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 070-418 44 24
www.svenskaturistforeningen.se/stfsodrahalland
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 070-514 54 89
www.friluftsframjandet.se/laholm/

Följ med på
upptäcktsfärd
i Laholms natur 2018

NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Södra Halland
SÖDRA HALLAND
Lokalkrets till Sveriges största natur och
miljöorganisation.
Kontaktperson: Kerstin Seger 070-561 74 32
https://sodrahalland.naturskyddsforeningen.se/
HALMSTADS ORNITOLOGISKA FÖRENING
vill stimulera fågelintresset i södra Halland
Kontaktperson Anders Wirdheim 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 035-401 54
www.hallandsbotan.org
SPORTFISKARNA HALLANDSDISTRIKTET
Arbetar för levande sjöar, vattendrag, kust
och hav, fria vandringsvägar och de vilda
fiskarterna samt med vattensystemens överlevnad. Främjar sportfisket och dess framtid i Halland.
Kontaktperson: Per Ingvarsson 070-950 57 13
http://www.sportfiskarnahalland.se/
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
STUDIEFRÄMJANDET HALLAND
arrangerar aktiviteter inom natur-, djur-, miljö- och
kulturområdet.
Kontaktperson: Kerstin Brantryd 035-202 08 82
www.studieframjandet.se/halland
LAHOLMS KOMMUN www.laholm.se
Foldern är utgiven av Laholms kommun.
Foto: C Fajerson

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!

Upptäcktsfärderna är ett
samarrangemang mellan
föreningar i kommunen, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet och
Laholms kommun.

April
FISKVANDRINGENS DAG (Fishmigration day)
Lördag 21 april kl. 10.00 - 14.00, samling vid Lagans gamla
åfåra, Lagaborgen, vid kraftverket i Laholm.
”Öppna älvar för fler glada fiskar”. Guidad föreläsning om
framtida lax och flodpärlmusslor i Lagan.
Kontakt: Per Ingvarsson tel. 070-950 57 13.
Arr: Sportfiskarna Hallandsdistriktet.
TRÖNNINGE ÄNGAR, LARSSONS VÅTMARK, SKÄRET
Onsdag 25 april kl. 18.00, samling på Tivolitorget i Laholm.
Vi besöker några bra fågellokaler i Halmstad för fåglar som
trivs i och vid vatten. Ta med fika.
Kontakt: Tommy Westdahl tel. 073-084 74 89.
Arr: Naturskyddsföreningen i Södra Halland.
FÅGELSKÅDNING FRÅN CYKELSADELN
Lördag 28 april kl. 10.00, samling på Tivolitorget i Laholm.
En cykeltur på ett par mil i lugnt tempo i Laholms omnejd för
att möta vårens fåglar. Vi gör stopp för fågelskådning med
guidning av en lokal fågelskådare. Rundan läggs upp beroende på väder och vind. Vill du sluta upp längs vägen, vänligen ring kontaktpersonen. Ta med fika, kikare och cykel.
Kontakt: Boel Heed tel. 070-692 95 96.
Arr: Naturskyddsföreningen i Södra Halland.
GUIDNING I STADSPARKEN
Vid tryckning av foldern var datum och tider ej satta. Håll
gärna utkik på www.laholm.se för guidade turer. Gäller hela
året!

Maj
JÄTTEKLIV MOT BJÖRSÅKRA RESERVATET
Lördag 5 maj, samåkning från Tivolitorget i Laholm kl. 09.30
och från marknadsplatsen i Våxtorp kl. 09.45.
En vandring till vårt sydligaste naturreservat via ”Snibe stua”.
Ett reservat med ljunghed, gles bokskog och myrstråk.
Ta med fika i ryggsäcken och rejält på fötterna.
Kontakt: Ingar Petersson tel. 070-588 87 88,
Tommy Westdahl tel. 073-084 74 89.
Arr: Friluftsfrämjandet i Laholm, Naturskyddsföreningen i
Södra Halland och Länsstyrelsen i Halland.

