
Program  
för Naturskyddsföreningen i Karlshamn 

Sommarhalvåret 2022 
 

 
 



MAJ 

Fågelskådningens dag 

Lördagen den 7 maj, kl. 6.00 – 

12.00 

VBOF anordnar fågelskådningens 
dag i Munkahusviken. Välkomna 
till fågeltornet. Värdar kommer att 
vara på plats. 

Plats: Fågeltornet i Munkahusviken 

Kontaktperson: Johan Wolgast, 

tel. 070-815 44 24. 

 

Växtloppis i Svängsta 

Lördag den 7 maj, kl. 10.00 – 

13.00 

Svängsta trädgårdsförening 

anordnar växtloppis i Haldaparken. 

Blommor, grönsaksplantor, 

honung, sylt mm.  

Vill du vara med och sälja dina 

produkter? 

Anmäl dig till 

info@svangstatradgard.se eller 

ring Marita Everling 070-317 59 00 

senast den 30 april. 

 

 

 

 

 

Kvällsvandring på 
Kohageleden, Eriksbergs 
stränder 

Torsdag den 19 maj, kl. 18.00-

21.30 

Vi går Kohageleden från Eriksbergs 
entré ut mot Kohagen. Vi hoppas 
på en vacker försommarkväll med 
mycket fågelsång och annat 
djurliv. 

Samling: Vid Eriksbergs entré 

kl.18.00.  

Samåkning: Teaterparken kl. 
17.30. 

Kontaktperson: Åke Johansson, 

tel. 076-815 16 89. 

(OBS! Kohageleden är ej 

handikappvänlig. Smala spångar 

och en del riktigt branta partier. 

Smal stig längs med kusten genom 

skog. På vissa platser ganska 

kuperat.) 

 

 
 

BLI EN SUPERHJÄLTE 

Plocka skräp! 

Vi vill bli fler som inte 
skräpar ner! 

 



JUNI 
 

 

 

Bioblitz på Sternö 

Lördag 18 juni 

Tillsammans med experter och 
amatörer undersöker vi den 
biologiska mångfalden och 
försöker hitta så många arter som 
möjligt under eftermiddagen, 
kvällen och natten. En aktivitet 
som passar hela familjen. Ett 
samarbete med Blekinge 
Arkipelag.  

Vi planerar att ha ett basläger vid 
Sternö Sandvik. Hur länge beror på 
hur många vi blir.   

Preliminära tider: 12–17 samt kväll 
och natt för fladdermöss och 
nattfjärilar.  

 

Se hemsidans kalender och vår 
Facebook för mer aktuell 
information.  

 

 

 

De Vilda Blommornas Dag  

Söndagen den 19 juni, kl. 10.00 -

13.00 

Öjavad, grusås i Svängsta.  

Vi promenerar cirka 1 km på 

cykelvägen från parkeringen (se 

nedan) upp till grusåsen som är en 

floraväktarlokal för slåttergubbe.  

Ledare: Johan Wolgast. 

Samling: Parkeringen norr om 
Haldafabriken nere vid ån i 
Svängsta kl. 10.00.  

Samåkning: Teaterparken kl. 
09.30. 

Kontaktperson: Johan Wolgast, 
tel. 070-815 44 24. 

 

 

 

 

 

 

 



Fjärilsskådning i Sjöarp 

Fredagen den 24 juni, kl. 09.15-

13.00  
(reservdatum 25 juni) 

Vi åker till Sjöarp och hoppas få se 

Snabbvingar mm.  

Samling: Teaterparken 09:15. 

Anmälan med telefonnummer 
krävs då det kan bli ändringar 
p.g.a. olämpligt väder och för 
anslutning vid besöksmålet.   

Anmälan: Stefan Lithner 070-846 
28 62. 

 

 

Bild Stefan Lithner 

 

 

 

 

 

 

 

JULI 

Fjärilsskådning i Farabol 

Lördagen den 9 juli, kl. 09.15-

13.00  
(reservdatum 10 juni) 

Denna gång åker vi till Farabol och 
skådar efter vitgräsfjärilar mm. 

