
 

 

Söndag 28 juni kl. 14.00 - 16.00 Vapnö Grustag 

Barnvandring med Lupinplock i Vapnö Grustag 

En vandring för hela familjen där Maria Persson 

från Hallands Botaniska Förening visar oss växter i 

Vapnö grustag och berättar om arter som kallas 

invasiva. Samling på p-platsen vid Vapnö Grustag 

vid skylt ”Frilufts-område”.  

Samarr. med Hallands Botaniska Förening, Halm-

stads Kommun och Länsstyrelsen i Halland. 

Kontaktperson: Maria Persson, 070 - 475 59 58 

 

Lördag 15 augusti kl. 10.00 - 13.00 Björkelund 

Vattendragsvandring på Björkelund 

Guidad vandring ut med vandringsleden ”Vattnets 

värden” på Björkelund. Stefan Anderson, Skogssty-

relsen, guidar. Samling på gårdsplanen vid Björ-

kelund. Skogsstyrelsen bjuder på fika.  

Anmäl deltagande senast 13 augusti (aktiviteten 

har ett tak på 20 deltagare) till Stefan Anderson, 

070 - 374 13 39, stefan.a.bird@gmail.com 

 

Lördag 22 augusti kl. 10.00 - 13.00 Björkelund 

Trollsländor på Björkelund  

Trollsländeexperten Göran Sahlén håller ett kortare 

föredrag om trollsländors försurningskänslighet 

efter en studie som bland annat genomförts i när-

heten av Björkelund. Därefter studeras trollsländor 

i fält. Samling på gårdsplanen vid Björkelund 

Kontaktperson: Stefan Anderson, 070 - 374 13 39,  

stefan.a.bird@gmail.com  

 

 

 

 

Lördag 29 augusti kl. 10.00 - 13.00 Björkelund 

Slåtter på Björkelund 

Välkommen till en inspirerande och viktig aktivitet 

– den årliga slåttern på Naturskyddsföreningens 

äng vid Björkelund. Det finns räfsor och slipade liar 

att låna, men tag gärna med egna redskap. Kanske 

vill du ha hjälp att slipa ditt lieblad? Här kan du få 

hjälp med slipning och liehantering av våra instruk-

törer. Ta med hela familjen och njut av musik och 

trevlig slåttersamvaro. Du kan också passa på att 

gå vandringsleden längs Fylleån. Hallands Natur

skyddsförening bjuder på enkel förtäring. Samling 

på gårdsplanen vid Björkelund. 

Samarr. med Hallands Botaniska Förening. 

Kontaktperson: Ebba Werner, 0701-74 90 06  

 

Söndag 6 september kl. 11.00 - 15.00 Björkelund 

Svampens Dag på Björkelund 

Ta med din svamp och kolla med vår expert! 

Svampguiden Kill Persson ordnar och visar sin 

svamputställning där du kan se och jämföra våra 

vanligaste mat- och giftsvampar. Vi går även en 

kortare svamptur på ca 1,5 t. Samling på gårdspla-

nen vid Björkelund. 

Samarr. med Hallands Botaniska förening. 

Kontaktperson: Kill Persson 070 - 321 62 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program sommar - höst 2020  

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! 

Havsnätverket Laholmsbukten bildades 2018 av 

Halmstads, Södra Hallands och Bjäres tre kretsar. 

Nätverkets mål är att värna om Laholmsbuktens 

natur både på land och i vattnet, att väcka intresse 

hos allmänheten samt att hålla sig uppdaterad om 

miljöpåverkan i och kring Laholmsbukten.  

Glöm inte att besöka vår hemsida för mer inform-

ation eller gilla oss på vår Facebooksida 

www.naturskyddsforeningen.se/halmstad 



Lördag 12 september kl. 10.00 - 13.00 Stadsbond-

gården 

Familjedag på Stadsbondgården 

Kom och upplev naturen kring Fylleån. Det finns 

flera stationer med olika aktiviteter med intressant 

information för hela familjen. Naturskyddsför-

eningen leder håvning i vatten nere vid Assarps-

bäcken, alla barn är välkomna att upptäcka vad 

som finns i vattnet. Gå på fisk- och utterspaning. 

Det bjuds på korvgrillning och fika vid grillplatsen. 

Samarr. med Fylleåns Vattenråd och Halmstads 

kommun.  

Kontaktperson: Stefan Anderson, 070 - 374 13 39, 

stefan.a.bird@gmail.com.  

 

Söndag 13 september kl. 09.00 - 15.30  

Länsstämma  

Hallands Naturskyddsförenings årliga länsstämma 

arrangeras i år av Kungsbackakretsen. Läns-

stämma på förmiddagen och exkursion på efter-

middagen. Länsförbundet bjuder på lunch!  

Alla medlemmar är välkomna.  

Plats: Kungsbacka golfklubb vid Hördalen.  

Samåkning från Cirkle K vid Arenahallen kl. 08.00  

Kontaktperson: Stefan Anderson, 035 - 22 13 39  

stefan.a.bird@gmail.com  

 

Lördag 19 september kl. 10.00 - 12.00 Kyrkbygård 

Studiebesök på Kyrkbygård i Slättåkra 

Välkommen till ett studiebesök på det ekologiska 

och KRAV-certifierade lantbruket Kyrkbygård i 

Slättåkra.  På gården strävar man efter ett lantbruk 

i balans med cirkulerande växtnäring och därför 

finns både växtodling och djurhållning (nötkreatur 

grisar och höns). På delar av markerna försöker 

man att efterlikna en savann med cirkulation av 

nötkreatur eller höns och där det med jämna mel-

lanrum är planterat fruktträd och nötbuskar. 

Samåkning från Cirkle K vid Arenahallen 09.30. 

Kontaktperson: Bo Hansson, 073 - 580 12 33, 

bo.t.hansson@netatonce.net 

 

Miljövänliga Veckan Vecka 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 10 oktober kl. 10.00 - 12.00 Skedalahed  

Studiebesök på Skedalaheds solcellsanläggning 

Välkommen till ett studiebesök på HEM:s solcells-

anläggning i Skedalahed. Vi får här en inblick i en 

av Sveriges största solcellsanläggningar där sole-

nergi omvandlas till elektrisk energi. Guiden som 

visar runt svarar även på frågor om HEM:s arbete 

med solcellsanläggningar för hemmabruk. 

Kontaktperson: Bo Hansson, 073 - 580 12 33,  

bo.t.hansson@netatonce.net 

 

Lördag 7 november kl. 11.00 - 16.00 Högskole-

hallen 

Klädbytardagen 

Eftersom vårens klädbytardag blev inställd satsar 

vi på en klädbytardag på hösten istället. Passa på 

att rensa garderoben och byt ut dina plagg. Ta 

med max tio hela och rena klädesplagg, skor, väs-

kor eller accessoarer och byt ut dem mot tio nya. 

Ett miljövänligt och klimatsmart sätt att uppdatera 

sin garderob!  

Inlämning 11.00 - 13.00, uthämtning 14.00 - 

16.00. 

För mer information se hemsidan, Facebook eller 

kontakta Kristin Lundquist, 070 - 844 20 77, 

kristin.lundquist@hotmail.com  

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. 


