
HISTORISK VANDRING PÅ HALLANDSÅS 
 
Lördag 7 september kl. 09.30–14.00, samåkning från 
Tivolitorget i Laholm eller marknadsplatsen i Våxtorp  
kl. 09.45. En vandring på Hallandsås med spår av, 
torpare och herremän. Ta på rejäla skor. Ta med 
matsäck. 
Kontakt: Lars Ebbe Persson tel. 070-338 32 87. 
Arr: Friluftsfrämjandet i Laholm. 

F ö r e t a g e t
s  s l o g a n  
e l l e r  
m o t t o  

September 

LAXENS ÅR 2019 
 
Lördag och söndag 14–15 september. 
Överlever laxen i Halland? Seminarium och exkursion. 
Program kommer på hemsidan. 
Kontakt: Margareta Lindgren tel. 0430-630 44,  
073-087 48 90. 
Arr: Havsnätverket Laholmsbukten. 

HISTORIEN I LANDSKAPET I RÖNNÖ 
NATURRESERVAT 
   
Söndag 22 september, kl. 14.00, samling på P-platsen 
vid Grevabygget i norra delen av reservatet. 
Samåkning från Tivolitorget i Laholm kl. 13.15. 
Följ med historikern/geografen Pär Connelid på en 
vandring på Ekerås-torpens gamla inägor och 
utmarker, belägna inom Rönnö naturreservat. Här finns 
många och tydliga historiska spår: fornåkrar, 
husgrunder, hamlade träd m. m. I området finns flera 
nya skyltar som informerar om landskapets historia. Ta 
med fika.  
Kontakt: Pär Connelid tel. 070-200 07 78, Margareta 
Lindgren tel. 073-087 48 90. 
Arr. Naturskyddsföreningen Södra Halland och 
Länsstyrelsen i Hallands län. 

SVAMPEXKURSION TILL BLÅALT 
 
Lördag 28 september kl. 13.00, samling och 
samåkning vid Veinge station. 
Följ med på en svampexkursion bland bok och ek i 
Blåalts naturreservat. Vi går en runda bland de gamla 
träden, tittar och bestämmer de svampar vi hittar. Ta 
med svampbok, svampkorg och fika. Exkursionen tar 
3–4 timmar. 
Kontakt: exkursionsledare och svampentusiast  
Kill Persson tel. 070-321 62 22. 
Arr. Länsstyrelsen i Hallands län och Hallands 
Botaniska Förening. 

SKOG OCH VATTEN I SAMKLANG VID SMEDJEÅN 
 
Söndag 29 september kl. 09.30–12.30, samling och 
samåkning från Laholms järnvägsstation. 
Vid vackra Smedjeån kommer länsstyrelsen i projektet 
GRIP on LIFE de närmaste åren att anlägga en 
vandringsslinga där besökare får se hur skogsbruk 
nära värdefulla vatten kan gå till i praktiken. Vi får se 
hur slingan kommer att gå och får en första bild av alla 
de saker som kommer att hända i det nybildade 
naturreservatet de närmaste åren. Ta med bra skor 
och fika.  
Kontakt: Erik Wallentin tel. 010-224 34 12.  
Arr: Länsstyrelsen i Hallands län. 

VIND OCH VATTEN, LANDSKAPETS SKULPTÖRER 
 
Lördag 5 oktober kl. 09.30–14.00, samåkning från 
Tivolitorget i Laholm eller anslut på reservatets 
parkering på Lagaosets norra sida. kl. 09.45. 
Starka naturkrafter skapar detta fantastiska landskap. 
Vi vandrar mellan flygsandsfält, sanddyner och 
vandrande åmynningar. Ta med fika. 
Kontakt: Mary Ottosson tel. 070-514 54 89. 
Arr: Friluftsfrämjandet i Laholm och Länsstyrelsen i 
Hallands län.  

