
 

 

Söndag 16 juni kl. 14.00 Drared 

De vilda Blommornas dag 

Exkursion till slåtteräng i Drared där vi studerar den 
praktfulla floran. Samling på samåkningsparkeringen 
vid rondellen på Nissastigen  strax nor om Oskars-
ström kl 14.00. Ta gärna med fikakorg. Samarrange-
mang med Hallands botaniska förening. 
 

Kontaktpersoner är Lars-Erik Magnusson, 070-
5407353 och Lars Andersson, 070-4184424  

 
Onsdag 26 juni kl. 18.00 Bögilt, Simlångsdalen 

Prisutdelning floravårdspriset  

Floravårdspriset delas ut av Hallands botaniska före-
ning och 2019 går priset till Britta och Lennart Ols-
son i Bögilt, Halmstad, för deras fleråriga arbete med 
att sköta sina artrika och värdefulla marker med såväl 
lie som slåtterbalk samt kreatursbete. Välkomna att 
vara med när priset delas ut och få en guidning på 
gårdens marker. Samling vid parkeringen i Simlångs-
dalens centrum, mitt emot affären kl. 18.00 

Kontaktperson: Lars-Erik Magnusson, 070–5407353.  

 

Söndag 7 augusti kl. 10, 14 och 18 Slottskajen 

Hur ser livet ut på botten av Laholmsbukten? 

Under Västerhavsveckan finns det möjlighet att åka 
ut på exkursion i Laholmsbukten med forsknings-
fartyget Sabella. Barn över 7 år är välkomna. Turen 
tar ca. 2,5 h och  kostar 100 kr/person. För mer in-
formation om anmälan och betalning, se hemsidan. 
Det går även turer från Torekovs och Båstads hamn 
den 6:e, respektive 8:e augusti.  

Kontaktperson: Bo Hansson, 073-580 12 33,  

bo.t.hansson@netatonce.net      

Lördag 10 augusti kl. 10.00—14.00 Skummeslöv  

Laholmsbuktens geologi och stranderosion 

Geolog Kärstin Malmberg Person från SGU tar oss 
med på en geologisk vandring längs Laholmsbukten. 
Förmiddagen är ute i fält och efter lunch avslutas ak-
tiviteten med en föreläsning inomhus.  

Ta med matsäck till lunch, samling på stranden vid 
Vallbergavägen, Skummeslövs strand.  

Kontaktperson: Margareta Lindgren, 0730-874890  

 

Lördag 31 augusti kl. 10.00—13.00 Björkelund 

Invigning av demonstrationsslinga—Vattnets 

värde på Björkelund 

För att informera om vattnets värde för oss, har det 
anlagts en demonstrationsslinga längs en vandringsled  
på Björkelund. Välkommen att inviga denna härliga 
kunskapsgivande naturvandring som finansierats av 
EU-projektet Grip on LIFE.  

Skogsstyrelsen bjuder på fika så anmäl deltagande till 
Stefan Anderson 035-221339,                                  
stefan.a.bird@gmail.com 

 

Söndag 1 september kl. 14.00-16.00 (17.30) 

Svampens dag i Haverdals naturreservat 

Kill Person, svampexpert hjälper dig artbestämma 
dina svampar och visar hur våra vanligaste mat och 
giftsvampar ser ut i en svamputställning. Kl. 16.00 
påbörjas en svamppromenad i naturreservatet i 1,5 h.  

Samling vid parkeringen i Lynga, samarrangemang 
med Hallands Botaniska förening.  

Kontaktperson: Kill Persson, 070-3216222 

Program sommar– höst 2019  

Alla är välkomna! 

Gilla Halmstads naturskyddsförening på facebook och följ oss på instagram under namnet halmstadsnatur 

Välkomna till en härlig sommar och höst med Halmstads Naturskyddsförening!  

Aktiviteter med      symbolen 

passar hela familjen! 

2018 bildades Havsnätverket Laholmsbukten av 

Halmstads, Södra Hallands och Bjäres kretsar.  

