VATTENRIKET
http://www.vattenriket.kristianstad.se/

Store Bededagene, 20. – 22. maj 2011
Naturhistorisk Forening inviterer i bededagsferien på udflugt i det svenske ”Vattenrike”, som er
et meget spændende naturområde, der strækker sig fra Helgeåens udløb i Østersøen ved
Åhus, forbi Hammarsjön, Kristianstadt, op mod Ivösjön.
Guider på turen bliver Carl Christian Tofte, som er en engageret ornitolog og botaniker, dansk,
men bosiddende i området. Carl Christian er i øvrigt en meget anerkendt naturillustrator.
Desuden vil Frands Jensen også være med på turen.
Turledere er Leif Møller-Hansen og Niels Erik Rasmussen.
Turen går med bus via Simrishamn til Stenshuved, som er en smuk lille naturpark, der som en
bjergknold skyder sig ud i Østersøen, 98 m høj, hvorfra man i klart vejr kan se Bornholm.
Stenshuvud har en rig og varieret flora. Her findes også et 100 år gammelt aboret med træer
fra hele verden.
Vi lægger vejen forbi den lille ferie- og fiskerby, Kivik, for kort at beundre den store
bronzealdergrav, Sveriges største, kaldet Kungagraven.
Området er hele Sveriges æblehave, overalt er der æbleplantager. Vi håber, at vi kommer til
at opleve hele blomsterfloret, når vi følger kystvejen langs Hanøbugten. Det er en meget smuk
tur.
Vi skal bo på Bäcaskog Slot, hvis oprindelse går tilbage til middelalderen. De nuværende
bygninger stammer dog mest fra tiden 1580-1640. Slottet ligger meget smukt mellem
Oppmannasjön og Ivösjön.

http://www.backaskogslott.se/filmindex.html
Området består af forskellige naturtyper som strandeng, sumpskov, sandsteppe, kystlagune
og forskellige skovtyper. Mest kendt er Ravlunda skjutfält. Pulken, som er beskrevet i Fugle
og Natur 01/februar /10 og Håslövs Änger. Vi kommer for sent til tranedans.
Hvis vi er heldige ses: Hedelærke, rørdrum, stork, markpiber, sortspætte, pirol,
karmindompap, høgesanger og stork og havørn, kongeørn og m. fl.
Af planter kan nævnes: sandnellike, knoldet mjødurt, vibefedt, kødfarvet gøgeurt og
pukkellæbe, riddergøgeurt og m. fl.

Turen indeholder også en 3 timer lang sejltur på Helgeåen med en meget dygtig naturvejleder
og skipper, Jan Olsson. Mens vi roligt glider gennem åens vand, vil Jan Olsson fortælle om
stedets kultur og historie og ikke mindst vise os Vattenrikets natur fra den side, hvorfra den
vitterlig bør opleves, nemlig fra vandet.

Tilmelding/Depositum
Værelserne vil være forskellige, enkelte med fælles bad og toilet til deling mellem 2 værelser.
Nogen i hovedbygningen med bad og toilet.
Totalpris med 2 retter mad, morgenmad og frokostpakke (madpakke til fredag tages med
hjemmefra)
Kr. 2.600,- ved 40 tilmeldte. Endelig pris afhænger af deltagerantal.
Tillæg for enkeltværelse:
Kr. 350,Tilmelding kan kun foregå ved indbetaling af depositum på:
Kr. 500,- per person i dobbeltværelse.
Kr. 501,- per person i enkeltværelse
Inden 1. marts, på foreningens girokonto: 115-9003 eller via netbank til Danske Bank: Regnr.
1551 kontonr. 1159003.
Restbeløbet indbetales senest 15. april, når vi kender deltagerantallet.
Vi gør opmærksom på at tilmelding er bindende og at såvel depositum som restbeløb kun kan
refunderes i tilfælde af afbud, hvis betalingen ikke medfører tab på arrangementet.
Endelig gør vi opmærksom på, at turen kun er for foreningens medlemmer, at vi ikke er
medlem af rejsegarantifonden, men blot er nogle glade amatører, som forsøger at lave en god
tur. Det lover vi så til gengæld at gøre os al mulig umage med!
Med venlig hilsen
Niels Erik Rasmussen
Tlf 48 27 82 19
nerasmussen@gmail.com

Leif Møller-Hansen
tlf. 48 17 48 55
leif.moellerh@gmail.com
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