Samling: Teaterparken 09:15. 

Anmälan med telefonnummer 
krävs då det kan bli ändringar 
p.g.a. olämpligt väder och för 
anslutning vid besöksmålet.   

Anmälan: Stefan Lithner 070-846 
28 62. 

 

Bild Stefan Lithner 

 

 

 

 

 

 

 

 



Besök KFV i Sölvesborg. 

Söndagen den 17 juli, kl. 10.00 – 

13.00  

KFV är en ideell förening som tar 

hand om skadade djur och fåglar 

eller uppfödning av ungar då 

någon av föräldrarna omkommit. 

Anmälan senast den 13 juli  

Krävs för att veta hur många som 

kommer. Anmäl till kontaktperson.  

Samåkning: Teaterparken kl. 
09.30. 

Kontaktperson: Eva Henriksson, 
tel. 070-275 23 07. 

 

Slåtter i Ire 

Lördagen den 30 juli, kl. 9.00 - 

13.00 

Tillsammans med Ringamåla 

hembygdsförening och 

Länsstyrelsen anordnar vi 

traditionsenligt slåtter på ängarna i 

Ire. Prova på att slå med lie. Tag 

gärna med egen lie ni som har.  

Slåtterfolket bjuds på sill och 

potatis.  

Plats: Naturskolan i Ire kl. 09.00. 

Samåkning: Teaterparken kl. 

08.30. 

Kontaktperson: Johan Wolgast, 

tel. 070-815 44 24. 

 

AUGUSTI 

Fjärilsskådning på 
Tosteberga ängar 

Lördagen den 6 augusti, kl. 09.15 

–13.00 (reservdatum 7 augusti) 

Naturreservatet har ett rikt 
insektsliv och vi spanar efter 
backvisslare och andra fjärilar.  

Samling: Teaterparken 09:15. 

Anmälan med telefonnummer 
krävs då det kan bli ändringar 
p.g.a. olämpligt väder och för 
anslutning vid besöksmålet.   

Anmälan: Stefan Lithner 070-846 
28 62. 

 
Bild Stefan Lithner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slåtter i Härnäs  

Tisdagen den 9 augusti, kl. 18.30 

– 21.00 

Dags att slå slåtterängen och grilla 

korv som föreningen bjuder på.  

Natursnokarna medverkar. 

Plats: Slåtterängen 

vid Mörrumsån, ca 2 km norr om 

bron i Härnäs kl. 18.30. 

Samåkning: Teaterparken kl. 

18.00. 

Kontaktperson: Åke Johansson, 

tel. 076-815 16 89. 

 

Mossor och fåglar vid Dala 
Torsdagen den 11 augusti, kl. 

18.00-20.30 

Vi går en promenad vid Dala öster 

om Karlshamn. I nyckelbiotopen 

finns mycket mossor och vi ser 

också fåglar vid en våtmark. 

Medtag lupp och kikare. 

 

Samling: Parkeringen 

utmed Ronnebyvägen ca 350 m 

NO om Magasinera.com (f.d. 

möbelaffär och jaktaffär). 

 

Kontaktperson: Johan Wolgast, 

tel. 070-815 44 24. 

 

 

 

SEPTEMBER 

Blekingelunken 

Se annons i lokalpressen och 

kalendern på vår hemsida.  

Eventuellt medverkar vi med 

svamputställning och 

svampexpert.  

Natursnokarna medverkar med 

aktiviteter för barnen.  

Ett samarrangemang med 

Friluftsfrämjandet och andra 

föreningar.  

Plats: Nytorpet kl. 10.00.  

Kontaktperson: Åke Johansson, 

tel. 076-815 16 89. 

 

OKTOBER 

Miljövänliga veckan, V 40 

Vi kommer att stå på torget eller 

finnas på biblioteket en av 

dagarna. Dag, plats, tema och 

aktiviteter meddelas senare. Se 

kalendern på vår hemsida.  

