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Heldagsträff med Biofoto Syd lördag 26/3
Kl 9.00 -12.00 Fototräff i den spännande och omväxlande miljön i Möllerike, 
Stockamöllan med omnejd.

Kl 12.00 – 13.00 Lunch serveras (grillad kyckling med potatissallad)

Kl 13.00 – ca 17.00 Inneträff i Kulturfabriken, Stockamöllan.
● ”Aktuellt kring vargen och andra rovdjur i Skåne” 

Rovdjurshandläggare David Börjesson, Länstyrelsen
● Fika
● Medlemmarnas bildvisningar

Info fototräffen

Stockamöllan ligger vackert beläget ca 13 km norr om Eslöv intill Rönneå och dess 
dalgång. Med anledning av de många vattenkvarnarna i området kallas dalgången 
också Möllerike. Det är omgivet av ett kuperat landskap med öppna fält, sida vid sida
med bokskog och hagar. Möllerike erbjuder ett rikt naturliv och stora strövområden 
med markerade promenadstigar.  

Samling kl 9.00 vid Industrimuseum/Kulturfabriken punkt 17 i Möllerikeguiden. 
Bilparkering vid torget eller området ovanför Kulturfabriken. Trappa ner till 
samlingsplatsen.
Buss linje 518 Stehag – Klippan stannar i Stockamöllan - torget, hållplats mitt i byn, 
bussen går varannan timme Lö/Sö.
Läs mer:

● Länk : Möllerikeföreningen – Natur, kultur, nöje (mollerikeforeningen.se) 
● Länk : Mollerikeguiden-web.pdf (mollerikeforeningen.se) Denna innehåller 

beskrivning av området samt karta med vandringsleder.

https://mollerikeforeningen.se/
https://mollerikeforeningen.se/wp-content/uploads/2021/01/Mollerikeguiden-web.pdf


Kl 12.00 Lunchen serveras i Kulturfabriken. Kostnad inkl. eftermiddagskaffe 80:- 
Anmäl till Arne Olsson senast 20 mars. Mail: arne.olsson@naturokultur.se

Kl 13.00 Aktuellt kring vargen och andra rovdjur i Skåne.
Rovdjurshandläggare David Börjesson från Länsstyrelsen besöker oss och berättar 
på temat: ”Aktuellt kring vargen och andra rovdjur i Skåne”.
Historiskt har vargen varit utbredd i Skåne, även om vi de senaste åren 
huvudsakligen fått besök av vandrande vargar. Under 2021 har ett vargpar etablerat 
sig på Linderödsåsen och också fått valpar. De båda vargar som 2021 hävdar revir i 
Skåne är en hona från Östergötland och en hane från Västmanland. I resten av 
Sverige är älgen det viktigaste bytesdjuret för varg, men det skånska paret lever 
främst på dovhjort och i viss mån rådjur. För många naturintresserade är det en 
dröm att få se en varg. Om du har turen av att få en skymt av vargen eller till och 
med lyckas fotografera den så är det bra om du rapporterar det till länsstyrelsen. 

● Länk: Stora rovdjur | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) 

● Länk: Varg i Skåne – Naturskyddsföreningen Skåne (naturskyddsforeningen.se) 

Ca 15.00 – 15.30 kaffe 

Ca 15.30 Medlemmarnas bilder och korta bildvisningar. Bildkritik etc.

Ca 17.00 Beräknad avslutning.

Du är välkommen att deltaga hela dagen eller bara vissa delar.

” Håll stövlarna leriga” men tänk på att ta med inneskor att byta
med. Då slipper vi mycket efterarbete i lokalen.

Strömstare Stockamöllan                                       Foto Arne Olsson

https://skane.naturskyddsforeningen.se/2021/03/24/varg-i-skane/?fbclid=IwAR01GRnLmY4MSrjRXzPIhzFGpweSV7UoePs7vJdGy-7J45QySeNsxQDAmOI
https://www.lansstyrelsen.se/skane/djur/jakt-och-vilt/stora-rovdjur.html

