
MARS

FÅGLAR I SÖDRA LAHOLMSBUKTEN 
Lördag 14 mars kl. 08.30. 
Samling vid parkeringen till Hedhusets reningsverk.
Laholmsbukten hyser vintertid stora mängder övervintrande änder. 
Det är främst svärtor och sjöorrar, men under senare år har även 
en tusenhövdad flock med bergänder övervintrat. Dessutom kan 
det vara ganska gott om skäggdoppingar och svarthakedoppingar 
samt smålommar. Vi rör oss längs buktens stränder och spanar ut 
över myllret av änder. Kanske hittar vi även något russin i kakan? 
Tidigare denna vinter har det setts såväl vitnackad svärta som 
knölsvärta i flockarna. 
Kontaktperson: Anders Wirdheim tel. 070-513 75 76, 
e-post: anders.wirdheim@birdlife.se.   
Arr. Halmstads Ornitologiska Förening. 

APRIL
EN VÅRLIG MORGONPROMENAD 
I SVARVARESKOGEN
Lördag 18 april kl. 09.30. 
Samling vid affären mitt i Skummeslövsstrand.
Tillsammans med Skummeslövsreservaten utgör Svarvareskogen 
en del av det forna Skummeslövs flygsandfält. Skogen planterades 
en gång av svarvaren (därav namnet) Johansson från Östra Karup 
för att stoppa sandflykten. Om vädret tillåter tar vi en kvällsfika på 
lämpligt ställe. 
Kontaktperson: Ulf Ottosson tel. 070-227 90 73.
Arr. Länsstyrelsen i Halland och Friluftsfrämjandet i Laholm.

ÖSTERSJÖN RUNT – SJÖN SOM BLEV KVAR
Söndag 19 april kl. 10.00 – ca 13.00. 
Samling vid Kastanjegården, Kåphult, Knäred eller samåkning kl. 
09.10 från Halmstad Arena.
Vandring i Kåphult. Under mellankrigstiden fanns planer på 
att sänka sjön för att få mer betesmark. Varför fick hästarna ha 
speciella skor? Svaret får vi under vandringen och vi får även höra 
berättelsen om bröllopet i Amshult samt beskåda ett av Sveriges 
största kastanjeträd. Lätt vandring på ca 6 km. Ta med matsäck för 
ett mål samt skor som tål väta.
Vägbeskrivning: Se STF Södra Hallands hemsida.
Kontaktperson: Eva Ljungström tel. 070-914 47 85.
Arr. STF Södra Halland. 

ÄNGSTORPS RENINGSVERK — EN SKITSAK? 
Tisdag 28 april kl. 18.00. Samling på Ängstorps parkering.
Ängstorps reningsverk byggdes ut 2018–2019 och startades 
sommaren 2019, då samtidigt Hedhusets reningsverk stängdes. 
Kom med på en guidad tur med laboratorie-/processingenjör Anita 
Bengtsson. Följ avloppsvattnets väg från Båstad och Laholms 
kommun tills det släpps ut i Lagan. Medtagen fika kan efteråt intas 
nere vid Lagan, kanske får vi se Kungsfiskaren! 
Kontaktperson: Bodil Svensson tel. 070-255 30 97.
Arr. Södra Hallands Naturskyddsförening. 

MAJ
LOMSTRÄCK I MELLBYSTRAND 
Söndag 3 maj kl. 05.00. Samling vid stranden på Kolonivägen.
Alla med något intresse för fåglar, eller för naturupplevelser 
utöver det vanliga, borde någon gång ta del av det magnifika 
skådespelet som utspelar sig tidiga majmorgnar i södra Halland 
när tusentals smålommar tar höjd över bukten för att sträcka in 
över land vid Mellbystrand. Det är värt en missad sovmorgon! 
Dessutom kan vi räkna med tärnor och måsar och kanske en eller 
annan labb. Ta med varm klädsel och varm dryck. 

Kontaktperson: Benny Ahlnér tel. 072-577 90 46,  
e-post: bennyahlner@hotmail.com. 
Arr. Halmstads Ornitologiska Förening.