Natursnokarna medverkar med 

aktiviteter för barnen.  

Kontaktperson: Maria Petersson, 

tel. 073-319 82 97. 

 

 

 



NATURSNOKARNA 

Häng med Natursnokarna i 
sommar och höst! 

Alla barn mellan 3–10 år som har 

med sig en vuxen är välkomna. Det 

kan vara pappa, mormor, farbror 

eller en vuxen kompis. 

 

Att Natursnoka är enkelt. Ingen dyr 

utrustning eller långa bilresor är 

nödvändiga. Vi snokar i 

närområdet/närnaturen, oftast 

med enkla verktyg av återvunnet 

material. En liten plastburk är 

perfekt att samla smådjur i. 

 

Med lite fika i ryggsäcken, kläder 

efter väder och någon du tycker 

om vid handen är du redo att 

snoka – precis som du är. 

 

Håva småkryp i vatten. Bygg ett bi-

hotell. Lär dig om växter som går 

att äta. Gå på svampspaning eller 

grilla vid sagoeld. 

Det är några av de aktiviteter barn 

och deras vuxna upptäcker 

tillsammans i naturen.  

 

Kontakta Maria, tel 073-319 82 97  

eller David, tel 070-862 45 95 

Eller se föreningens hemsida 

Karlshamn.naturskyddsforeningen.

se. 

Vi finns också på Facebook! 

 

Att tänka på inför utflykter: 

Medtag fika om inget annat anges. 
Ha kläder och skor som passar 
årstiden och vädret och eventuellt 
något att sitta på.   

Vid samåkning delar passagerarna 
på 25 kr/mil och bil. Undantag är 
om man bara är två – då delar 
båda på 25 kr/mil. Vi samlas oftast 
på parkeringsplatsen mittemot 
Stadsportsgatan 8–10 i Karlshamn 
(Teaterparken). Ring gärna 
kontaktpersonen om du vill 
samåka.  

Alla, såväl medlemmar som icke-
medlemmar, är välkomna till våra 
aktiviteter. Evenemangen är gratis 
om inget annat anges! 

 

OBS! Fler gemensamma 
aktiviteter kan komma upp 
på kalendern på vår hemsida 
och på vår Facebook.  

 

Kretsens hemsida 
Karlshamn.naturskyddsforeningen.

se. Där hittar du också vår 

aktivitetskalender.  

 

 

 

 



Tips på andra aktiviteter 
Naturum i Ronneby har en rad olika 

aktiviteter. Håll utkik i deras 

kalendarium eller följ dem på 

Facebook.  

De andra Naturskyddsföreningarna 

i Blekinge har också intressanta 

utflykter och föreläsningar.  

Västblekinges Ornitologiska 

Förening, VBOF, är en förening vi 

ibland samarbetar med. Fåglarna 

möter vi i stort sett i alla miljöer. 

Här kan du lära dig mer om dem.  

 

Blekinges Flora är en annan 

förening vi har kontakt med. En 

förening med många intressanta 

utflyktsmål och andra aktiviteter. 

 

Medlemskap 
Naturskyddsföreningen är en ideell 

miljöorganisation. Medlem blir 

man lätt genom att gå in på 

Naturskyddsföreningens hemsida 

www.naturskyddsforeningen.se 

och klicka ”Bli medlem”. Det går 

även bra att ringa 08-702 65 77. 

 

Föreningens Bankgiro: 
426–3752 

 

 

 

Nu har vi SWISH:  
123 039 5657 

 

Program digitalt  
Tycker du att du får för mycket 

papper i brevlådan och hellre vill ha 

det här programmet digitalt? 

Skicka ett mejl till 

ake50@telia.com. Ange namn och 

e-postadress så tar vi bort dig från 

brevutskicket. Programmet finns 

också i PDF-format på vår 

hemsida.  

 

Vi finns på Facebook! 