LOMSTRÄCK I MELLBYSTRAND
Söndag 6 maj 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.
ETT RYCK FÖR HUVUDTÅG, KLOTGRÄS OCH
ÅKERFIBBLA
Onsdag 23 maj kl. 18.00, samling Ålstorps grustag eller för
samåkning Tivolitorget i Laholm kl. 17.30.
För att rädda den fina miljön runt en damm i Ålstorps
grustag fordras det att vi röjer lupin som håller på att kväva
bl.a. ovanstående rara växter. 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 i Södra Halland.
FÅGELMORGON I OSBECKS BOKSKOGAR
Söndag 27 maj kl. 09.00, samling på stora parkeringsplatsen mitt i naturreservatet.
Tillsammans med guiden Christopher Gullander ger vi oss
ut på fågelvandring bland spirande bokar, bäckar, enstaka
granar och lärkträd. Vill ni lära er mer om fågelsång är detta
ett utmärkt tillfälle att följa med. Vandringen tar ungefär 2
timmar. Ta med fika.
Kontakt: Christopher Gullander tel. 073-958 50 79.
Arr: Länsstyrelsen i Hallands län.
KVÄLLSFIKA MED BLOMMANDE GINST
Onsdag 30 maj kl. 18.00, samling Hollandsbjär naturreservat eller för samåkning Tivolitorget i Laholm kl. 17.30.
Packa fikakorgen med något smakfullt för kvällen så avnjuter vi detta i ett av Hallands ginstreservat. Ginsten, vår landskapsblomma, står förhoppningsvis i full blom.
Kontakt: Kerstin Seger tel. 070-561 74 32.
Arr: Naturskyddsföreningen i Södra Halland och Länsstyrelsen i Halland.

Juni
VANDRING I KARSEFORS
Lördag 2 juni kl. 10.00, samling vid den lilla parkeringen på
norra sidan om Karsefors.
Vi går en liten vandring längs med Lagan, njuter den vackra
utsikten mot fallet, tittar på naturen och de kulturlämningar
vi hittar. Vad är Länsstyrelsens planer för reservatet och hur
långt har vi kommit i planeringen?
Kontakt: Annelie Ohlsson tel. 010-224 33 08, Conradin
Weindl tel. 010-224 33 91.
Arr: Länsstyrelsen i Hallands län.

Foto: Länsstyrelsen

Juli
HEDEN, HULTET OCH HUSEN – EN VANDRING I
BOLLALTEBYGGET
Söndag 3 juni kl. 15.00, samling P-platsen till Bollaltebygget.
Vi vandrar runt i kulturreservatet Bollaltebygget med guiden
Kill Persson, mellan hedens ginstplantor och slåttergubbar,
över stenmurarna till bokskogens djupa grönska och fram till
husens varma famn. Rundvandringen tar ca. 2 timmar och
är något kuperad. Vi fikar längst uppe på heden. Ta med fika.
Kontakt: Kill Persson tel. 0703-21 62 22.
Arr: Länsstyrelsen i Hallands län.
VÄRLDSMILJÖDAGEN 5 juni
Programmet hittar du på www.laholm.se.
NATIONALDAGSFIRANDE 6 juni
Programmet hittar du på www.laholm.se.
Nationaldagsfirande i Laholm, kl 10-16.
DE VILDA BLOMMORNAS DAG
Söndag 17 juni kl. 10.00, samling vid Ränneslövs kyrka, östra parkeringen.
Vi letar växter vid den knappt årsgamla naturstigen utmed
Smedjeån mellan Värestorps Kvarn och vägen mot Veka.
Ränneslövs byalag, som varit drivande i projektet
medverkar.
Stövlar rekommenderas, då det kan vara blött här och var.
Ta med fika. Grillplats finns för korvsugna.
Kontakt: Kaj Davidsson tel. 073-420 97 43, Lars Schale tel.
072-743 11 18, Sven-Erik Jönsson tel. 0430-250 06.
Arr: Hallands Botaniska Förening.
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MIDSOMMAR I TIMMERSHULT
Fredag 22 juni kl. 14.00, samling vid raststugan i
Timmershult.
Med gemensamma krafter och till spelmannens musik bär vi
fram och reser den majade stången. Efter att ha dansat och
lekt oss rosiga om kinderna avnjuter vi den medhavda fikan.
Kontakt: Mary Ottosson tel. 070-514 54 89.
Arr: Friluftsfrämjandet i Laholm.

