
APRIL
ORRSPEL 
Måndag 10 april kl. 05.00. 
Samling på parkeringen bakom Circle K vid Halmstad Arena.
Annandag påsk har vi tillträde till Mästocka skjutfält, där vi har 
den största tätheten av orre i Halland och även det största orrspe-
let. Förutom orrar kan vi bland annat hoppas på rovfåglar som 
duvhök och kungsörn, samt vadare som ljungpipare och storspov. 
Föranmälan till HG Karlsson krävs senast 21 mars 2023. 
Ange personnummer och registreringsnummer för bilen ni plane-
rar att åka i (krav från militären).
Arrangör: Halmstads Ornitologiska Förening
Kontaktperson: HG Karlsson, 070-773 03 55, hgkarlsson2@
gmail.com  

FAMILJEDAG I SKUMMESLÖV  
Lördag 22 april kl. 10.00–13.00. 
Samling på parkeringen vid Naturreservatet/Skummeslövsbadet. 
Kom till Naturreservatet Skummeslöv södra och träffa oss aktiva 
i Friluftsfrämjandet. 
Vi visar upp och du kan prova på några av våra aktiviteter.  
En liten promenad med information om reservatet avgår från 
parkeringen kl. 11.00. Tag med fika och kanske något att grilla.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Laholm
Kontaktperson: Christina Karlsson, 070-608 52 83

LOMSTRÄCK I MELLBYSTRAND  
Lördag 29 april kl. 05.00.   
Anslut vid ”bunkern” närmast havet på Kolonivägen i södra Mell-
bystrand från 05.00 till 07.00. 
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 vårmorgnar i södra Halland när 
tusentals smålommar tar höjd över bukten för att sträcka in över 
land vid Mellbystrand. Dessutom kan vi räkna med tärnor och 
måsar och kanske en eller annan labb.  
Varm klädsel och varm dryck rekommenderas starkt. 
Arrangör: Halmstads Ornitologiska Förening
Kontaktperson: Benny Ahlnér, 072-577 90 46, bennyahlner@
hotmail.com

MAJ

SKUNKKALLA I SÖVDARED  
Onsdag 3 maj kl. 18.00.    
Samling vid avtagsvägen mot Sövdared vid vägen mellan Knäred 
och Mästocka. 
Kör till Knäred och ta av mot Mästocka, efter ca 10 km tar vi emot 
vid avtagsvägen. Koordinater WGA 84; 56,592175-13,259983, 
RT90; 6276770-1343651.  
Tillsammans bekämpar vi skunkkalla vid en bäck i Sövdared, en 
liten by mellan Knäred och Mästocka. Målet är att fullständigt 
utrota den invasiva arten i kommunen. EU har kommit ut med en 
förordning att den måste bekämpas.  

Ta med spade, stövlar, handskar och fika. Vid dåligt väder, stäm av  
med kontaktpersonerna.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Södra Halland, Hallands 
Botaniska Förening
Kontaktperson: Margareta Lindgren, 073-087 48 90, 
Lars-Erik Magnusson, 070-540 73 53

VÅRVANDRING I SÅGHUSLUND 
Tisdag 9 maj kl. 18.00.  
Samling vid reservatets P-plats. 
Vi gör en vandring genom det kommunala naturreservatet Såghus-
lund och spanar efter vårens växter och fåglar. Medtag kikare och fika. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen Södra Halland
Kontaktperson: Kerstin Seger, 070-561 74 32 

VANDRING MED FÅGELTEMA
Lördag 13 maj kl. 9.00–12.00.   
Samling på P-platsen på vägen mot Hökhult, halvvägs in i
Hökafältsreservatet.
En vandring över strandängar, fuktiga betesmarker och sanddyner.  
Vi hoppas få se många fåglar i den härliga hav/strandmiljön.  
Guidar oss gör Leif Ottosson och Rikard Klang. Packa ner kikare 
och fika i ryggsäcken.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Laholm 
Kontaktperson: Leif Ottosson, 070-220 31 12

LJUDVANDRING UTMED STRANDEN 
VID HÖKAFÄLTET
Lördag 27 maj kl. 10.00.  
Samling vid Birger Pers väg nere vid stranden.
Vi vandrar utmed stranden vid Hökafältet och lyssnar i våra mobil-
hörlurar på en engagerande berättelse där effekterna av en framtida 
klimatförändring blir upplevd. Ta gärna med egen fika. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen Södra Halland, Havsnätverket 
Laholmsbukten
Kontaktperson: Bo Hansson, 073-580 12 33,  
bo.t.hansson@netatonce.net