VÅRVANDRING I OSBECKS BOKSKOGAR
Lördag 9 maj kl. 09.00.  
Samling vid reservatets stora parkering ovanför Dömestorp.
Finns det något vackrare än att möta våren i den skira grönskan i 
en nyutslagen bokskog gående på en matta av vitsippor?  
Vi vandrar 2–3 timmar genom Hallandsåsens mäktiga pelarsalar  
och lyssnar på områdets speciella fåglar och förundras över alla 
fina nyutslagna blommor. Vi hoppas på fint väder så ta med fika-
korgen. 
Kontaktperson: Ulf Ottosson tel. 070-227 90 73.
Arr. Länsstyrelsen i Halland och Friluftsfrämjandet i Laholm.

PÅ SPANING I SVINAMADSBÄCKENS  
NATURRESERVAT
Onsdag 13 maj kl. 18.30. 
Samling på parkeringsplatsen till Lugnarohögen i Hasslöv.
Vi vandrar lugnt i det nya naturreservatet på Hallandsåsens sluttning 
tillsammans med naturguiden HG Karlsson. Vi tittar på gamla 
myrslåttermarker som nu håller på att restaureras. Förutom myrens 
växter lär vi se och höra fåglar. Vi är ute i cirka 2 timmar. Ta med 
fika och bra skor.
Kontaktperson: HG Karlsson tel. 070-773 03 55.
Arr. Länsstyrelsen i Halland, Hallands Botaniska Förening och 
Södra Hallands Naturskyddsförening.

ETT RYCK FÖR HUVUDTÅG, KLOTGRÄS  
OCH ÅKERFIBBLA, ÅLSTORPS GRUSTAG
Torsdag 14 maj kl. 18.00. Samling Ålstorps grustag.
Vi försöker hålla jämna steg med lupinerna som hotar att ta över 
den fina miljön runt en damm i grustaget. Ta med arbetshandskar, 
grep, spade och fika. Dessutom passar vi på att njuta av den fina 
naturen med flera rödlistade arter.
Kontaktpersoner: Kaj Davidsson tel. 073-420 97 43  
och Lars Schale tel. 072-743 11 18.
Arr. Hallands Botaniska Förening och Södra Hallands Natur-
skyddsförening.

VANDRING I OSTÖRD VILDMARK
Söndag 17 maj kl. 09.30 – ca 14.00. Samåkning från Tivolitorget 
i Laholm eller marknadsplatsen i Våxtorp kl. 09.45.
Naturreservatet Åstarpe mosse består av naturskog och gammalt 
beteslandskap med kulturspår. Vi gör en vandring på ca 5 km.  
Ta rejält på fötterna och fika i ryggsäcken.
Kontaktperson: Ingar Petersson tel. 070-588 87 88.
Arr. Friluftsfrämjandet i Laholm och Länsstyrelsen i Halland.

SÅGHUSLUND – LAHOLMS LILLA  
NATURRESERVATSPÄRLA!
Onsdag 20 maj kl. 18.00. Samling på reservatets västra parke-
ring längs Kristianstadsvägen.
En vandring för dig som vill bekanta dig med Laholms kommuns 
egna naturreservat och lära dig fåglars läte och utseende. Vi pro-
menerar under cirka 2 timmar längs Lagan på lättvandrad stig och 
lyssnar efter sångare, flugsnappare, hackspettar och andra fåglar. 
Fågelguide är Ulf Ottosson. Ta gärna med egen kikare och fika.
Kontaktperson: Ulf Ottosson tel. 070-227 90 73.
Arr. Länsstyrelsen i Halland och Friluftsfrämjandet i Laholm.

UPPLEV EN VÅRKVÄLL I KARSEFORS
Onsdag 27 maj kl. 18.30. Samling vid bron vid gamla fallet 
(forsasöndagen), eller samling på Tivolitorget i Laholm kl. 17.50 
för de som önskar cykla ut i samlad trupp.
Vi ger oss ut på en kvällspromenad i den nyutslagna grönskan 
för att lyssna på fåglar och se vad vi hittar för växter. Guidar gör 
Tommy Westdahl. Medtag fika!
Kontaktperson: Tommy Westdahl tel. 073-084 74 89.
Arr. Södra Hallands Naturskyddsförening. 