TUSEN TRÄDGÅRDAR
Söndag 1 juli kl. 10.00 - 17.00. Årets trädgårdshändelse.
Många trädgårdar över hela Sverige är idag öppna för besök. På www.tradgardsriket.se hittar du trädgårdar att besöka i ditt närområde.
Arr: Riksförbundet Svensk Trädgård, Trädgårdsriket och
Studiefrämjandet.
MOTIONSBOTANIK I LAHOLM
Måndag 2 juli kl. 18.00, samling vid P-platsen Glänninge sjö.
En vandring på 6 km med inriktning på motion i vanlig
promenadtakt på Hälsans stig i Laholm. Du, som tidigare har
promenerat eller joggat rundan, får nu tillfälle att ta del av
floran längs stigen. Vi kommer att göra några stopp här och
där, för att visa vad som växer längs stigen i form av träd,
buskar och blommor.
Kontakt: Lars-Erik Magnusson tel. 070-540 73 53, Tommy
Westdahl tel. 073-084 74 89.
Arr: Hallands Botaniska Förening och Naturskyddsföreningen i Södra Halland.

Augusti
VÄSTERHAVSVECKAN
4-12 augusti
Västerhavsveckan firar 10 års-jubileum i år, och årets tema
är: ”Havet igår, idag och imorgon”. Se program under
http://vasterhavsveckan.se/program-2018/
FAMILJEUTFLYKT - KOM OCH VAR MED OCH
UPPTÄCK!
Tisdag 7 augusti kl. 15.00 - ca 17.00, samling på stranden
nedanför mittparkeringen på Hökafältet i Mellbystrand.
Vad kan gömma sig i en nygrävd sandhåla? Gammal som
ung, upptäcker vi vad som hunnit komma först i de
nyskapade dynerna på Hökafältet nära havet. Finns det något som växer, något som kryper eller flyger där? Har du
någon lupp, kamera, genomskinlig burk eller fjärilshåv så ta
med detta, men det är inget måste. Ta med fika.
Kontakt: Margareta Lindgren tel. 073-087 48 90.
Arr: Naturskyddsföreningen i Södra Halland och
Länsstyrelsen i Halland.
NÄR LJUNGEN BLOMMAR I MÄSTOCKA
Söndag 19 augusti kl. 10.00, samling på naturreservatets
stora parkering.
Mästocka naturreservat har blivit dubbelt så stort!
Tillsammans med guiden HG Karlsson upptäcker vi naturen
i både den nya och gamla delen. Framför allt njuter vi av
ljungens vackra färger. Vandringen tar 2-3 timmar. Ta med
fika.
Kontakt: HG Karlsson tel. 070-773 03 55.
Arr: Länsstyrelsen i Hallands län.
DET ÄR INTE LÅNGT TILL KNÄRED-KROKÅN
Söndag 26 augusti kl. 10.00 - ca 12.00, samling vid parkeringsplatsen på Prästaskogens naturområde i Knäred, vid
hängbron över Krokån.
Nu är Lona-slingan vid Kvarnfallet färdig att visas på den
lokala naturvårdens dag. Alla hälsas välkomna, slingan är
lättgången med såväl barnvagn som rullator eller rullstol.
Natur- och kulturinformation ges längs vägen. Grillarna hålls
tända så du kan grilla din medhavda lunch sittande vid det
brusande fallet som nu blivit ett av kommunens mest besökta utflyktsplatser.
Kontakt: Margareta Lindgren tel. 073-087 48 90.
Arr: Laholms Kommun, Knäreds Samhällsförening och
Länsstyrelsen i Hallands län.

September

Oktober

NJUT AV STRANDEN EN DAG I SEPTEMBER
Onsdag 12 september kl. 18.00, samling på P-platsen nedanför Hedhusets reningsverk i södra Skummeslövsstrand.
Vi plockar bort det som inte hör stranden till och njuter av
sensommaren. Ta med handskar och fika.
Vi tillhandahåller sopsäckar.
Kontakt: Gunvor Petersson tel. 070-212 77 35.
Arr: Naturskyddsföreningen i Södra Halland.

