeth Borgström 

 



Österlens Naturvårdsförening bjöd oss följa med på en exkursion till Limhamns Kalkbrott. 

Bussen som hämtade upp oss i Ystadkretsen blev fullastad innan vi kom fram till kalkbrottet. Totalt 
samlades 50 personer vid Kalkbrottet. 

År 1866 började man bryta kalk industriellt först med träborr, slägga och skyffel 
sedan kom den ångdrivna grävskopan som användes fram till 1997. Avbildningar i kalklagren är 65 
miljoner år då landet låg på sydligare breddgrader. Det lär finnas 
skelett av krokodil och sjöborrar. 

Ett tunt jordlager erbjuds träden uppe på land. Nere i kalkbrottet finns ett äppelträd som i år bär 
ovanligt vackra äpplen. Där växer några tallar, svartvide och sälg. Det enda som planterats är några 
popplar invid pumpstationen. 

I Kalkbrottet finns en förnämlig lokal för grönfläckig padda. Inte mindre än 500 ex. har upptäckts. 

 
Mats Wirén, dagens guide, ekolog vid Gatukontoret i Malmö. Foto: Lisbeth Borgström 
 

 

Miljövänliga Veckan 26 september - 4 oktober  

 

 
Lisbeth och Kerstin informerade och delade ut broschyrer. 

Trots regn och rusk var det många som stannade till hos oss. 

Under lördag förmiddag, den 3 oktober, fanns vi på Östergatan i Ystad för att berätta om hur man på 
ett enkelt sätt kan vara klimatsmart. 

Trots regn och hårda vindar stannade många till hos oss och lät sig ta del av den information och de 
broschyrer som delades ut.  
 



 
 

Sandhammaren 4 oktober  

 

 
Foto: Bert Rydhagen 

Tio tappra trotsade stormen och stod på spaning efter sträck på Sandhammaren. Fåglarna var 
inte så djärva.  

Några skarvar flög i motvind och först vid elvatiden kom ett tiotal ejdersträck med inslag av andfåglar, 
kanske svärtor. Två dvärgmåsar höjde stämningen, liksom några småvadare.  

 
Foto: Bert Rydhagen 

Helhetsintrycket av växlande sol och skurar och vind och vågor var nog den största behållningen. 
 

 

 

 

 



100-års vandring 18 oktober  

 

 
Kerstin berättar om Vallösa smedja 

Söndagens 100 års-vandring gick av stapeln i västra delen av kommunen, från Vallösa till 
Katslösa. 

Vi var 18 personer som startade vandringen vid Vallösa kyrka, där exkursionledaren Birger Larsson 
mötte.  

Historia om kyrkans byggande och byarnas läge fick vi innan vi tog en titt på några gamla hus i byn, 
som Kerstin Nilsson berättade om. På en höjd mellan kyrkorna såg vi långt och räknade kyrkor, inte 
bara sju utan tio!  
 
Avslutning i Katslösa kyrka, där Birger berättade om människor och platser i byns historia. 

 
Birger Larsson på väg in i kyrkan med deltagarna 

 

 

 

 



Klimatföredrag 27 oktober  

 

 
Foto: Lisbeth Borgström 

I Norreporskolans matsal föreläste Lovisa Zillén, forskare vid institutionen för kvartärgeologi i 
Lund, och visade bilder över temat: Östersjön: igår, idag och i morgon. 

15 personer fick ta del av intressanta forskningsresultat. 

De olika faserna efter istiden belystes men fokus låg på dagens problem och hur vi ska arbeta för ett 
rent hav. Dagens syrebrist, algblomning och övergödning för-vandlar en stor del av Östersjöns botten 
till ekologiska öknar. Sambanden dessa emellan och ett varmare klimat måste åtgärdas. 

I framtiden kommer klimatet att påverka förhållandena i Östersjön med bl.a. till-tagande algblomning 
som följd. Tekniska lösningar har presenterats men inga försök tyder på att de kan lyckas. Enda 
utvägen: - Vi måste minska eller helt få bort utsläpp av näringsämnen och miljögifter. 

 

Höstfåglar runt Ellestadsjön 15 november  

 

 
Foto: Lisbeth Borgström 

38 personer njöt av vandringen till Ellestadsjön från Vitesten. 



Havsörnar över sjön och hägrar i träden. En ormvråk längs bilvägen i 40 km/tim. 

En vuxen havsörn strök förbi träden när vi lämnade udden i Ellestadsjön.  
Havsörnens vingbredd är upp till 230 cm. Imponerande! 

 
Havsörnsunge. Foto: Kurt Ivarsson 

 

 

 
 

 


