Naturskyddsföreningen i Trelleborg, verksamhetsberättelse 2020
Pandemin slog till i början på året och med den en ny era av inställda och framflyttade
evenemang, nytänk och obligatorisk anmälan. Styrelsen har träffats vid 7 tillfällen och på
grund av omständigheterna har vi setts i stora lokaler eller utomhus. Alla har inte kunnat
vara med men vi har haft löpande kontakt via mejl.
FÖREDRAG & ÅRSMÖTE - 6 februari ”Lågintensiv naturvårdsbränning, en nygammal
skötselmetod för naturvården" Ett trevligt föredrag med ett 20-tal deltagare och hembakt fika.
Sportlovsdrop in - vatten och istema 16 februari NATURSNOK
Barnen letade upp ”drakägg” av is i skogen och gjorde sedan experiment på dessa. En populär
dropp-in aktivitet där natursnokarna fick möjlighet att visa upp sin verksamhet.

Stranden och havet - 15 mars NATURSNOK
Pandemin slog till och vi har för första gången obligatorisk anmälan. Ett 30-tal kom ändå,
trotsade stormen och roade sig med håvar, tipsrunda och sandpyssel.
Småkryp i skogen med Svedalas natursnokar - 19 april NATURSNOK
Svedala natursnokars ledare Anette Barr hjälpte till med småkrypsfällor och småkrypsjakt.
En vildsvinsskalle gjorde stor succé, de flesta trodde vi hittat ett dinosauriefynd.
Grodor och salamandrar 10 maj FÖR ALLA, NATURSNOK - INSTÄLLD
Ringmärkning av tornfalkar - 10 juni FÖR ALLA, NATURSNOK
Vi blev inbjudna att följa med Svedala naturskyddsförening på deras
spännande uppdrag med att ringmärka tornfalkar. Vilken upplevelse att få
se dessa dunbollar på nära håll.
Blomstervandring - 14 juni FÖR ALLA
Tillsammans med Gislövs Villaägareförening gick vi en promenad och fick
bland annat se strandnejlika.
Slåtterdag i Modeshög - 16 augusti FÖR ALLA, NATURSNOK
Dagen var obeskrivligt het och några få Natursnokar tittade förbi för att
håva småkryp på ängen.
Skogen i Gabelljung - 20 september - NATURSNOK
Familjerna skickades iväg på en upplevelserunda i skogen, ett sätt att undvika trängsel.
De letade efter bland annat efter djurspår och pinnar. Runt brasan på behörigt avstånd
tittade vi på alla fynd.
Börringe mad, fåglar och djurliv - 27 september kl 9 - FÖR ALLA - INSTÄLLD
Klädbytardag - 3 oktober - INSTÄLLD
Äventyr i Albäck - 8 november NATURSNOK
Tre stationer, håvning i dammen, fågelspaning från fågeltornet och en brasa gjorde att vi
kunde sprida ut deltagarna. En trevlig och uppskattad träff.
Ståstorpsån under renovering - 12 november - FÖRELÄSNING - INSTÄLLD
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