JUNI
BLAND BLOMMOR OCH BIN  
PÅ VESSINGE SANDHEDAR 
Lördag 6 juni kl. 10.00. Samling vid parkeringen till Veinge 
idrottsplats.
De blomsterrika markerna vid Vessingesjön har ett ovanligt 
rikt insektsliv. Vi guidar bland blommor, fjärilar och vilda bin. 
Vandringen går i lätt terräng, tar cirka 2 timmar och avslutas med 
medhavd fika. 
Kontaktperson: Krister Larsson tel. 035-704 37.
Arr. Länsstyrelsen i Halland, Hallands Botaniska Förening och 
Södra Hallands Naturskyddsförening.

NATTFÅGLAR PÅ HÖKAFÄLTET
Onsdag 10 juni kl. 19.00. Samling vid Hökagården, Mellbystrand.
Denna försommarkväll skall vi bekanta oss med Hökafältet i dess 
nya skepnad efter de arbeten man gjort inom projektet SandLife 
och nu i år med att anlägga våtmarker. Om vi hänger kvar tills 
det mörknar har vi chans att höra trädlärkans ljuvliga melodi och 
nattskärrans entoniga surr. Innan det 
mörknar tar vi en kvällsfika i det gröna. 
Kontaktperson: Ulf Ottosson tel. 070-227 90 73.
Arr. Länsstyrelsen i Halland och Friluftsfrämjandet i Laholm.

DE VILDA BLOMMORNAS DAG, YSBY
Söndag 14 juni. Samling kl. 09.45 vid gamla kyrkstallarna vid 
affären i Ysby alt. kl. 10.00 vid infarten till gården Gustavsberg, 
Perstorp, 3,4 km öster om Ysby.
Vi tittar på ängsväxter i Storesjöns strandkant (Hjörneredssjöarna).
Kontaktpersoner: Kaj Davidsson tel. 073-420 97 43 och Lars 
Schale tel. 072-743 11 18.
Arr. Hallands Botaniska Förening.

AUGUSTI
VÄSTERHAVSVECKAN 
1–9 augusti.
Håll utkik efter programpunkter i Laholms kommun på  
www.vasterhavsveckan.se  

BLÅ KUSTSLINGAN
Lördag 1 augusti kl. 10.00 – ca 12.30. Samling på parkeringen 
i Södra Skummeslövsreservatet (norr om gamla reningsverket).

Vi strosar ca 6 km på och kring den ”Blå kustslingan”. Annelie M. 
Ohlsson från Länsstyrelsen berättar om vad som gjorts och varför i 
reservatet och vi kollar in och njuter av strandskogens, hedens och 
strandens mångfald. Medtag fika. 
Kontaktperson: Margareta Lindgren tel. 0430-630 44 eller 
073-087 48 90. 
Arr. Havsnätverket Laholmsbukten (Naturskyddsföreningarna i 
Södra Halland, Bjäre och Halmstad i samverkan) och Länsstyrel-
sen i Halland. 

HÖKAFÄLTET, FÖRSTÖRT ELLER FÖRBÄTTRAT? 
Lördag 8 augusti kl. 09.30. 
Samling vid Hökagården, Mellbystrand.
Vad har resultatet blivit av de naturvårdande åtgärderna i reserva- 
tet? Vår förhoppning är att möta en del av de flyttfåglar som just 
anlänt eller stannat till för en liten vila. Vi vandrar 2–3 timmar förbi 
Lagans mynning och de nya våtmarkerna. Är vädret fint så fikar vi 
på något mysigt ställe. Guide är Ulf Ottosson. Representant från 
Länsstyrelsen medverkar. 
Kontaktperson: Ulf Ottosson tel. 070-227 90 73.
Arr. Länsstyrelsen i Halland och Friluftsfrämjandet i Laholm.