JUNI

VATTENDRAGSVANDRING/VATTENDAG I STENSÅN
Lördag den 3 juni kl. 13.00–16.00.  
Samling under kraftledningarna vid gamla riksväg 24 strax söder 
om Ekebränna. (Koordinater: 56.362555, 13.191190). 
Kör in på södra infarten (närmast Stensån).  
Med LOVA-stöd restaureras Stensån till glädje för bland annat lax, 
ål, havsnejonöga och flodpärlmussla. Stensåns vattenråd tar med 
er på vandring kring genomförda och kommande projekt.  
Det blir även information om invasiva arter och elfiske, återvätning  
av torvmark, biologisk mångfald i och kring vattendrag, pågående 
LEVA-projekt i Halland med mera.  

Ta med grova skor och fika.
Arrangör: Stensåns vattenråd, Länsstyrelsen i Halland, Skogs-
styrelsen, Naturskyddsföreningen Södra Halland, LEVA Halland/
Hushållningssällskapet
Kontaktperson: Torsten Kindt, 070-329 45 71

NATTENS FÅGLAR PÅ HÖKAFÄLTET
Onsdag 7 juni kl. 19.00. 
Samling vid ”mittparkeringen” i reservatet längs Hökhultsvägen. 
Denna försommarkväll ska vi bekanta oss med Hökafältet och se 
hur det utvecklas efter de arbeten man gjort i SandLife-projektet 
och senare med att anlägga våtmarker.  
Om vi hänger kvar tills det mörknar har vi chans att höra träd-
lärkans ljuvliga melodi och sen nattskärrans, eller getmjölkarens 
(Caprimulgus), entoniga surr. Ulf Ottosson guidar.
Arrangör: Länsstyrelsen i Halland
Kontaktperson: Ulf Ottosson, 070-325 08 87

GAMLA BANVALLEN VEINGE-LAHOLM  
Onsdag 14 juni kl. 18.15.  
Samling i Veinge, västra sidan av stationen (Växthusgatan).
Vi vandrar på cykel/promenadvägen (ca 5,3 km) ner mot Laholm 
till slutmålet, som är busstationen.  
Under promenaden studerar vi vackra ängsblommor och njuter av 
det vackra och öppna sydhalländska jordbrukslandskapet, samt 
diskuterar den nya skötselplanen.  
Ta med fika. Ta gärna bussen, som avgår från Laholm kl. 18.05. 
OBS! Kolla på vår hemsida, så inte busstiden har ändrats. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen Södra Halland, Hallands 
Botaniska Förening
Kontaktperson: Margareta Lindgren, 073-087 48 90, Lars-Erik 
Magnusson, 070-540 73 53 

INVIGNING AV SLINGAN VATTNETS VÄRDE 
UTMED KROKÅN I EGERNAHULT!
Lördag 17 juni kl. 10.00–14.00.   
Samling i Egernahult. Skogsstyrelsen inbjuder till invigning av de-
monstrationsslingor i Egernahult.  
Guidade visningar sker kl. 10.30 och kl. 12.30 vid Vattenslingan 
utmed Krokån och kl. 10.45 och kl. 12.45 vid Skogsskötselslingan. 
Skogsstyrelsen bjuder på fika och korvgrillning. 
Arrangör: Skogsstyrelsen
Kontaktperson: Stefan Anderson, 070-212 16 57,  
stefan.anderson@skogsstyrelsen.se

VILDA BLOMMORNAS DAG – 
KARSEFORS KRAFTVERK 
Söndag 18 juni kl. 10.00 
Samling på P-platsen vid kraftverket. 
De vilda blommornas dag är ett gemensamt årligt arrangemang 
som anordnas av Botaniska föreningar i Norden.  
I år är det 18:e året som vandringarna genomförs.  
Vi gör ett kort vandring på ca 700 m, njuter av den sköna omgiv-
ningen och bekantar oss med både vanliga och ovanliga växter 
längs vägen. Lättgånget.  
Ta med fika som vi intar vid kraftverket. 
Arrangör: Hallands Botaniska Förening 
Kontaktperson: Margareta Lindgren, 073-087 48 90, Lars-Erik 
Larsson, 073-089 84 02