HÖSTVANDRING I BLÅALTS NATURRESERVAT 

Söndag 6 oktober kl. 10.00–14.00, samling på 
naturreservatets parkering. Vi kommer att vandra på 
anlagda stigar och vägar men även i obanad terräng. Vi 
går genom bok- och ekskogar på både mager och 
rikare mark. Vi upplever även sumpskogar, blandskog 
och en vackert meandrande bäck. Mer eller mindre 
trädklädda mossar och myrar passerar vi också. Vi går 
6–7 km. Ta med kläder efter väder. Ta på fötterna 
något som tål väta. Ta med matsäck. 
Kontakt: Lars Andersson tel. 070-418 44 24. 
Arr. STF Södra Halland och Länsstyrelsen i Hallands 
län 

LAXSAFARI I STENSÅN 
 

Guidningen sker en söndag i intervallet 27 oktober – 17 
november, när det är bra förutsättningar för att träffa 
rätt vattenföring. Information om datum, tid och 
vägbeskrivning kommer ut på Länsstyrelsens 
webbplats och sociala medier minst en vecka innan 
guidning. Samlingsplats är Stensån vid vägen till 
Vindrarp. 
Laxen är Hallands landskapsdjur. Följ med på en 
guidad visning till laxens och havsöringens lekplatser i 
Stensån under ledning av Hans Schibli från 
Länsstyrelsen. Ta med oömma kläder, stövlar och fika. 
Mycket goda  
fotomöjligheter.  
Kontakt: Hans Schibli tel. 070-691 90 09. 
Arr. Länsstyrelsen i Hallands län.  
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Oktober 

Upptäcktsfärderna är ett  

samarrangemang mellan  

föreningar i kommunen, Läns- 

styrelsen, Studiefrämjandet och  

Laholms kommun. 

STUDIEFRÄMJANDET HALLAND 

arrangerar aktiviteter inom natur-, djur-, miljö- och  
kulturområdet. 
Kontaktperson: Kerstin Brantryd tel. 035-202 08 82 

www.studieframjandet.se/halland 

STRANDMILJÖ I LAHOLM 

vill visa och framhäva strandens naturliga värden. 
Arbetar för att bilparkering på stranden skall  
minimeras och att skötseln av stranden ska  

utföras med ekologiska kunskaper. 
Kontaktperson: Gunvor Petersson tel. 070-212 77 35 
www.strandmiljolaholm.se/ 

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  

HALMSTADS ORNITOLOGISKA FÖRENING 

vill stimulera fågelintresset i södra Halland 
Kontaktperson Anders Wirdheim tel. 035-375 76 

www.strandskatan-hof.org 

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 

LÄNSSTYRELSEN HALLANDS LÄN 

Sköter över 140 av länets naturreservat och ordnar  
guidade vandringar och andra aktiviteter i reservaten.  
Se guideprogrammet på hemsidan. 

www.lansstyrelsen.se/halland 

FRILUFTSFRÄMJANDET LAHOLM 

Vill erbjuda barn, ungdomar och vuxna ett berikande 
friluftsliv. Knytte, Mulle, Strövare, Lufsare och TVM är  
våra barn- och ungdomsgrupper, för vuxna är det  

vandringsutflykter.  
Kontaktperson: Mary Ottosson tel. 070-514 54 89 

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/ 

Vi som står bakom foldern arbetar på olika sätt för att intressera 

och engagera människor för naturen och visa på den mångfald 

vi har i vår närhet. Här i foldern presenteras de vandringar och 

naturupplevelser som vi erbjuder dig att delta i under året. 

Vandringarna är guidade turer som är öppna för alla. 

Välkomna! 

 

Att tänka på 

Fika smakar extra gott ute i naturen! Packa en ryggsäck med 

fika och klä dig efter väder och terräng. Kikare, lupp, flora, 

fågelbok och sittunderlag kan också vara bra att  

ta med på utflykten. 

Ring gärna angiven kontaktperson  

om du undrar över något. 