BYGGE AV KOLMILA – FYRA LÖRDAGAR  
UNDER AUGUSTI OCH SEPTEMBER
Lördag 15, 22 och 29 augusti samt 5 september kl. 08.00. 
Samling vid Parkstugan, Parken 6, Knäred vid alla tillfällena.
Första byggdagen gör vi stommen till kolmilan och lär oss hur 
kolmilan ser ut inuti. All ved ska kapas. 
Andra byggdagen bygger vi vidare på kolmilan och veden bör-
jar att staplas/resas. All ved ska kapas. 
Tredje byggdagen bygger vi vidare på kolmilan och all ved ska 
staplas klart. Vi åker och hämtar granris för täckning. 
Obs. Medtag oömma kläder, handskar, hörselskydd, fika och lunch 
vid alla tillfällena. Se september för 5 septembers byggdag.
Kontaktperson: Dan Kagg tel. 070-663 52 17.
Arr. Friluftsfrämjandet i Knäred.

FÖRFÖRISKA OCH VACKRA VÄXTER, MEN ACK 
SÅ FARLIGA – INVASIVA ARTER I LAHOLM
Torsdag 27 augusti kl. 18.00. Samling på Campus Laholms 
parkering (Skottegränd 3) för samåkning till bl.a. Hökafältet. 
Problemet med växter som aktivt/passivt kommit in med männ-
iskans hjälp blir bara större. Sådana arter är exempelvis jättelo-
ka, parkslide, vresros, lupin, skunkkalla, sjögull, tysklönn och 
jättebalsamin. Vilken skada kan de göra? Vad kan vi göra? Hur 
och vem ska bekämpa dem? Hallands kommuner tillsammans 
med Hallands Botaniska Förening har sedan två år ett gemensamt 
projekt för att komma tillrätta med problemen och kommer att 
redovisa vad de har kommit fram till hittills. Dessutom kommer 
Länsstyrelsen att informera om sina försök med olika metoder att 
bekämpa arterna. Vi gör en liten utflykt i närheten för att studera 
några av dessa arter. Kvällen avslutas med medhavd fika och 
diskussioner. 
Kontaktpersoner: Margareta Lindgren tel. 073-087 48 90 och 
Lars-Erik Magnusson tel. 070-540 73 53. 
Arr. Hallands Botaniska Förening, Södra Hallands Naturskydds-
förening och Länsstyrelsen i Halland.

KULTURHISTORISK SENSOMMARVANDRING 
I BOLLALTEBYGGET
Söndag 30 augusti kl. 15.00. 
Samling vid P-platsen till Bollaltebygget. 
Vi vandrar runt i kulturreservatet Bollaltebygget tillsammans 
med antikvarie Jenny Nord från Länsstyrelsen. Från kl. 14.30 är 
Kulturreservatets byggnader öppna och kan besökas. Vandringen 
inleds kl. 15.00. Vi följer historiens vingslag från 1600-talet fram 
till idag och njuter av gårdens vackra marker. Rundvandringen tar 
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cirka 1,5–2 timmar och avslutas med fika vid skvaltkvarnen söder 
om kulturreservatet. ”Skvaltan” är öppen då Knäreds forskarring 
och hembygdsförening ska mala säd kl. 17.00. 
Kontaktperson: Jenny Nord tel. 010-224 33 15.
Arr. Länsstyrelsen i Halland.

SEPTEMBER
SLUTBYGGE AV KOLMILA. DEL 1-3, SE AUGUSTI  
Lördag 5 september kl. 08.00.  
Samling vid Parkstugan, Parken 6, Knäred.
Fjärde och sista byggdagen täcker vi kolmilan med jord och 
förbereder för att tända milan. Medtag oömma kläder, handskar, 
hörselskydd, fika och lunch även denna dag.
Kontaktperson: Dan Kagg tel. 070-663 52 17.
Arr. Friluftsfrämjandet i Knäred.

