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Ordföranden har ordet
I Skövde planeras det stora satsningar på vintersport.
Bland annat skall man bygga ut flera skidspår och belägga dem med konstsnö, 
när den naturliga varan saknas.
En annan del av projektet går ut på att förlänga den nuvarande skidbacken ner till 
Dalvägen, men det skall också anläggas en ny skidbacke strax norr om den gamla.
För att anlägga den senare måste en stor del av diabasbranten sprängas bort och 
ett stort område med olika typer av ädellövskog tas ner strax söder om Billinge-
klevens naturreservat. I detta lövskogsområde gjordes en svampinventering 
hösten 2017.
Trots att svampåret var ganska måttligt hittades vid denna inventering ett stort 
antal rödlistade och sällsynta arter i området vilket visar att större delen av om-
rådet har ett mycket högt naturvärde. 
Vid en anläggning av en ny skidbacke och utvidgning av den gamla backen, så 
kommer det mesta av skogen där dessa arter finns att huggas ner, vilket betyder 
att de flesta av se sällsynta svamparterna kommer att försvinna från området. 
Naturskyddsföreningen anser givetvis att detta inte får ske. 
Att satsa på en utbyggnad av en skidbacke skulle med tanke på alla sällsynta arter 
som då skulle försvinna är inte acceptabelt, men det måste också ses som en my-
cket osäker investering med tanke på att klimatet bara blir varmare och varmare.
Redan nu så används inte den befintliga backen så många dagar om året, och i 
framtiden lär möjligheten att åka skidbacken bli ännu mera sällsynta.
Ett annat stort naturvårdsproblem som dykt upp under 2017 är planerna på en 
väg genom Natura 2000-området Ryds 
ängar och planer för att ta bort diabasklacken 
framför diabasbrottet. Vägen genom Ryds 
ängar skulle bli ett stort intrång i en grön 
oas och skära området i två delar. Intrånget 
i Billingeklevens NR skulle förstöra en 
värdefull sumpskog där det bl.a. växer den 
mycket sällsynta jättelaven och många andra 
sällsynta arter.
Skövde Naturskyddsförening är givetvis 
emot dessa förslag och vi är väldigt besvikna 
på att kommunen inte respekterar beslutade 
naturreservat och Natura 2000-områden.

Kurt-Anders Johansson
ordförande Skövde Naturskyddsförening
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PROGRAM 2018

Uggleutflykt
söndag 4 mars kl 18.00
vi hoppas på bra väder denna kväll. Då ropar sparvugglor mm i skogarna runt 
stan. Samåkning från lokalen N.Bergvägen 21
samarr med Skövde fågelklubb 

Ansvarig Kent-Ove Hvass 070-393 96 43

Årsmöte och filmvisning av Leif Crona
Tisdag 13 mars kl 19.00 
 Församlingsvåningen, Immanuelskyrkan, Kungsgatan 19. Skylt utanför visar 
vägen. Vi inleder med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter dessa bjuder 
kretsen på kaffe med dopp och en ”På spåret” tävling. Därefter visar dokumentär-
filmaren Leif Crona korta filmer från Skövdes natur och kultur.
Varmt välkomna! Ansvarig Kurt-Anders Johansson 070-6301736

Vinterknoppar på träd - En barn o familjeutflykt
Söndag 18 mars kl 10.00
Kan du känna igen våra vanligaste lövträd vintertid?  Här får du chansen att  lära 
känna Vasse Aspe och Tvillingarna Lönn och alla de andra.
En promenad i vårsolens sken. Samling Aspö gård, nere på gårdsplan vid 
ladugården. Ta med lite fika. 
Ansvarig Manne Ryttman 070-31 74 552