EXKURSION OCH UTDELNING AV FLORAVÅRDS-
PRIS – KILLHULT, VÅXTORP 
Onsdag 28 juni kl. 18.30. 
Samling vid gården kl. 18.30.
Hallands Botaniska förenings Floravårdspris 2023 tilldelas Evy 
och Lars Schale i Killhult, för deras 40-åriga arbete med ekolo-
gisk odling för att gynna den biologiska mångfalden med hjälp av 

fjällkor, lien och årlig bränning samt frånvaron av konstgödning 
och kemisk bekämpning.  
Var med när priset delas ut och få en guidning på markerna runt 
gården. Ta med matsäck och oömma skor.  
Vägbeskrivning: Kör förbi Våxtorp mot Örkelljunga, vid Nord-
anå efter 9 km, sväng vänster mot Hishult, efter ca 2,5 km, sväng 
vänster mot V Killhult och efter 1,2 km är du framme.  
Koordinater WG84: 56,381418-13,228518 eller RT90: 6253383-
1340838. 
Arrangör: Hallands Botaniska Förening 
Kontaktperson: Lars Schale, 072-743 11 18, Lars-Erik Magnus-
son, 070-540 73 53

  
VÄSTERHAVSVECKAN 2023, 5–13 AUGUSTI
För programpunkter se: 
https://www.vgregion.se/ov/vasterhavsveckan/

BYGGE AV KOLMILA 
Lördag 12 augusti kl. 08.00.  
Samling vid Parkstugan i Knäred på alla träffarna.
Här är programmet för hela bygget: 12/8 kvistning av virke till 
kolmilan, 19/8 kolmila, bygge kl. 08.00, 26/8 kolmila, bygge kl. 
08.00, 2/9 kolmila, bygge kl. 08.00, 9/9 kolmila, bygge kl. 08.00, 
13/9 kolmilan tänds kl. 18.00, 13–16/9 kolning av milan, 11/11 
öppning av kolmilan.  
Det svarta guldet vaskas fram kl. 08.00 vid Parkstugan.  
Ta med oömma kläder, fika och lunch vid alla träffarna.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Knäred
Kontaktperson: Dan Kagg, 070-663 52 17
 

BJÖRSJÖN RUNT – MÄSTOCKA LJUNGHED
Onsdag 16 augusti kl. 18.00. 
Samling på P-platsen vid Mästocka ljunghed. 
Samåkning från Tivolitorget i Laholm kl. 17.30.  
Vi vandrar över heden, som färgas lila av den blommande ljungen, 
bort till Björsjön och går ett varv runt sjön. 
Lars-Erik Magnusson guidar oss till blommande klockgentiana 
och andra sevärda växter. Ta med fika och badkläder om du är 
sugen på ett dopp när vi passerar badplatsen. 
Vandringen är ca 2,5 km. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen Södra Halland, Hallands 
Botaniska Förening
Kontaktperson: Kerstin Seger, 070-561 74 32

LÖRDAG 26 AUGUSTI OCH SÖNDAG 27 AUGUSTI 
LONA-DAGAR I LAHOLMS KOMMUN
 
För programpunkter: www.laholm.se och 
Naturskyddsföreningen Södra Hallands hemsida. 
https://sodrahalland.naturskyddsforeningen.se/ 

JULI

BLAND SVENSKA LIANER OCH JÄTTEEKAR I 
SÅGHUSLUNDS NATURRESERVAT
Lördag 26 augusti kl. 10.00.  
Samling vid norra reservatsparkeringen.
Följ med kommunekolog Rebecka Thise och titta på det tätortsnära  
naturreservatet Såghuslund som växer så det knakar. 
Vi promenerar i reservatets nya skötselområden och kollar på 
befintliga och blivande naturvärden. 
Hur bildar man ett reservat och vad innebär det? 
En enkel vandring som lyfter betydelsen av skyddad natur.
Arrangör: Laholms kommun i samarbete med LONA
Kontaktperson: Rebecka Thise, rebecka.thise@laholm.se
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AUGUSTI

MAT OCH VANDRING
Söndag 27 augusti kl. 10.00–14.00.  
Samling på P-platsen vid Spishall. 
Vi går en sträcka på gröna spåret, bitvis kuperat. 
Vid lägerplatsen Härliga Hjörnered tar vi paus och under ledning  
av kocken Tor Ottosson lagar vi mat över öppen eld. 
OBS! Begränsat antal deltagare. Anmälan senast 22 augusti. 
Matkostnad tillkommer.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Laholm
Kontaktperson: Mary Ottosson, 070-514 54 89

