SPANA FRÅN VILTGÖMSLET GYLTAN

En bokning ger dig tillgång till Gyltan från kl. 17 till kl. 9
nästa dag, betala i receptionen vid nyckelutlämning.

En kilometer från naturum Skrylle ligger viltgömslet
Gyltan där du kan få se vildsvin, rådjur, dovhjort, räv
och grävling. Gyltan är ett litet hus med plats för 8-10
personer med fönster åt tre håll och bekväma soffor. Du
kan hyra Gyltan mot en avgift på 150 kronor och då får
du sitta och spana från kväll till morgon om du vill.

Kostnad 150 kr per bokning.
Parkera bilen vid Skryllegården. Det är ca en km att gå
från Skryllegården.
Kontakta naturum Skrylle om du vill ha mer information.

Att sitta i gyltan

För att få en bra upplevelse är det bäst att installera
sig i gömslet en timme innan matningstiden och sedan
sitta stilla och endast prata lågmält för att inte skrämma
djuren. Håll lamporna släckta inomhus. Vill du ha öppna
fönster så öppna dem med en gång när du kommer.
Framför gömslet står en majsspridare som är inställd
på utfodring vid tiden för solnedgången året runt. Tiden
för matningen varierar över året. Fråga Skryllegårdens
reception som håller koll på tiderna. Det är inte tillåtet
att ta med sig foder och mata djuren.
Djuren är vana vid matningstiden och kommer oftast fram
inom en timme efter matning men det kan också dröja,
beroende på väderlek eller andra störningsmoment.
Det finns en viss grundvärme i byggnaden men
den som vill kan elda i den lilla kaminen. Ved finns
att köpa i receptionen men ta med tändstickor.
Eldningsinstruktioner finns på väggen.
Glöm inte gå på toa innan du kommer till Gyltan.
Toaletten som finns i byggnaden är till för nödfall då
ljudet från den kan skrämma djuren.
När du väl gått in i gömslet kan du inte gå ut så länge
du vill fortsätta spana eftersom djuren då blir skrämda.
Gå inte ner på foderplatsen framför gömslet, inte ens
dagtid.

Förberedelser

Ta gärna med dig fika, varma kläder, kikare och ficklampa.

Innan du går hem

Dela med dig av upplevelsen till framtida besökare
genom att skriva i loggboken som ligger i fönstret.
Lämna Gyltan i samma skick som när du kom. Ta med
dig eventuellt skräp, borsta av sofforna och sopa golvet.
Utrustning finns på plats.

Fråga en viltexpert

Om du har frågor om viltet eller vill sitta i gömslet
tillsammans med en viltexpert kan du kontakta Anders
Olsson (0768 45 95 39) eller Håkan Sonesson (0709 82
93 38). Viltexperterna ställer upp kostnadsfritt i mån av
tid.

Boka i receptionen

Bokning och nyckelutlämning sker i Skryllegårdens
reception under deras öppettider (se skrylle.se).
Efter besöket lämnas nyckeln i receptionen eller
i den svarta brevlådan bredvid restaurangen och
återvinningsstationen.

Vad tyckte du?

Skriv till naturum@lund.om du har några frågor eller vill
dela med dig av upplevelsen. Vi vill gärna veta vad du
tycker.
Skicka gärna bilder som vi får använda (med fotografens
namn) eller lägg upp bilder på facebook.com/naturum
Skrylle. Hoppas du får en trevlig upplevelse av det vilda
Skrylle!
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