
 

 
Skåne 2016 

De arrangemang Puggehatten fått kännedom om. 

 

Bokskogen, Torup 
Söndag 4/9 kl 10-15. 
Bokskogens dag! Temat i år är ”Vandra i Bokskogen”. 
Längs en slinga i "Dansbaneskogen" finns ett antal 
stationer med olika anknytning till temat. På en av dem 
berättar Malmö Naturskyddsförening om svamparnas 
ekologiska betydelse. Se programmet på 
http://malmo.se/Kultur--fritid/Idrott--fritid/Natur--
friluftsliv/Natur--och-
rekreationsomraden/Torup/Torups-nyhetsarkiv/2016-
08-11-Bokskogens-dag-4-september.html 
 

Hässleholm 
Söndag 4/9 kl. 10.00-14.00.  
Svamprådgivning. Svampens dag i Hässleholms 
hembygdspark. Göingebygdens Biologiska Förening i 
samverkan med Studiefrämjandet. Kom och få namn 
på dina plockade svampar. 
Plats: Hässleholms hembygdspark. 
Upplysningar: Arne Gustavsson tel. 0451-15551. 
 

Kristianstad 
Söndag 4/9 kl. 12-15. 
Svampexperter visar och berättar om mer än 100 
nyplockade svampar. Vilka går att äta? Ta gärna med 
svampar från din egen utflykt. Arr. Puggehatten - 
Skånes mykologiska förening. 
Plats: naturum Kristianstad. 
Upplysningar: naturums reception tel 044-132330. 
 

Kullabygden 
Söndag 4/9 kl. 09.00 
Vi firar Svampens Dag genom att tillsammans med 
Naturskyddsföreningarna i Kullabygden och 
Helsingborg besöka svampskogen, där vi 
artbestämmer den svamp vi plockar. Har vi tur, kanske 
vi får något med oss hem också. Ta med korg, kniv, 
svampbok och fika! I samarbete även med Puggehatten 
- Skånes Mykologiska Förening. 
Samling: P-platsen NO Gruvtorget (Prins Carlsgatan 
10) i Höganäs. Upplysningar: Kerstin Bergelin 0705-
41 14 14, Kerstin Persson 0762-76 66 20 och Tom 
Svensson 0722-39 99 19. 
 

Sjöbo 
Söndag 4/9 kl. 13.00 - 16.00. 
Svampens dag på Solvalla Bygdegård. Kl. 13 inleder 
Jan Friheden med informaiton om giftiga och 
matnyttiga svampar med inriktning på svamp som 
livsmedel. Därefter beger vi oss ut i svampmarker i 
närheten. Återsamling på Solvalla Bygdegård för 
genomgång. Vi serverar svampsoppa. Välkommen. 
Arr. Puggehatten och Studiefrämjandet. 
Plats: Solvalla Bygdegård 
Upplysningar: Jan Friheden tel. 0417-42045 eller 
0708-253919 
 

Skrylle naturum 
Söndag 4/9 kl. 13.00-15.00. 
Svamprådgivning med Eva Björnström och Joakim 
Krumlinde från svampföreningen Puggehatten, i 
samarbete med naturum Skrylle och Studiefrämjandet. 
De tipsar om litteratur och kurser och svarar på alla 
dina svampfrågor. Ta med svamp för artbestämning.  
 
 
Stenshuvuds nationalpark 
Söndag 4/9 kl 10-12 
Svampvandring. Mykolog Sigvard Svensson guidar 
oss ut i svampskogen på Stenshuvud. Lär dig mer om 
hur man hittar svampar, hur de lever, vilka som är 
giftiga och vilka som är goda att äta.  
Samling vid Naturum kl 10.00. 
Kostnad: 25 kr för vuxna och 10 kr för barn, betalas 
kontant i Naturum. De tar tyvärr inte kort. 
 

Söderåsens nationalpark 
Lördag 3/9 – söndag 4/9 kl. 13.00-17.00. 
Svamputställning och -rådgivning med Sven-Åke 
Hanson på restaurangens uteservering. Kom med alla 
dina svampfrågor; ta gärna med egen svamp! Pyssel 
och annat med tema svamp i naturum. Gå vår 
tipsrunda - du kan vinna glass i restaurangen, som 
även har en särskild svampmeny. Arrangör: naturum 
Söderåsen/Skäralids restaurang. 
Upplysningar: 0435-442120 eller 
naturum.soderasen@lansstyrelsen.se.
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