
Program  
Fulltofta 
Naturcentrum
Jan-Juni 2019



Utställning: Fågelögonblick 
Berguvar i motljus. En havsörn som lyfter 
från ytan. En fotoutställning i samarbete 
med fotografen Vidar Aas.

Utställning på Fulltofta Naturcentrum.  
Öppet tisd-sönd, kl 10-16. 
Passar alla. 
Ingen kostnad. 
Ingen anmälan.

Småkryp
Inga små stjärnor får slockna

Småkryp 

som gör 

storverk

   21 - 23 febr

Hela Skåne sover ute
Tälta, vila i vindskydd, ta siesta på stran-
den. Stiftelsen Skånska Landskap vill 
tillsammans med samarbetspartners 
locka fler att uppleva naturen genom en 
rad olika sova ute-aktiviteter under en 
vårvecka.

Läs mer på www.skanskalandskap.se 
under Hela Skåne sover ute.

  
 28 april

Vildväxtvandring - Naturens 
skafferi
Vad är egentligen ett ogräs och vad be-
tyder mat som medicin? Vi badar i ett 
överflöd av gröna blad som smakar och 
gör gott. En gedigen vandring för den 
som vill lära sig att använda vilda växter 
med Angelina Hjelm.

Kl 11-13, samling 10.45 på Fulltofta  
Naturcentrum. 
Passar vuxna. 
Föranmälan krävs, begränsat antal. 
Ingen kostnad.  
Mer info på www.skanskalandskap.se

Vårmys i ett 
vindskydd

   
22 maj

   
29 april - 5 maj

11 maj
MAJ

Småkrypsjakt
När våren kommer vaknar småkrypen till 
liv. De kryper, klättrar och skyndar hit och  
dit. Vad sysslar de med? Vi lägger oss på 
mage i gräset, lyfter på stenar och letar. 
Tillsammans studerar vi dem och klurar på 
vad de äter, hur de bor och vad de heter.

Kl 11-12.30 på Fulltofta Naturcentrum. 
Föranmälan krävs. 
Begränsat antal deltagare. 
Passar familjer, från 3-10 år. 
Ingen kostnad. 
Läs mer på skanskalandskap.se

30 mars - 15 sep

7 april
APRIL

MARS
Naturens egen städfirma - 
nedbrytarna
Vem tar hand om vissna löv, dött gräs 
och döda djur? Någon städar i naturen! 
Vi tar reda på vem, tittar på dem i försto-
ring och får se på nära håll hur de arbetar 
under ledning av Sophie Tranborg.

Kl 11- ca 12.30 på Fulltofta Naturcentrum. 
Passar från 3-10 år. 
Föranmälan krävs. 
Begränsat antal deltagare. 
Ingen kostnad. 
Mer info på www.skanskalandskap.se

15 jan - 9 mars
FEBRUARI

Sportlovskul: Vilda djur, eld och 
saga i skogen
Hur låter en älg? Hur ser ett dohjortshorn 
ut? Vem har bajsat här? Vi ger oss ut på 
spårjakt och bekantar oss med skogens 
vilda djur, lyssnar på saga vid lägerelden 
och gräddar pannkakor.

Dagligen 21-23 feb. 
Alt A kl 10.30-12.30, 
Alt B kl 13-15. 
Passar barnfamiljer, från 4 år. 
Föranmälan krävs. 
Anmälan gäller först vid bekräftat svar. 
Kostnad: 30 kr/person. 
Samling vid Fulltofta Naturcentrum.

Utställning: Småkryp ”Inga små 
stjärnor får slockna”
En poetisk och rogivande utställning om 
småkryp som går att finna i Fulltoftas 
skogar. Fula eller vackra, det är ändå 
småkrypen som får världen att fungera. 
De är livsnödvändiga för vår överlevnad. 
I utställningen lär vi känna några vanliga 
och ovanliga arter. Utställningen inspire-
rar även till att gå på krypletarsafaris.

Utställning på Fulltofta Naturcentrum.  
Öppet under Naturcentrums ordinarie  
öppettider. Passar alla. Ingen kostnad.

Kvällsöppet i caféet på Fulltofta 
Naturcentrum 22 maj

Biologiska mångfaldens dag i 
Fulltofta strövområde
Naturguidning med start i småkrypsut-
ställningen. Följ med Sophie Tranborg 
på en vandring längs stigarna runt 
Fulltofta. Dagen till ära fokuserar vi på 
biologisk mångfald. Vad är biologisk 
mångfald, varför är den viktig och vad 
kan vi göra för att öka artrikedomen i vår 
natur och vår närmiljö? Följ med så får 
du även veta mer om ekar, läderbaggar 
och blåvingar. 

Kl 18 - ca 19.30 på Fulltofta Naturcentrum. 
Passar familjer, från 3-10 år. 
Föranmälan krävs. 
Begränsat antal deltagare. 
Ingen kostnad.

Njut av en vårkväll i naturen. Ta något 
att äta i växthuscaféet på Fulltofta Na-
turcentrum som håller öppet till kl 21.



www.skanskalandskap.se
www.facebook.com/skanskalandskap
Anmälan till aktiviteter : fulltofta@skanskalandskap.se

Biologiska mångfaldens dag: 
Guidning i skymningen i Fulltofta
Naturvårdsförvaltaren Anders Rosell gör 
en kvällsvandring och berättar om natur- 
och kulturvärden runt om i Fulltoftaskogen.

Kl 18.30 - ca 21 på Fulltofta Naturcentrum. 
Passar unga samt vuxna. 
Ingen kostnad. 
Föranmälan krävs. 
Mer info på skanskalandskap.se

  
 22 maj    26 maj

   26 maj

Vilda bin, humlor och fjärilar - 
flygande underverk
Nässelfjärilen älskar nässlor där äggen 
läggs. Bin och humlor sköter om polline-
ring. Naturguidningen med Sophie Tran-
borg om våra flygande insekter leder oss 
ut på ängen med håvar.

Kl 11- 12.30 på Fulltofta Naturcentrum. 
Passar 3-10 år.
Ingen kostnad. 
Mer info på skanskalandskap.se

Guidning i Friseboda: SandLife för 
biologisk mångfald i sandmarker
En strandvandring med naturvårdsför-
valtaren Anders Rosell som berättar om 
restaureringsåtgärder inom projektet 
SandLife och naturvärden i sandmarker.

Kl 11 - ca 13. 
Passar vuxna. 
Ingen kostnad. 
Föranmälan krävs. 
Begränsat antal.
Mer info på skanskalandskap.se

16 juni
JUNINaturguidning: Hur biologisk 

mångfald ger skönhet och nytta
En dag att minnas och förundras över 
den biologiska mångfaldens betydelse 
för allt liv på jorden. En upptäcktsfärd 
genom vild skönhet, variationsrika bio-
toper och ett intimt  möte med den livs-
viktiga döden. Därefter in i trädgårdens 
blommande och artrika skönhet där vi 
samtalar om hur en trädgård kan bidra 
till biologisk mångfald och nytta. En 
guidning med Angelina Hjelm.

Kl 11-ca 13 på Fulltofta Naturcentrum. 
Samling 10.45. 
Passar vuxna. 
Ingen kostnad. 
Föranmälan krävs. 
Begränsat antal deltagare. 
Mer info på skanskalandskap.se