Tänk på miljön - samåk 

i Laholms natur 2019 

Följ med på  
upptäcktsfärd 

Foto: Inger Petersson FF Laholm 

HAVSNÄTVERKET LAHOLMSBUKTEN 

Ett nätverk bestående av naturskyddsföreningens kretsar 
runt Laholmsbukten. Naturskyddsföreningen Södra Hall-
and, Halmstad och Bjäre. 

LAHOLMS KOMMUN www.laholm.se 

Foldern är utgiven av Laholms Kommun 



LAHOLMSBUKTEN – FÅGELOMRÅDE AV 

INTERNATIONELLT VÄRDE 

Söndag 3 mars kl. 10.00–14.00, samling vid 
Hökafältets entré i norra Mellbystrand. 
Denna dag ägnas åt Laholmsbuktens musslor och 
fåglar. Tusentals änder främst svärtor och sjöorrar 
övervintrar i Laholmsbukten.  Svärtorna tillhör en 
internationellt rödlistad population vilket innebär att 
detta vinterområde är mycket värdefullt. Vi börjar ute 
vid Hökafältet och fortsätter sedan med bildvisning och 
diskussion inne på Hökagården.  
Ta med lunch/fika, varma kläder och kikare. 
Kontakt: Anders Wirdheim tel. 070-513 75 76.  
Arr. Havsnätverket Laholmsbukten, 
Naturskyddsföreningen 

F ö r e t a g e t s  s l o g a n  e l l e r  m o t t o  

Mars 

SAND, MUSSLOR OCH FÅGLAR PÅ HÖKAFÄLTET 

Söndag 7 april kl. 11.00–14.00, samling på stora 
parkeringen vid reservatets södra entré i norra 
Mellbystrand. Vi gör en lätt vandring genom kustskog, 
över hed och på strand. Det är havet och livet i 
Laholmsbuktens bottnar som är vårt främsta fokus. Det 
övervintrar tusentals änder i bukten och dessa lever 
framför allt på musslor. Vi spanar efter änder men 
ägnar oss även åt musslor och andra bottenlevande 
djur. Ta med fika. 
Kontakt: Anders Wirdheim tel. 070-513 75 76. 
Arr. Länsstyrelsen i Hallands län. 

SÅGHUSLUND – LAHOLMS LILLA 

NATURRESERVATSPÄRLA! 

Tisdag 14 maj kl. 18.00–20.00, samling på reservatets 
västra parkering längs Kristianstadsvägen. 
En vandring för dig som vill bekanta dig med Laholms 
kommuns egna naturreservat och lära sig fåglars läte 
och utseende. Vi promenerar längs Lagan på 
lättvandrad stig och lyssnar efter sångare, 
flugsnappare, hackspettar och andra fåglar. Fågelguide 
är Ulf Ottosson. Ta med fika och gärna egen kikare. 
Kontakt: Ulf Ottosson tel. 070-227 90 73. 
Arr: Friluftsfrämjandet i Laholm och Länsstyrelsen i 
Hallands län. 

ETT RYCK FÖR HUVUDTÅG, KLOTGRÄS OCH 

ÅKERFIBBLA 

Torsdag 23 maj kl. 18.00, samling Ålstorps grustag, 
eller för samåkning på 
Tivolitorget i Laholm kl. 17.30. 
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. 
Kontakt: Kaj Davidsson tel. 073-420 97 43, Lars Schale 
tel. 072-743 11 18. 
Arr. Hallands Botaniska Förening och 
Naturskyddsföreningen Södra Halland. 

LOMSTRÄCK I MELLBYSTRAND 
 
Söndag 28 april kl. 04.45, samling vid sanddynerna på 
Kolonivägen i södra Mellbystrand. 
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 labb. Ta med varm klädsel och 
varm dryck. 
Kontakt: Benny Ahlnér tel. 072-577 90 46, Peter 
Holmqvist tel. 035-18 73 99. 
Arr: Halmstads Ornitologiska Förening. 

