
 

 

Lördag 14 augusti kl. 13.00 

Floravårdspriset 2021 

Ebba Werner tilldelas 2021 års pris. Utdelning och 

exkursion vid Skedala utmed gamla banvallen – 

cykelbanan i fokus.  Medtag fika och cykla gärna. 

Samarr. med Hallands Botaniska Förening. 

Kontakt: Lars-Erik Magnusson, 070 - 540 73 53 

 

Söndag 15 augusti kl. 10.00 - 13.00 Björkelund 

Blommande marker på Björkelund 

Vi vandrar runt tillsammans med några ur skötsel-

gruppen i Björkelund. Vandringen kommer att göra 

stopp vid hed, äng, betesmark, vägkanter samt i 

mångfaldsträdgården. Vi kommer att belysa hur 

man gynnar, anlägger och sköter de olika naturty-

perna. Välkommen att låta dig inspireras av olika 

skötselåtgärder i Björkelund. Samling på gårdspla-

nen vid Björkelund. Medtag egen fika. 

Samarr. med Hallands Botaniska Förening. 

Kontakt: Ebba Werner, 070 - 174 90 06 

 

Lördag 21 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. Med-

tag egen fika 

Kontakt: Stefan Anderson, 070 - 374 13 39,  

stefan.a.bird@gmail.com  

 

 

 

Lördag 28 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. 

Kontakt: Ebba Werner, 070 - 174 90 06  

 

Söndag 5 september kl. 14.00 - 17.00 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. Medtag egen fika. 

Samarr. med Hallands Botaniska förening. 

Kontakt: Kill Persson 070 - 321 62 22 

 

Lördag 11 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.  

Naturskyddsföreningen leder håvning i vatten nere  

Program sommar - höst 2021  

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 



vid Assarpsbäcken, alla barn är välkomna att upp-

täcka vad som finns i vattnet. Gå på fisk- och   ut-

terspaning. Det bjuds på korvgrillning och fika vid 

grillplatsen. 

Samarr. med Fylleåns Vattenråd och Halmstads 

kommun.  

Kontakt: Stefan Anderson, 070 - 374 13 39,  

stefan.a.bird@gmail.com.  

 

Lördag 18 september kl. 10.00 - 13.00 Kvibille 

Vattendragsvandring utmed Suseån 

Guidad vandring, med bl a håvning av bottenfauna, 

utmed Suseån i Kvibille. Stefan Anderson Skogssty-

relsen guidar. Samling vid Palms Stuga. 

Skogsstyrelsen bjuder på fika. Anmäl deltagande 

till Stefan Anderson, 070 - 374 13 39   

stefan.a.bird@gmail.com 

 

Miljövänliga Veckan, Vecka 40 2 - 10 oktober 

Under Miljövänliga Veckan vill vi för sista året med 

innevarande kampanjtema påverka människor att 

konsumera mindre nyproducerade saker, möbler 

och kläder. Genom att laga och vårda men också 

låna, hyra och byta saker med varandra. Allt under 

parollen "Ta vara på det vi har."  

Håll utkik på hemsidan och på Facebook för mer 

information.  

 

Onsdag 20 oktober kl. 18.30 - 20.00 

Klimatanpassning i Halmstads Kommun 

Välkommen till en digital föreläsning om klimat-

anpassningsarbetet i Halmstads Kommun. 

Klimatförändringarna är redan idag kännbara för 

Halmstads kommun med bland annat översväm-

ningar och dricksvattenbrist som följd. Under vå-

ren hade Halmstads kommun ett förslag till klimat-

anpassningsplan ute på samråd och denna föreläs-

ning kommer att behandla förslaget, hur arbetet 

fortgår och hur kommunen planerar för ett föränd-

rat klimat.  

Samarr. med Havsnätverket Laholmsbukten. 

Föranmälan till Bo Hansson, 073 - 580 12 33, 

bo.t.hansson@netatonce.net 

 

 

 

Söndag 21 november kl. 10.00 - 13.00 Björkelund 

Grönt pyssel med kransbindning 

Välkommen till Björkelund för lite grönt pyssel in-

för advent och jul. Vi utnyttjar mossa samt björk-, 

gran- och tallris från fastigheten för att skapa kran-

sar och annat grönt pynt. Ta med egen sekatör 

(om ni har) och fika.  

Kontakt: Marie Louise Franzèn, 073 - 800 25 05  

 

 

 

 

Observera att Corona-situationen kan komma 

att påverka om eller hur arrangemangen kom-

mer att genomföras.  

 

 

 

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. 