SEPTEMBER

OSBECK OCH LUGNAROHÖGEN
Lördag 9 september kl. 10.00.  
Samling på mellersta parkeringsplatsen inne i naturreservatet 
(avfart vid Hasslövs IP).
Vi börjar med att gå österut mot Brante källa och fortsätter sedan 
på Osbecksrundan ner mot Laholmsslätten och Lugnarohögen 
(cirka 75 m i höjdskillnad). 
Vi återvänder till parkeringen på en annan, något mindre brant stig. 
Vi går cirka 6 km på skogsstigar, grusvägar och asfalterade vägar. 
Fika för ett mål.
Arrangör: STF Södra Halland
Kontaktperson: Lars Andersson, 070-418 44 24

Följ med på
upptäcktsfärd
i Laholms natur 2023

Upptäcktsfärderna 
är ett samarrangemang 

mellan föreningar i 
kommunen, Länsstyrelsen, 

Studiefrämjandet och 
Laholms kommun.

SVAMPSAFARI I SÖDRA SKUMMESLÖVS  
NATURRESERVAT   
Söndag 10 september kl. 14.00.   
Samling vid reservatets parkering nära Skummeslövsbadet.
Följ med naturguiden HG Karlsson på en vandring i strandskogen. 
Förhoppningsvis finns det gott om svamp – både ätliga och oätliga. 
Vi är ute i cirka två timmar. Glöm inte fikat.
Arrangör: Länsstyrelsen i Halland
Kontaktperson: HG Karlsson, 070-773 03 55

VANDRING MED SVAMPTEMA  
Lördag 16 september kl. 10.00–13.00.  
Samling vid raststugan i Timmershult (56.5049083, 13.2507678). 
Vi tar oss runt i skogarna i Timmershult på en kombination av 
olika spår och slingor, ganska kuperat. 
Kanske hittar vi svamp, kanske inte. 
Tag med fika i ryggsäcken och en korg till fynden.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Laholm
Kontaktperson: Ingar Petersson, 070-588 87 88SEPTEM-
BER
HÖSTVANDRING LÄNGS DYNERNA  
I TÖNNERSA NATURRESERVAT 
Lördag 23 september kl. 09.00 
Samling på parkeringen norr om Lagans mynning (nås från Snap-
parps rastplats).
Vad kan Laholmsbukten och strandskogen bjuda på så här på 
höstkanten? Vi tar en promenad på 2–3 timmar och ser vad vi 
kan hitta! Vid bra väderlek kan vi njuta av flyttande och rastande 
fåglar. Ta med fikakorg! Ulf Ottosson guidar. 
Arrangör: Länsstyrelsen i Halland
Kontaktperson: Ulf Ottosson, 070-325 08 87

FOTOVANDRING I BLÅALT
Söndag 24 september kl. 14.00.   
Samling på reservatets parkering.
Tillsammans med naturfotografen Patrik Leonardsson lär vi oss 

fotografera skogens landskap 
på bästa sätt. I denna tid 
mellan sensommar och höst 
är skogen magiskt vacker 
med frodigt mättad grönska. 
Mossiga stenar, svampar och 
håliga trädstammar bildar 
här en trolsk harmoni och 
bjuder på motiv i både stort 
och smått. 

Vi håller på i minst tre timmar så ta gärna med fika. 
Arrangör: Länsstyrelsen i Halland
Kontaktperson: Patrik Leonardsson, 070-622 61 21

OKTOBER

MILJÖVÄNLIGA VECKAN 2023, 2–8 OKTOBER  
För programpunkter, se Naturskyddsföreningen Södra Hallands 
hemsida. https://sodrahalland.naturskyddsforeningen.se/

FOTOVANDRING I GÖSTORP
Lördag 21 oktober kl. 14.00.   
Samling på reservatets parkering.
Naturfotografen Patrik Leonardsson guidar och lär ut om hur du 
på bästa sätt fångar hösten på bild. Vid denna tid brukar skogen 
inta sin färgrika höstskepnad och bjuder på många spännande 
motiv. Här möts vi av härliga lövskogar i kuperad terräng med 
inslag av flyttblock, myrstråk, kärr och sjöar. Vi håller på i minst 
tre timmar så ta gärna med fika. 
Arrangör: Länsstyrelsen i Halland
Kontaktperson: Patrik Leonardsson, 070-622 61 21

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  

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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Samtliga foton i trycksaken: Bo Bjelvenstedt, Laholms kommun

M
AR

S 
20

23