UPPTÄCK VINDRARPS NATURRESERVAT 

Söndag 28 april kl. 09.30–14.00, samling på 
Tivolitorget i Laholm för gemensam färd till gården Berg 
i Vindrarp. Vi vandrar i och utanför det ständigt lutande 
reservatet. Området har många olika sorters träd och 
en rik flora i bäckravinerna. Fågelguiden Ulf Ottosson 
följer med oss och kanske får vi se forsärla och 
strömstare. Ta på rejält på fötterna. Ta med fika och 
gärna en kikare. 
Kontakt: Ingar Petersson tel. 070-588 87 88. 
Arr: Friluftsfrämjandet i Laholm och Länsstyrelsen i 
Hallands län. 

Maj 

April 

Juni 

HÖKAFÄLTET, FÖRSTÖRT ELLER FÖRBÄTTRAT?  

Onsdag 5 juni kl. 19.00, samling stora parkeringen vid 
reservatets södra entré i norra Mellbystrand, för 
samåkning längre in i reservatet. 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 dröjer oss kvar tills det mörknar har vi 
chans att höra trädlärkans ljuvliga melodi och 
nattskärrans entoniga surr. Representant från 
Länsstyrelsen medverkar. 
Kontakt: Ulf Ottosson tel. 070-227 90 73. 
Arr: Friluftsfrämjandet i Laholm och Länsstyrelsen i 
Hallands län. 

SOMMARVANDRING I BOLLALTEBYGGET 

Torsdag 13 juni kl. 19.00–21.00, samling P-platsen till 
Bollaltebygget eller samåkning kl. 18.30 från Knäreds 
kyrka. 
Vi vandrar runt i kulturreservatet Bollaltebygget 
tillsammans med naturguiden HG Karlsson. Vi går 
mellan hedens ginstplantor och slåttergubbar, över 
stenmurarna till bokskogens djupa grönska och fram till 
husens varma famn. Vi fikar längst uppe på heden. Ta 
med fika. 
Kontakt: HG Karlsson tel. 070-773 03 55. 
Arr: Länsstyrelsen i Hallands län  

DE VILDA BLOMMORNAS DAG 

Söndag 16 juni kl. 10.00, samling på gården 
Utterkroken, Killhult. Vi går en runda och tittar på 
naturbetesmarker med bl.a. slåttergubbe och fortsätter 
längs med blommande vägkanter in i blandskog, förbi 
en våtmarksdamm, och förhoppningsvis ser vi många 
vildbin (om solen skiner), humlor, fjärilar och 
trollsländor. Ta på rejäla skor eller stövlar. Ta med fika. 
Kontakt: Lars Schale tel. 072-743 11 18, Kaj Davidsson 
tel. 073-420 97 43. 
Arr. Hallands Botaniska Förening. 

Augusti 

LETA I HAVET EFTER DJUR OCH VÄXTER  

Lördag 3 augusti kl. 15.00–17.00, samling vid entrén 
vid Skummeslövsbadet i Skummeslövs södra 
sanddynsreservat. Strandexkursion för familjer då vi 
letar efter djur och växter i havet med håvar, skålar, 
spadar och silar. Vi lär oss om djuren och deras liv, hur 
de lever, vad som påverkar djuren att bli fler eller färre. 
Exkursionen är väderberoende och kan förkortas eller 
ställas in om vädret är ogynnsamt. Ta kontakt innan om 
ni är osäkra på vädret. 
Kontakt: Patrik Slimane tel. 073-358 50 25. 
Arr. Strandmiljö Laholm och Länsstyrelsen i Hallands 
län.  

LETA I HAVET EFTER DJUR OCH VÄXTER  

Söndag 4 augusti kl. 15.00–17.00, samling på stranden 
nedanför Strandlyckan vid Kolonivägen i södra 
Mellbystrand. Strandexkursion för familjer då vi letar 
efter djur och växter i havet med håvar, skålar, spadar 
och silar. Vi lär oss om djuren och deras liv, hur de 
lever, vad som påverkar djuren att bli fler eller färre. 
Exkursionen är väderberoende och kan förkortas eller 
ställas in om vädret är ogynnsamt. Ta kontakt innan om 
ni är osäkra på vädret. 
Kontakt: Patrik Slimane tel. 073-358 50 25. 
Arr. Strandmiljö Laholm.  

