
Missa inte! 
Laga mat från naturens 
skafferi 

Vad kan vi äta i natururen 
omkring oss? Lärorik och 
smakrik aktivitet den 19 
augusti på Björkelund. 

Honungsbin – här finns 
framtidens antibiotika!  

18 oktober föreläser Tobias 
Olofsson om en nyttiga 
mjölksyrabakterier som bara 
finns i bin. En gömd skatt som 
kan bli framtidens antibiotika. 
En mycket intressant och 
lärorik kväll utlovas! Inträde 
100 kr, föranmälan sker på 
studiefrämjandets hemsida.  

Natursnokarna 

Håll utkik på facebook och på 
hemsidan efter 
Natursnokarnas program som 
kommer till hösten.  

Följ oss på sociala medier 

Facebook: 

Halmstads 
naturskyddsförening 

Instagram: 

#halmstadnatur

Jubileumsvandring på Björkelund 
Lördag 30 juni kl. 10 på Björkelund. Folderna ”Naturupplevelser i 
Halmstad” fyller 20 år och det firas med en härlig vandring. H G Karlsson 
och Anders Wirdheim guidar oss bland Björkelunds rika flora och fauna. 
Efter vandringen bjuds det på lättare lunch. Anmälan görs senast 25 
juni till kontaktperson Bo Hansson på tfn: 073-580 12 33.   
Samåkning från Circle K:s parkering vid Halmstads Arena kl. 09.30. 

Floravandring i härlig strandmiljö 
Lördag 4 Augusti kl. 10-15. Samling på stora parkeringen i Ringenäs (vid 
havet). Tillsammans upptäcker vi kustens spännande flora. Det bjuds på 
fika och lunch. Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs. Föranmälan 
senast söndag 29 juli. Kontaktperson: Lars-Erik Magnusson, tfn: 070–540 
73 53 eller e-mejl: lars.erik.magnusson@gmail.com. Samarrangemang 
med Hallands Botaniska förening 

Laga mat från naturens skafferi på Björkelund 
Söndag 19 augusti kl 14-17. Lena Levin från Friluftsfrämjandet visar hur 
man lagar mat av det vi kan samla i naturen runt Björkelund samt 
grönsaker från närliggande ekologiska gårdar. Maten lagar vi över 
öppen eld vid det nya vindskyddet. Ta gärna med något eget att grilla!
Kontaktperson Ingalill Forsberg, tfn: 0731–401 526. 

Blomstervandring på Björkelund 
Söndag 26 augusti kl. 10. Följ med på en blomstervandring genom 
trädgården, slåtterängen, heden och naturbetesmarkerna på 
Naturskyddsföreningens fastighet Björkelund. Vi diskuterar skötsel och 
växternas roll i naturen för t.ex. fjärilar, bin och fåglar. Ledare och 
kontaktperson: Ebba Werner, tfn: 070-174 90 06. Samarrangemang med 
Hallands botaniska förening. 

Slåtter på Björkelund 
Lördag 1 september kl 10. Välkommen till en inspirerande och viktig 
aktivitet – den årliga slåttern på Björkelund. Det finns räfsor och slipade 
liar att låna, men tag gärna med egna redskap. Här kan du få hjälp av 
våra instruktörer. Ta med hela familjen och njut av musik och trevlig 
slåttersamvaro. Föreningen bjuder på enkel förtäring. Ledare och 
kontaktperson: Ebba Werner, tfn: 070-174 90 06. Samarrangemang med 
Hallands botaniska förening.
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Svampens dag i Biskopstorps naturreservat 
Söndag 2 september kl. 11. Kremla, riska, sopp, skivling eller 
röksvamp. Hur ser de ut egentligen? Vad gör de för nytta? Går de 
att äta? Kom till Kroksjöholm, Biskopstorp och få svar på dina 
frågor. Guidar gör Alice Berglund och Kill Persson. Ta med fikakorg! 
Kontaktperson är Kill Persson, tfn: 070–3216222. Samarrangemang 
med Hallands Botaniska förening. 

Trollsländor på Björkelund 
Lördag 8 september kl. 10. På Björkelund kommer Trollsländs-
experten Göran Sahlén att guida oss genom denna fantastiskt 
vackra insektsgrupp. Under exkursionen finns det möjlighet att 
håva på land och i vattnet. Ta med familjen, gummi-stövlar och 
fikakorg. Kontaktperson Bo Hansson, 073-580 12 33. 

Svampexkursion på Björkelund 
Söndag 16 september kl 14. Ta med korg, svampkniv och fika så 
går vi på jakt efter såväl ovanliga och vanliga som ätliga och giftiga 
svampar under ledning av svampkonsulent Alice Berglund. 
Kontaktperson är Stefan Anderson, 035-22 13 39. Samling vid 
Circle K vid Halmstads Arena för samåkning k. 13.30. 

Studiebesök hos Paulsson Paleo 
Lördag 22 september kl. 10. Välkomna till gården i Kannesten i 
Simlångsdalen där familjen Paulsson driver en gård med 
självhushållning som mål. De håller även kurser i fermentering av 
grönsaker, i tillredning av inälvsmat, i yoga samt ger kostrådgivning 
och erbjuder bed and breakfast på sommaren. Kontaktperson Bo 
Hansson, 073-580 12 33. Samåkning från Circle K:s parkering vid 
Halmstads Arena kl. 09.30. 

Honungsbin – här finns framtidens antibiotika! 
Torsdag 18 oktober kl. 18 i Klarasalen, Stadsbiblioteket. Tobias 
Olofsson, forskare vid medicinska fakulteten på Lunds Universitet, 
föreläser om en stor samling av nyttiga mjölksyrabakterier som 
bara finns i honungsbin. En gömd och helt okänd skatt som kan bli 
framtidens antibiotika. En mycket intressant och lärorik kväll 
utlovas! Inträde 100 kronor, och föranmälan sker via 
Studiefrämjandets hemsida. Kontaktperson Bo Hansson, 073-580 
12 33.

Björkelund 
Mellan Marbäck och 
Simlångsdalen, längs väg 25, 
pekar en gul och röd skylt in till 
Björkelund. Där finns ett torp 
från tidigt 1900-tal där det 
bedrevs jordbruk fram till 60-
talet. Fastigheten på ca 30 ha 
testamenterades till 
Naturskyddsföreningen och har 
sedan dess förvaltats för att 
gynna den biologiska 
mångfalden. 

  

Här finns idag slåtteräng, 
faunadepåer, bihotell, 
hundratals fågelholkar, en 
mångfaldsträdgård och snart 
även en återskapad ljunghed. 
Under 2017 har föreningen 
uppfört ett vindskydd ca 500 m 
från huset. Där är alla välkomna 
att rasta och njuta av den vackra 
naturen kring Björkelund och 
längs Fylleåns dalgång. 

Den första lördagen varje 
månad träffas 
Björkelundsgruppen för att 
jobba med något projekt på 
gården. Vill du vara med eller 
vill du veta mer? Kontakta Ebba 
Werner på tfn: 070-174 90 06.  