UT I DET BLÅ
Lördag 6 oktober kl. 09.30, samling Tivolitorget i Laholm för
samåkning.
Vi vandrar i Blåaltsreservatet, i gammal ollonskog med svinkätten kvar. Turen går i natur med berghällar, lavar, mossor
och kanske lite svamp. Ta med fika.
Kontakt: Ingar Petersson tel. 070-588 87 88.
Arr: Friluftsfrämjandet i Laholm och
Länsstyrelsen i Halland.

MUSIKEDALENS NATURRESERVAT PÅ HALLANDSÅS
Söndag 9 september kl. 10.00 - ca kl. 14.00, samling på
parkeringen vid Koarp, se föreningens hemsida för vägbeskrivning och samåkning.
Naturreservatet Musikedalen bildades 2010 och är en sammanslagning och utvidgning av de tidigare naturreservaten
Vallåsen och Klinta hallar. I området finns stupande branter,
forsande bäckar, sumpskogar, bokskogssluttningar och vidsträckta mossar. Vandringen blir ca 7–8 km och följer delvis
Skåneleden. Ta med matsäck för två mål samt rejäla skor
som tål väta.
Kontakt: Erik Nickolausson tel. 035-359 48.
Arr: STF Södra Halland och Länsstyrelsen i Halland.
VANDRING PÅ HALLANDSÅSEN
Lördag 15 september, samåkning från Tivolitorget i Laholm
kl. 09.30 och från marknadsplatsen i Våxtorp kl. 09.45.
En skogsman leder oss igenom torpar- och snapphanebygd.
Ta med fika och rejält på fötterna.
Kontakt: Lars-Ebbe Persson tel. 070-338 32 87.
Arr: Friluftsfrämjandet i Laholm.

TRE VATTENKRAFTVERK I LAGAN
Söndag 7 oktober kl. 10.00 - ca kl. 15.00, samling på parkeringen vid Lagavallen i Knäred. För samåkning se föreningens hemsida.
Bassalt, Knäred Övre och Knäred Nedre hör till de äldsta
vattenkraftverken i Lagan, byggda 1910. Under vandringen
passerar vi dessa och ser hur landskapet har påverkats av
utbyggnaden av vattenkraft. Vandringen är cirka 12 km på
lättgångna vägar och stigar. Ta med matsäck för två mål.
Kontakt: Lars Andersson tel. 070-418 44 24.
Arr: STF Södra Halland.
TÄTORTSNÄRA NATUR I GRÄNSTRAKTERNA MELLAN
HEMMESLÖV OCH SKUMMESLÖV
Lördag 13 oktober.
Vandring med information om nya bostadsområden och natur i samklang.
Se program och vidare information på www.visitlaholm.se.
Arr: Laholms kommun och Båstad kommun.

HISTORIEN I LANDSKAPET I RÖNNÖ NATURRESERVAT
Söndag 23 september kl. 14.00, samling på P-platsen vid
Baggabygget i södra delen av naturreservatet.
Följ med historisk-geografen Pär Connelid på en ca 2 timmar
lång vandring över byn Baggabyggets gamla inägor, belägna inom Rönnö naturreservat. Här finns många och tydliga
historiska spår: medeltida åkrar, kvarnlämningar, backstugor
m. m. I området finns även flera nya skyltar som informerar
om landskapets historia. Ta med fika.
Kontakt: Pär Connelid tel. 070-200 07 78.
Arr: Länsstyrelsen i Hallands län.
BLAND JORDTUNGOR OCH VAXSKIVLINGAR
Lördag 29 september kl. 14.00, samling vid Veinge kyrka.
Röda, gula, gröna, lila, bruna, vita eller svarta. Gräsmarkernas svampar har en mångfald av färger. Vi besöker olika
gräsmarkslokaler i södra Halland och tillgången på svamp
bestämmer i vilken ordning, men Skummeslöv södra,
Vessingesjön och Skogsgård är möjliga.
Guidar gör Kill Persson. Ta med fika.
Kontakt: Kill Persson tel. 070-321 62 22.
Arr: Länsstyrelsen i Hallands län och Hallands Botaniska
Förening.
Foto: Annette Tillgren

November

Foto: Hans Schibli

LAXSAFARI I STENSÅN
OBS! Guidningen sker en söndag i intervallet 28 oktober –
18 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 0706-91 90 09.
Arr: Länsstyrelsen i Hallands län.