Orrupplevelse
lördag 24 mars kl 05.00
Vi upplever orrspel på övningsfältet söder om Skövde. Detta är ett av södra 
Sveriges största orrspel och mycket lättillgängligt. En förutsättning för att vi 
skall kunna genomföra denna aktivitet är att man inte övar och att skjutfältet 
är öppet. Detta vet vi inte förrän några veckor innan. Kolla med KentOve 
fösrt! Samling för samåkning vid klubblokalen N Bergvägen 21
samarr med Skövde fågelklubb
Ansvarig Kent-Ove Hvass 070-3939643.
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Om krisen kommer - hushållsberedskap
Tisdag 3 April kl. 19.00
Klubblokalen Norra Bergvägen 21
Vi bor i ett av världens tryggaste länder och är övertygade om att inget besvärligt 
kan drabba oss. Undantaget är möjligen att det är dålig internettäckning någon-
stans eller att det inte blir plogat när det kommer lite snö.
Tänk om det skulle hända något som är besvärligt på riktigt? Kan du klara dig 
själv i 72 timmar? En föreläsning med Jörgen Eliasson 
Ansvarig Lena Karlsson 0708-636337

Vårstädning på Hökaberg
Söndag 15 april kl 09.30. 
Kom med och gör markerna på Hökaberg vårfina. Vi fagar, röjer och stängslar. 
Ta gärna med lämpliga redskap och fika. Kretsen bjuder på korv. 
Samling för samåkning på Billingehovs parkering 09.00 eller Hökaberg 09.30.
Ansvarig Ingvar Fredriksson, tel 073-7273648. ingvar.fredriksson@telia.com

Barn- och familjeutflykt i Ryds ängar
Lördag 21 april kl 10.00
När sipporna blommar som bäst vandrar vi längs bäckar och källflöden upp mot 
Ryds grottor. De som vill utforskar Ryds grottor lite närmare. Bitvis lätt klättring 
men inte lämpligt för barnvagn men för fin fikastund och lite lek. Rejäla skor/
stövlar på fötterna och oömma kläder, och fika förstås, ca 3 timmars utflykt. Sam-
ling första parkeringen i Ryds ängar på vänster sida om du kommer söder ifrån. 
Guide Siv Hallnemo  070-26 23 139

Karstorp Lycke-Lilla Höjen    
Söndag 6 maj klockan  10.00
Vandring i småkuperat landskap Vi kommer att 
vandra runt i de vackra betesmarkerna i reserva-
tets centrala del. Efter någon timmes vandring 
kommer vi fram till backarna vid Karstorp gård, 
där vi fikar medan vi beundrar den vackra utsikten 
västerut och de blommande betesmarkerna runt 
omkring oss. Medtag fika! Samling vid Lerdala 
kyrka kl.10.00.
samarr med Västkuststiftelsen.
Guide Peter Nilsson Stofkoper 070-682 76 78
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Geologiutflykt -Sveriges mäktigaste vattenfall?
Tisdag den 8 maj kl 18.00 
Sveriges mäktigaste vattenfall fanns i vår närhet.....för sisådär 10 000 år sedan! 
Vi tar oss till Timmersdala för att undersöka lämningarna från en makalös natur-
händelse -Baltiska issjöns tappning. På vägen passerar vi en del kulturhistoria i 
berget. En vandring på några km med fikastopp.
Samling vid vår lokal  Norra Bergvägen 21 kl 18.00
Guide Siv Hallnemo, 070-26 23 139

Trädgårdsbesök i Våmb
Söndag 13 maj kl 9.00
Mer natur där du bor! Hur får man in biologisk mångfald i sin trädgård? Vad 
ska man tänka på och hur kan det se ut? Ta med lite kaffe så förmiddagsfikar 
vi under blommande äppelträd!  Våmbsvägen 11 Skövde.
Ansvarig Manne Ryttman  070-31 74 552 

Elbilsträff och solelsinfo
Tisdag 15 maj kl 18.00 
Gothia science park Kaplansgatan 16B.
Hur är det att ha och köra elbil idag?  I samarbete med Skaraborgs Elbils-
entusiaster så kör vi en kväll med demonstration, kläm-och-känn samt provåkning 
av flera sorters elbilar.  Ta chansen att fråga de som verkligen har en elbil hur 
det är i praktiken! Skövde kommuns energirådgivare Ludvig Isaksson  finns på 
på plats och berättar om el från solen.
Ett samarr med Skaraborgs Elbilsentusiaster
Ansvarig Manne Ryttman 070-31 74 552

