Få flera fåglar och fågelvilt – fältvandring 27 september
Fåglar är viktiga i ekosystemen och en indikator på biologisk mångfald i
odlingslandskapet. Dessutom är fasan och rapphöna viktiga jaktfåglar. Hör experter
berätta om hur du får flera småfåglar och mer fågelvilt på gården.
Jordbruksverket och Högestad & Christinehofs Förvaltning AB bjuder välkommen till en
fältvandring torsdagen den 27 september kl 13-16:30.
Högestad ligger beläget ca 1 mil norr om Ystad och i Högestads närområde bedrivs större
delen av företagets jordbruksproduktion. Affärsidén för företaget är att driva framtidens
landsbygd där man producerar miljömedvetna produkter från jord- och skogsbruk samtidigt
som bofasta och besökare erbjuds trevliga naturupplevelser. Företaget arbetar för ett öppet
odlingslandskap med biologisk mångfald och välskötta kulturmiljöer.
Mer information om Högestad och Christinehof finner du på www.hogesta.se
Fältvandringen ingår i Mångfald på slätten (www.jordbruksverket.se/mangfaldpaslatten).
Syftet i projektet är att i samarbete med näringen öka den biologiska mångfalden i områden
med intensiv jordbruksproduktion. Du kan gratis ladda ner projektets populära app LärKvitter
på App Store eller Android Store. Här kan du lyssna på och lära dig mer om 34 fåglar i
odlingslandskapet, bland annat rapphöna och fasan.
PRAKTISK INFORMATION
Du behöver inte anmäla dig i förväg.
Samling: Högestad gamla skola.
Vägbeskrivning:
Från väg 19: ca 1 mil norr om Ystad finns skylt mot Högestad. Kör rakt genom byn, sista
huset på vänster sida i byn är den gamla skolan där vi ska träffas.
Från väg 13: Sväng av mot Högestad i Sövestad. I Högestad tar du vänster i
fyrvägskorsningen. Sista huset på vänster sida i byn är den gamla skolan.
Arrangemanget är gratis!

Välkomna – program finns på baksidan!
Med vänlig hälsning
Högestad & Christinehofs Förvaltnings AB
Ulrica Swärd

Projektledare i Mångfald på slätten
Thorsten Rahbek Pedersen

Program
13:00-13:45 Välkomst och information om miljöarbetet på Högestad samt information om
projektet Mångfald på slätten
13:45-14:15 Annelie Jönsson och Henrik Smith, Lunds Universitet berättar om
rapphönsprojektet och andra åtgärder som kan gynna småfåglar.
14:30-15:15 Fältfika och visning av lärkrutor, våtmark och planteringar för rapphöns.
15:30-16:00 Poul-Erik Jensen, Agrojakt informerar om hur man får mer fågelvilt på gården,
speciellt rapphöns
16:00-16:30 Rikard Andersson, HIR Malmöhus informerar om projektet Lantbrukare och
fågelskådare i samarbete
Fältvandringen är slut senast 16:30

