Exkursioner till Häckeberga naturreservat 2011
på uppdrag av Natur och Kulturbussen

Sammanfattning
Totalt 282 personer har deltagit i exkursionerna till Häckeberga naturreservat under sommarhalvåret 2011. 3 turer var utannonserade i Natur och Kulturbussens ordinarie program och
öppna för allmänheten. Utöver dessa gjordes 9 exkursioner med inbokade skolklasser och
förskolegrupper från Lund och Dalby. Temat för exkursionen och den valda platsen kändes
mycket uppskattat av deltagarna. Besökarna kände i allmänhet inte till att det gick att ta buss
ända ut till Häckeberga naturreservat och flera sa spontant att de ville åka ut igen, gärna under
olika årstider. Natur och kulturbussens broschyr med program delades ut till samtliga
deltagare. Vid exkursionerna kom önskemål fram om bättre kommunikationer till exempelvis
Skrylle, Dalby Söderskog, Trollskogen vid Torna Hällestad, Krankesjön och Rövarkulan.
Exkursionerna har organiserats och utförts av biolog och pedagog Ingegerd Ljungblom, Natur
i Fokus, www.naturifokus.se.

Uppdrag
Att locka ut grupper och organisera exkursioner i Häckeberga naturreservat, dit buss 162 från
Lund via Dalby går.

Genomförande
Tre exkursioner öppna för allmänheten gjordes i början av augusti. Till den första kom ingen,
till den andra 20 personer och till den tredje 17 personer. Exkursionerna var annonserade i
Natur och Kulturbussens ordinarie program och på hemsidan www.naturifokus.se. Ett par
dagar innan gjordes reklam för turerna även på Facebook och i turistbyråns
evenemangskalender för Lund, samt hos ett par förskolor.
Under maj månad bokades tio turer in med förskolegrupper, sommarfritids och skolklasser
varav 8 var från Lund och 2 från Dalby. Turerna genomfördes från maj-oktober. En hösttur
blev inställd. Temat på turen och platsen kändes mycket lyckat och uppskattat. Temat var en
folksaga om näcken, samt vattenexperiment vid bäcken. En egen tolkning av en traditionell
folksaga berättades - med fiol och mungiga till. Efteråt fick den som ville, prova på att spela
både fiol och mungiga. Vattenexperiment att göra i och vid bäcken fanns med på turen. I
grupper fick besökarna prova att göra en egen kompass, fontän, reningsverk, vattenhjul och
gummibandsbåtar. Allt tillverkat av återanvänt material man har hemma.
Totalt har 282 personer deltagit i exkursionerna till Häckeberga naturreservat under
sommarhalvåret 2011. Av dessa var 22 vuxna deltagare och resterande barn/elever.

Reflektioner
Det har upplevts som meningsfullt och bra att locka ut grupper för att visa på busslinjer till
fina ställen i naturen. Häckeberga har stor potential – det är naturskönt, där finns både ängar,
betesmarker, bäck och varierad skog. Många vandringleder, både långa och korta, finns i
området. Det är lämpligt för många olika typer av grupper i och med bra stigar och öppna,
skötta områden med grillplatser, bänkar och bord. Området passar både rörliga och mindre
rörliga personer. När man stiger av bussen kommer man direkt till ett ställe som har allt detta
nämnt ovan – bra tillgänglighet. Det är ett bra ställe för skolklasser att komma till. Här finns
både kultur och en varierad natur. Här finns marker som sköts på olika sätt, genom betning
eller slåtter, och på så sätt får en varierad flora och fauna. Slåttermarker är idag ovanliga, men
var förr vanliga och många av våra ovanligare växter är knutna till slåttrade, ogödslade
marker. Skoleleverna får också med sig en broschyr var med program att ta med hem till sina
familjer. Detta ger projektet ytterligare spridning.
Vid turer gjorda för allmänheten bör man komplettera med att göra reklam i tidningar, på
bibliotek och på Turistbyråns anslagtavla samt i affärer för att få flera besökare.
Grupper från Lund och Dalby togs ut i denna omgång. Man skulle också kunna göra stället
mer känt för grupper från Staffanstorp, mindre samhällen som bussen passerar och de delar av
Malmö som ligger bra till i förhållande till busslinjer hit. Lärare nämnde ett par exkursionsmål
dit de önskade bättre kommunikationer från Lund: Skrylle, Dalby Söderskog, Krankesjön,
Rövarkulan och Björkensdal vid Torna Hällestad. Skolorna saknar beställningsbussen som
fanns förut. Knivsåsen är ett resmål som klasser från Lund åker till flitigt, just därför att det är
så bra kommunikationer dit. Kring Dalby har man ju många fina naturområden nära. De

grupper som kom från Dalby uttryckte att det var roligt att komma till ett nytt ställe, men
också att man hade mycket lättillgänglig natur nära redan. Grupper från Lund har ett större
behov av att ta sig ut i naturen med kollektiva färdmedel.
Som helhet har arbetet med turerna upplevts som mycket positivt och givande, både för mig
som företagare och för besökande grupper.
Nedan ytterligare ett par bilder från turerna.

Kontakter för projektet:
Natur och Kulturbussen, www.naturochkulturbussen.se, Ingegerd Ljungblom, Natur i Fokus,
tel. 070-67 31 281, www.naturifokus.se.