Nätverkets mål är att värna om Laholmsbuktens 

natur både på land och i vattnet, väcka intresse 

hos allmänheten och hålla sig uppdaterad om 

miljöpåverkan i och kring Laholmsbukten.  

Havsnätverket Laholmsbukten har flera aktivite-

ter i år, för mer  information, se hemsidan: 

www.naturskyddsforeningen.se/halmstad 



Lördag 7 september kl. 10.00-14.00, Björkelund  

Slåtter på Björkelund 

Välkommen till den årliga slåttern på Björkelund, en 
viktig naturvårdsaktivitet. Det finns räfsor och liar att 
låna men ta gärna med dina egna redskap om du har. 
Det finns tillfälle och hjälp att slipa och lära sig    
hantera en lie av erfarna instruktörer.  

Hallands naturskyddsförening 
bjuder på enklare förtäring då 
slåttern är genomförd. 

Samling på gårdsplanen på    
Björkelund. 

Kontaktperson: Ebba Werner, 
070-174 90 06. 

 

Söndag 15 september kl. 14.00 –16.00, Björkelund 

Svampexkursion på Björkelund 

Ta med korg, svampkniv och fika så går vi tillsam-
mans på jakt efter såväl ovanliga och vanliga som ät-
liga  och giftiga svampar. Svampkonsulent Alice 
Berglund leder oss under dagen.  

Samåkning från Cirkle K:s parkering vid Arenahallen 
kl 13.30, eller samling på gårdsplanen kl 14.00.  

Kontaktperson: Stefan Anderson, 035-221339,         
stefan.a.bird@gmail.com 

 

Lördag 21 september kl. 14.00 –17.00 Björkelund 

Laga mat från naturens skafferi 

Under ledning av Lena Levin från friluftsfrämjandet 
samlar vi ätliga växter från naturen kring Björkelund. 
Dessa, tillsammans med närodlade grönsaker, tillagas 
över öppen eld. Vill man ta med något att grilla är det 
helt okej!  

Kontaktperson: Ingalill Forsberg, 073-1401526   

 

Söndag 29 september kl. 14.00 Björkelund 

Mossor på Björkelund 

Vi vandrar ett par timmar i Björkelunds varierade 
natur och får många anledningar att fundera över 
mossornas förmåga att anpassa sig.  Ta med lupp och 
matsäck  

Kontaktperson: Kjell Georgson, 073-034 79 57 

 

Miljövänliga veckan V. 40 

”Ta vara på det vi har” är temat för miljövänliga 

veckan detta år. Håll utkik på hemsidan och på 

Facebook för mer information.  

 

Lördag 12 oktober kl. 10.00, Finsbo Gård 

Studiebesök på Finsbo Gård i Sennan 

Bröderna Carl och Oskar Kjell guidar och berättar 
om livet på gården där de har ekologisk uppfödning 
av nötkreatur och höns. Det kommer att finnas möj-
lighet att köpa både kött och ägg med sig hem. 
Samåkning från Cikle K vid arenahallen kl. 09.30. 

Kontaktperson: Bo Hansson, 073-580 12 33 
bo.t.hansson@netatonce.net. 

 

Onsdag 6 november kl. 18.30-20.00, Kristinehed 

Studiebesök på HEM:s optiska  

sopsorteringsanläggning 

Välkommen till ett studiebesök på den optiska sop-
sorteringsanläggningen på Kristinehed. Vi får en in-
blick in hur utsortering av matavfall går till. Samling 
vid HEMs parkering, följ skyltning mot optisk sopan-
läggning.   

Kontaktperson: Bo Hansson 073-580 12 33 
bo.t.hansson@netatonce.net. 

 

  

Gilla Halmstads naturskyddsförening på facebook och följ oss på instagram under namnet halmstadsnatur 

Vad är 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 vandringsled, slåtteräng, 
faunadepåer, bihotell, hundratals fågelholkar, en 
mångfaldsträdgård och en återskapad ginsthed.  

Den första lördagen varje månad träffas Björkelund-
gruppen 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. 