GAMMALT ODLINGSLANDSKAP  
I OSBECKS BOKSKOGAR
Lördag 5 september kl. 14.00.  
Samling vid reservatets stora parkering ovanför Dömestorp.
I den vackra lövskogen på Hallandsåsens nordsluttning vid Hass-
löv finns en av Hallands rikaste fornlämningsmiljöer. Stora arealer 
övergiven åkermark, vägar, gravar och stenmurar avslöjar hur 
landskapet brukats under mer än tvåtusen år. Historisk-geografen 
Pär Connelid tar er med på en cirka 2 timmar lång vandring. 
Kontaktperson: Pär Connelid tel. 070-200 07 78.
Arr. Länsstyrelsen i Halland.  

HISTORISKA SPÅR PÅ HALLANDSÅS
Söndag 6 september kl. 09.30 – ca 15.00. Samåkning från 
Tivolitorget i Laholm eller marknadsplatsen i Våxtorp kl. 09.45.
En 6–7 km lång vandring i kuperad terräng med mycket historia. 
Ta stadiga skor på fötterna och matsäck i ryggsäcken.
Kontaktperson: Lars-Ebbe Persson tel. 070-338 32 87.
Arr. Friluftsfrämjandet i Laholm.

TÄNDNING AV KOLMILA  
Onsdag 9 september kl. 18.00.  
Samling vid Parkstugan, Parken 6, Knäred.
Kolmilan tänds för att sedan kolas i 3 dygn. Detta är spännande 
och vanskligt med mycket eld för att tända kolmilan och starta 
milningsprocessen.
Kontaktperson: Dan Kagg tel. 070-663 52 17.
Arr. Friluftsfrämjandet i Knäred.

KOLNING AV MILAN  

Onsdag 9 september kl. 18.00 till lördag 12 september. 
Samling vid Parkstugan, Parken 6, Knäred.
Kolmilan tänds för att sedan kolas i 3 dygn i sträck med ständig 
passning och kontroll. Vi vaktar kolmilan dygnet runt för att kolen 
ska bli så bra som möjligt. Mycket spännande att se den stora ved/
jordhögen förvandlas till en kulle med grillkol.
Kontaktperson: Dan Kagg tel. 070-663 52 17.
Arr. Friluftsfrämjandet i Knäred.

SVAMPVANDRING I NATURRESERVAT  
SKUMMESLÖV SÖDRA 
Onsdag 16 september kl. 17.30. Samling på reservatets nya 
P-plats vid Skummeslövsbadet.
Vad finns det för svamp i sandtallskogen? Bland tallar och björkar 
går vi på jakt efter vad som bjuds bland svampar. Turen tar cirka 2 
timmar. Ta med fika och svampkorg. Guidar gör svampkonsulent 
Kill Persson. 
Kontaktperson: Kill Persson tel. 070-321 62 22.
Arr. Länsstyrelsen i Halland, Södra Hallands Naturskyddsförening 
och Hallands Botaniska Förening.

OKTOBER
HÖSTFÄRGER I OSBECKS BOKSKOGAR
Lördag 17 oktober kl. 10.30 – ca 14.00. Samling vid reservatets 
mellersta parkering.
Följ med på en vandring i en höstfärgad bokskog. Vi går en slinga 
på ca 5 km och kommer förutom träden att se utsikter över slätt-
landet, branta backar och bäckraviner. Ta med matsäck för ett mål.
Info om samåkning och vägbeskrivning: Se STF Södra Hallands 
hemsida.
Kontaktperson: Lars Andersson tel. 070-418 44 24.
Arr. STF Södra Halland.

FOTOVANDRING I OSBECKS BOKSKOGAR
Söndag 18 oktober kl. 14.00. Samling vid reservatets stora 
parkering ovanför Dömestorp.
Tillsammans med naturfotografen Patrik Leonardsson ger vi oss 
in i dessa mäktiga pelarsalar och lär oss att fånga skogens själ med 
kameran. Vi håller på i minst tre timmar så ta gärna med fika. 
Kontaktperson: Patrik Leonardsson tel. 070-622 61 21.
Arr. Länsstyrelsen i Halland.

