
 

 
 

 

Vårexkursion i Dalby Söderskog 

lördagen den 18 april 2020 

 

Föreningen Kulturkvadranten i Dalby hälsar naturintresserade välkomna att delta i en 

vårexkursion till Dalby hage med nationalparken Söderskog lördag 18 april 2020. 

Våra fyra ciceroner presenteras sist i denna inbjudan. 

 

Deltagande är kostnadsfritt, men en föranmälan och en bekräftelse på deltagande 

krävs. Se nedan – anmälan om deltagande! 

 

Läs om föreningen på: www.kulturkvadrantenidalby.se 

 

PROGRAM lördag 18 april 

Kl. 10:00 Regionbuss nr 159 (Naturbussen) mot Skrylleskogen från Lund C (Läge M 

på Bangatan strax intill Malmborgs) till Dalby Söderskog med ankomst kl. 10:24 

alternativt transport med egen bil, cykel eller till fots till parkeringsplatsen vid Dalby 

Söderskog, där vi samlas kl. 10:30. 

 

Kl. 10:30 Uppdelning i fyra grupper efter intresseanmälan. Byte av grupp i halvlek, 

dvs. efter en timme. 

 

1. Floran (Lennart Engstrand) 

2. Mossor och flora (Gerhard Kristensson) 

3. Fågellivet (Hans Fowelin) 

4. Hur vegetationen förändras över tid (Jörg Brunet) 

 

Kl. 11:30 Vi samlas efter en timme och byter grupp. (På Kulturkvadrantens hemsida 

har vi lagt ut en folder om Dalby Söderskog, utgiven av Länsstyrelsen i Skåne inför 

nationalparkens 100-årsjubileum 2018. I foldern finns en karta, där man i övre högra 

delen ser hur de bägge blå- och rödprickade vandringslederna Kroppekärrsrundan och 

Skryllestigen korsar varandra. Det är vid denna punkt vi samlas i halvlek.) 

 

Kl. 12:30 Tid för fika. Tag gärna med fika/matsäck och något att släcka törsten med! 

 

Kl. 13:25 Bussresenärer samlas vid parkeringsplatsen för resa med buss nr 159 mot 

Lund C. Det finns även senare buss på eftermiddagen och man kan också resa med 

naturbussen nr 159 till Dalby centrum och vidare därifrån med buss 160 eller 174. 

Se tidtabeller: www.skanetrafiken.se 

http://www.kulturkvadrantenidalby.se/
http://www.skanetrafiken.se/


 

ANMÄLAN kan göras nu och fram till 15 april 

Mejla senast onsdag 15 april till: info@kulturkvadrantenidalby.se 

 

Skriv ”Anmälan till exkursion i Dalby Söderskog 18 april” samt namn, e-postadress 

och telefonnummer för Deltagare nr 1. Lämna motsvarande uppgifter för eventuell 

anmälan av Deltagare nr 2 etc. 

 

Ange samtidigt för varje deltagare valet av grupp: skriv gruppnumren för alla fyra 

grupperna, i den ordning som du prioriterar ditt deltagande.  

 

Det finns plats för max. 12 personer i varje grupp. Vid överteckning till grupperna 

gäller principen ”först till kvarn …”   

 

Besked om att det finns plats på exkursionen för anmälda deltagare (eller vid över-

teckning plats på kölista) lämnas fortlöpande via mejl (eller telefon) fram till 15 april. 

Vi är tacksamma för meddelande om förhinder/avanmälan, så att ev. väntande kan 

beredas plats. 

 

VÅRA CICERONER 

Lennart Engstrand är botanist och pensionerad efter 35 år i Lunds universitets 

botaniska trädgård. Efter åtskilliga resor i varma länder har han, tillsammans med 

kollegan Marie Widén, skrivit flera böcker och många artiklar om bland annat frukter 

och kryddor. Inte bara den exotiska floran utan även den svenska har studerats och 

beskrivits i undervisning, föreläsningar samt inte minst i teve och radio, bland annat 

Naturmorgons expertpanel. 

Hans Fowelin är ämneslärare inom naturvetenskap, vandrande fjällentusiast och 

amatörornitolog. Han har utforskat stigar, färdvägar och kulturlämningar i Laponia 

vilket resulterat i ett par böcker om fjällvärlden. Han medverkar i natur- och stads-

vandringar i Lundabygden, men har också arbetat med fågelinventeringar, både i 

Skåne och i fjällvärlden. 

Gerhard Kristensson är numera pensionär med ett förflutet vid LTH. Sedan tonåren 

har han varit passionerad amatörbotanist med stort intresse för mossor. Gerhard har 

varit aktiv i föreningen Mossornas Vänner. Han är ledamot i ledningsgruppen för 

projektet Skånes Mossor och har även varit styrelseledamot i Nordisk Bryologisk 

Förening. 

Jörg Brunet är professor i ekologi vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap 

vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Han studerade biologi i Marburg och 

Göttingen i Tyskland. Examensarbetet handlade om vegetationen i Skånes sump-

skogar. Sedan snart 30 år har han forskat och undervisat om de svenska lövskogarnas 

ekologi och historia, först vid Lunds universitet och sedan 1996 vid SLU. 

mailto:info@kulturkvadrantenidalby.se