Facebookgrupp  

Gå gärna med i vår 

Facebookgrupp: 
”Naturskyddsföreningen i 

Karlshamn”.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naturskyddsforeningen.se/


Efterlysning  

Vi behöver fler personer som kan 

hjälpa till i föreningen. Bli med i 

någon av våra arbetsgrupper eller 

starta en egen grupp.  

 

Våra arbetsgrupper 

Detaljplansgruppen 

Vill du vara med och påverka 

kommunens planering? 

En detaljplan är en plan över ett 

mindre område i kommunen. I 

denna plan står det hur gator och 

allmänna platser ska utformas, vad 

marken får användas till och hur 

byggnader ska användas, utformas 

och placeras. 

 

Innan ett visst datum har vi 

möjlighet att skicka in våra åsikter.  

Programgruppen 

Vill du vara med och komma med 

förslag på de aktiviteter vi 

presenterar i detta program eller 

annonserar på annat sätt.  

 

 

 

 

 

Natursnokarna 

Vi behöver fler aktiva som tar hand 

om våra natursnokar.  

Miljövänliga Veckan gruppen 

Naturskyddsföreningen arrangerar 

Miljövänliga vecka 40 varje år. 

Varje år har ett speciellt tema. Vi 

brukar ha någon aktivitet en lördag 

under den veckan.  

 

  



Styrelse 

Ordförande:  

Eva Henriksson 

evalm.henriksson@gmail.com 

tel. 070-275 23 07 

Vice ordförande: 

Maria Petersson 

mariajonssonpetersson@gmail.

com 
tel. 073-319 82 97 

Kassör:  

Johan Wolgast 

johanwolgast@yahoo.co.uk  

tel. 070-815 44 24 

Sekreterare:  

Åke Johansson 

ake50@telia.com 

tel. 076-815 16 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga styrelsemedlemmar: 

David Petersson 

david.petersson80@gmail.com 

tel. 070-862 45 95 

Folke Horney 

f.horney@gmail.com  

tel. 070-829 84 45 

Stefan Lithner 

slithner@outlook.com  

tel. 070-846 28 62 

Anna Blomqvist 

annablomqvist79@gmail.com 

tel. 073-919 45 87 

Valberedning 
Jan Hinderyd  

tel. 0454-181 95 

Eva Kindell 

tel. 070-362 96 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ordförande har ordet 
 

Det är "nu eller aldrig" att begränsa den globala uppvärmningen 
till 1,5 grader. 

 

När mängden växthusgaser i atmosfären ökar förstärks växthuseffekten, vilket 

leder till att jordens medeltemperatur ökar. Anledningen är bland annat 

förbränningen av fossila bränslen, skogsavverkning och utsläpp från 

jordbruket.   

 

FN har nyss släppt sin senaste klimatrapport och situationen är värre än 

någonsin. Nu har vi bara 3 år på oss att kraftigt minska utsläppen. Varje 

tiondels grads uppvärmning över 1,5-gradersmålet medför en risk att vi 

passerar oåterkalleliga tröskelnivåer. Stora utsläppsminskningar måste ske nu 

och kan inte ersättas av negativa utsläpp längre fram.  

 

Vi är på väg mot en global uppvärmning på mer än dubbelt så hög gräns än de 

1,5 grader som man kom överens om i Paris 2015. 

 

Det handlar mest om att försöka pressa ner utsläppen av koldioxid men 

mängden metan i atmosfären ökar också snabbare än någonsin. Metan är en 

mycket kraftigare växthusgas än koldioxid på kort sikt, men bryts snabbare 

ner i atmosfären. 

 

Energikällorna måste också vara långsiktigt hållbara och inte komma från 

resurser som tar slut (t ex olja och uran). Därför tycker Naturskyddsföreningen 

att energin i framtiden måste komma från 100% förnybara energikällor i hela 

världen. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besök gärna vår hemsida: 

www.karlshamn.naturskyddsforeningen.se 

(Foto framsida Eva Henriksson) 

 

           

http://www.karlshamn.naturskyddsforeningen.se/