NOVEMBER

LAXSAFARI I STENSÅN  
NÄRA ÄSPEREDS NATURRESERVAT
Söndag 1 november kl. 12.00. Samlingsplats är före bron över 
Stensån vid vägen till Vindrarp från Riksväg 24.
Laxen är Hallands landskapsdjur. Följ med på en guidad visning 
till laxens och havsöringens lekplatser i Stensån under ledning av 
Hans Schibli från Länsstyrelsen. Medtag oömma kläder, stövlar 
och fika. Mycket goda fotomöjligheter. 
Kontaktperson: Hans Schibli tel. 070-691 90 09.
Arr. Länsstyrelsen i Halland.

ÖPPNING AV KOLMILAN 

Lördag 14 november kl. 08.00. 
Samling vid Parkstugan, Parken 6, Knäred.
Kolmilan öppnas och vi gräver fram det ”svarta guldet”. Äntligen 
får vi tillfälle att se resultatet av det hårda arbetet i början på sep-
tember. Vi packar kolet i säckar. Medtag mycket oömma kläder, 
fika och lunch.
Kontaktperson: Dan Kagg tel. 070-663 52 17.
Arr. Friluftsfrämjandet i Knäred. 

STF SÖDRA HALLAND
Har aktiviteter året runt med 
inriktning på natur, kultur och 
friluftsliv med mottot ”känn Din bygd”. 
Äventyret är nära – oftast där du bor!    
Kontaktperson: Lars Andersson tel. 070-418 44 24. 
www.svenskaturistforeningen.se/stfsodrahalland    
 
 FRILUFTSFRÄMJANDET I LAHOLM
Vill erbjuda barn, ungdomar och vuxna ett 
berikande friluftsliv. Knytte, Mulle, Strövare, 
Lufsare och TVM är våra barn- och ungdoms-
grupper, för vuxna är det vandringsutflykter. 
Kontaktperson: Ingar Petersson tel. 070-588 87 88.
www.friluftsframjandet.se/laholm/        NATURSKYDDSFÖRENINGEN 
SÖDRA HALLAND
Lokalkrets till Sveriges största 
natur- och miljöorganisation. 
Kontaktperson: Kerstin Seger tel. 070-561 74 32.
https://sodrahalland.naturskyddsforeningen.se/ 

HALLANDS BOTANISKA FÖRENING
Arbetar för att bevara den biologiska mångfalden i 
landskapet samt öka intresset för botanik i allmänhet
Kontaktperson: Lars-Erik Magnusson tel. 035-401 54.
www.hallandsbotan.org  

HALMSTADS ORNITOLOGISKA FÖRENING
Vill stimulera fågelintresset i södra Halland 
Kontaktperson: Anders Wirdheim tel. 035-375 76.
www.strandskatan-hof.org  

FRILUFTSFRÄMJANDET I KNÄRED
Vill erbjuda barn, ungdomar och vuxna ett  
berikande friluftsliv. Knytte, Mulle, Strövare, 
Lufsare och TVM är våra barn- och ungdoms-
grupper, för vuxna är det vandringsutflykter. 
Kontaktperson: Dan Kagg tel. 070-663 52 17.
www.friluftsframjandet.se/knared/    

LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN
Sköter över 160 av länets naturreservat och 
ordnar guidade vandringar och andra 
aktiviteter i reservaten. 
Se guideprogrammet på hemsidan.
www.lansstyrelsen.se/halland  

STUDIEFRÄMJANDET HALLAND
Arrangerar aktiviteter inom natur-, djur-, 
miljö- och kulturområdet.
Kontaktperson: Jerry Petersson, 
tel. 035-202 08 81.
www.studieframjandet.se/halland  

HAVSNÄTVERKET LAHOLMSBUKTEN
Ett nätverk bestående av naturskyddsföreningens kretsar
runt Laholmsbukten. Naturskyddsföreningen Södra Halland, 
Halmstad och Bjäre.
Kontaktperson: Margareta Lindgren tel. 073-087 48 90.

Laholms kommun www.laholm.seLaholms kommun www.laholm.se

Södra Halland
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