
 

 

Tisdagen 9 augusti kl. 17.00 Snöstorps Kyrka 

Banvallens mångfald - en cykeltur från Snöstorp 

till Björkelund  

Följ med oss på en guidad cykeltur och upptäck 

Banvallsledens vackra blommor och myllrande in-

sektsliv. Turen är totalt 13 km lång (enkel väg) 

med flera kortare stopp. Vid Björkelund njuter vi av 

vår medhavda fika. 

Samarr. med Cykelfrämjandet, Halmstads Kommun 

och Hallands Botaniska Förening. 

Kontakt: Claes-Roland Tagesson, 073 - 438 31 73,  

c.r.tagesson@telia.com  

 

Fredag 12 augusti kl. 21.00 - 24.00 Hökhult 

Nattens bevingade varelser (i samband med 

Västerhavsveckan) 

När solen går ner vaknar myllret av nattlevande 

insekter till liv. Kom och undersök vad som lockas 

till det upplysta lakanet och hör fladdermössen 

sprakande jaktläten i detektorn. Ta med egen fick-

lampa och fika.  Samling vid Hökhults parkering i 

norra änden av Hökafältets naturreservat. 

Samarr. med Södra Hallands Naturskyddsförening 

Kontakt: Moa Pettersson, 070 - 923 66 76 

 

Lördag 20 augusti kl. 09.00 - 12.00 Björkelund 

Lieslipning och slåtterkurs på Björkelund 

Under denna förmiddag lär vi ut den ädla konsten i 

att slipa lieblad och att hantera en lie. Ossian Ovik, 

professionell lieinstruktör, håller i kursen. Du kan 

låna lieblad och liar men tag gärna med egna om 

du har. Vi lägger störst fokus på slipningen och tar 

den tid som behövs. Samling på gårdsplanen vid 

Björkelund. Medtag egen fika. 

Samarr. med Simlångdalens Naturvårdsförening. 

Kontakt: Ebba Werner, 070 - 174 90 06 

 

Söndag 21 augusti kl. 10.00 - 13.00 Nordanå 

Återställda lekbottnar i Stensån 

Under 2019 - 2022 har det arbetats med att åter-

ställa lekbottnar genom att återföra sten och grus 

samt att ta bort en del vandringshinder. Vi vandrar 

vid några åtgärdade sträckor utmed ån tillsam-

mans med Lars Schale. Ta med egen fika. 

Samarr. med Södra Hallands Naturskyddsförening 

Kontakt: Margareta Lindgren, 073 - 087 48 90 

 

Lördag 27 augusti. Kl. 10.00 - 13.00  

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 4 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  

Program sommar - höst 2022  

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 



vanligaste mat- och giftsvampar. Samling på gårds-

planen vid Björkelund. Medtag egen fika. 

Samarr. med Hallands Botaniska förening. 

Kontakt: Kill Persson 070 - 321 62 22 

 

Lördag 10 september kl. 14.00 - 16.00 

Bivandring på Slottsmöllan  

Hannes Bonhoff guidar bland vilda honungsbin på  
Slottsmöllan och berättar om deras liv som super-
organism. Under fikat ger vi oss på bispårning, en  
teknik för att hitta honungsbinas bo. Samling vid 
Wallbergsskolan. Ta med egen fika. 
Kontakt: Hannes Bonhoff, 072 - 010 96 21 

Tisdag 13 september kl. 17.30 - 19.30  

Rent så in i vassen - studiebesök på Ahla-

deponin  

Guidad tur där vi tittar på hela den nya anläggning-

en och var sopbilarna tömmer 8-fackskärlen.   

Vi får även se den nya rotzonsanläggningen med 

vassbäddar som renar allt lakvatten från deponin. 

Max 20 personer. Samling på Ahla återvinnings-

central. Anmälan görs till: 

sodrahalland@naturskyddsforeningen.se 

Samarr. med Södra Hallands Naturskyddsförening 

och Havsnätverket Laholmsbukten 

Kontakt: Elin Tallqvist, 070-302 91 57. 

 

Miljövänliga Veckan, Vecka 40 3 - 9 oktober 

2022 års upplaga av Naturskyddsföreningens Mil-

jövänliga vecka, med temat ”Byt till Eko”. Allt fler 

köper närproducerat och svenskt, men konsumt-

ionen av ekologiska varor har minskat. Framförallt 

av kött och mjölk. Nu gör vi en kraftsamling för att 

få de gröna produkterna upp på bordet!  

Håll utkik på hemsidan och på Facebook för mer 

information.  

 

Onsdag 19 oktober kl. 18.30 - 20.00 

Invasiva marina och strandnära arter 

Välkommen till en digital föreläsning om invasiva 

marina och strandnära arter på Västkusten. 

Nils Carlsson, artexpert på Länsstyrelsen i Skåne, 

föreläser om olika invasiva marina och strandnära 

arter som nu förkommer och som kan komma att 

förekomma i Laholmsbukten och på västkusten i 

framtiden. 

Samarr. med Havsnätverket Laholmsbukten. 

Föranmälan till Bo Hansson, 073 - 580 12 33, 

bo.t.hansson@netatonce.net 

 

Lördag 19 november 

Världstoalettens Dag med öppet hus på Västra 

Strandens Reningsverk i Halmstad respektive 

Ängstorps reningsverk i Laholm 

2022 infaller Världstoalettens Dag på en lördag 

och de båda reningsverken i Halmstad och Laholm 

håller öppet hus för allmänheten mellan kl. 10.00 - 

16.00. Välkommen att besöka ett av reningsverken 

eller varför inte båda två för att få information om 

deras verksamhet. Vi kommer att få se hur vattnet 

renas mekaniskt, kemiskt och biologiskt samt få 

information om slamhanteringen. 

Samarr. med LBVA 

Kontakt: Bo Hansson, 073 - 580 12 33, 

bo.t.hansson@netatonce.net 

 

Söndag 20 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  

 

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 en liten gård från tidigt 1900-tal där det bed-
revs jordbruk fram till 60-talet. Fastigheten på ca 30 
ha testamenterades till Naturskyddsföreningen och 
har sedan dess förvaltats för att gynna den biolo-
giska mångfalden. Här finns idag vandringsled, slåt-
teräng, faunadepåer, bihotell, hundratals fågelholkar, 
en mångfaldsträdgård och en återskapad ginsthed.  

Torsdagar kl. 09.00 udda veckor 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. 