LETA I HAVET EFTER DJUR OCH VÄXTER  

Måndag 5 augusti kl. 15.00–17.00, samling på 
parkeringen i Hökafältets naturreservat vid Hökagården 
i Mellbystrand. Strandexkursion för familjer då vi letar 
efter djur och växter i havet med håvar, skålar, spadar 
och silar. Vi lär oss om djuren och deras liv, hur de 
lever, vad som påverkar djuren att bli fler eller färre. 
Exkursionen är väderberoende och kan förkortas eller 
ställas in om vädret är ogynnsamt. Ta kontakt innan om 
ni är osäkra på vädret. 
Kontakt: Patrik Slimane tel. 0733-58 50 25. 
Arr. Strandmiljö Laholm och Länsstyrelsen i Hallands 
län.  

LAHOLMSBUKTENS GEOLOGI OCH 

STRÄNDERNAS EROSIONSKÄNSLIGHET 

Lördag 10 augusti kl. 10.00–14.00, samling på stranden 
vid Vallbergavägen i norra Skummeslövstrand. 
Geolog Kärstin Malmberg Persson från SGU tar oss ut 
på en vandring längst stranden i Laholmsbukten. Hon 
har vandrat längs Skånes alla stränder och har nu nått 
upp till Halland. Under våren blir en rapport färdig med 
analyser av Laholmsbuktens stränders uppbyggnad, 
morfologi och erosionskänslighet. På förmiddagen 
studerar vi sand och dyner i fält. Vi äter vår medhavda 
matsäck i en dyngrop. Därefter får vi höra och se mer 
av rapporten i form av en föreläsning inomhus. Lokal 
meddelas senare. Ta med lunch/fika. 
Kontakt: Margareta Lindgren tel. 0430-630 44 
073-087 48 90. 
Arr. Havsnätverket Laholmsbukten, 
Naturskyddsföreningen 

FÅNGA MÄNNISKAN I NATUREN PÅ BILD 

Söndag 11 augusti kl. 12.00–17.00, samling vid entrén 
vid Skummeslövsbadet i Skummeslövs södra 
sanddynsreservat. Med systemkamera eller 
mobilkamera lär vi oss ta bättre bilder med ledning av 
naturfotograf Patrik Leonardsson på denna vandring 
med tema ”Människan i naturen”. I reservatets tallskog, 
en trolsk strandnära pelarsal i kontrast till den 
svindlande till synes oändliga sandstranden, fångar vi 
bilder med våra kameror. Ta med fika och kamera/
mobil. 
Kontakt: Patrik Leonardsson tel. 070-622 61 21. 
Arr. Strandmiljö Laholm och Länsstyrelsen i Hallands 
län. 
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FINNS DET LIV I LAHOLMSBUKTENS BOTTEN? 
 
Följ med forskningsfartyget Sabella ut i Laholmsbukten. 
Ute till havs görs bottenhugg. 
Tillsammans med en marinbiolog undersöks vilka djur 
som kommit med upp ifrån bottnen. Spännande! Tiden 
till havs är ca 2,5 timmar. 
Avgångar med plats för 22 personer, åldersgräns 7 år 
Tisdag 6 augusti från Torekovs hamn 
kl. 10.00 och 14.00 
Onsdag 7 augusti Halmstad i Nissan 
kl. 10.00 och 14.00 
Torsdag 8 augusti Båstads hamn 
kl. 10.00 och 14.00 
Kostnad 100 kr 
Anmälan, kontaktpersoner och betalningssätt kommer 
att finnas på Västerhavsveckans hemsida, Halland/
Skåne-delen. 
Arr. Havsnätverket Laholmsbukten, 
Naturskyddsföreningen, Kattegatts kustvattenråd 

VÄSTERHAVSVECKAN 

3e - 11e Augusti 