Strupen upp och ner 
Onsdag 16 maj kl 18.30. 
Vi gör en vandring utmed Strupen mellan Rhododendrondalen och slalom-
backen. Vi ser på sluttningens geologi och vilken fin biologisk mångfald det 
finns där och upplever vårblomningen. Området är hotat för exploatering. Ta 
med fika.   Samling kl 18.30 vid slalombackens parkering. 
samarr. med Billingen fritidsområdes EF
Guider Manne Ryttman, 070-3174552 och Ingvar Fredriksson, 073-
7273648
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Biologiska mångfaldens dag i stan! 
Tisdag 22 maj kl 19.00 
samling utanför S.t Helena Kyrka.
Vilka spännande arter kan man hitta i centrala stan? Ofta finns här mer här än 
man tror och hur är det egentligen att bo i stan som djur eller växt?
Ansvarig Manne Ryttman 070-31 74 552 och Kurt-Anders Johansson
070-6301736 

Vandring i blommande Rhododendrondalen
Måndag 4 juni kl 18.30. 
Vi gör en vandring i Rhododendrondalen. Hör lite om historien, ser vilka örter, 
träd och buskar som finns där och njuter av blommande rhododendron.
Ta med fika, så kan vi sitta ner en stund och av områdets skönhet.
Ett samarrangemang med Billingens fritidsområde EF.
Samling kl 18.30 vid slalombackens parkering.
Guide Ingvar Fredriksson, 073-7273648 

Nattsångarutflykt
fredag 8 juni kl 22.30
I den ljumma sommarnbatten ger vi oss ut för att lyssna efter näktergal och 
annat! Samling för samåkning klubblokalen N.Bergvägen 21 
samarr. med Skövde fågelklubb  för info Kent-Ove Hvass 070-393 96 43

Vandring i blommande Rhododendrondalen
Lördag 9 juni kl 10.00. 
Vi gör en vandring i Rhododendrondalen. Hör lite om historien, ser vilka örter, 
träd och buskar som finns där och njuter av blommande rhododendron.
Ta med fika, så kan vi sitta ner en stund och av områdets skönhet.
Ett samarrangemang med Billingens fritidsområde EF.
Samling kl 10.00 vid slalombackens parkering.
Guide Ingvar Fredriksson, 073-7273648

Eahagen 
Söndagen 10 juni klockan 10.00
Vi åker till Eahagen där vi vandrar i en gammal bondeskog som gränsar till 
Flämsjön På vägen dit går vi på Eahagens leder. Vandringen tar ca 2- 2 1/2 tim. 
Medtag fika. Samling vid Öglunda kyrka 10.00  Ett samarr med Västkuststiftelsen-

Guide: Peter Nilsson Stofkoper 070-682 76 78
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Örnbräkenjakt på Hökaberg
Tisdag 12 juni kl 18.00. Kom med och hjälp oss att hålla efter ohävdsarter, 
främst örnbräken, i de fina betesmarkerna. Örnbräken har minskat genom idogt 
arbete, men vi får jaga vidare. Ta gärna med lie eller annat lämpligt redskap. Ta 
med fika. Kretsen bjuder på korv.. 
Samling för samåkning vid Billingehov 17.30 eller Hökaberg 18.00 
Ansvarig Ingvar Fredriksson, tel, 073-7273648, 
ingvar.fredriksson@telia.com 

Ryds ängar
Söndag 17 Juni klockan 10.00
På ”de vilda blommornas dag” vandrar vi i Ryds ängar, som nu hotas av ett 
vägbygge. Vi gör en vandring längs med leden upp till torpet Åsen och vandrar 
runt i markerna och tittar på de blommor som vi hittar. Vi kommer också visa 
var man tänkt dra fram en väg genom området.
Medtag fika. Samling vid första parkeringen på den vänstra sidan på Rånnavägen, 
räknat från Skövde.
ett samarr med Västkuststiftelsen
Guider: Kurt-Anders Johansson, 0500-41 17 80 eller 070-630 17 36  Rolf-
Göran Carlsson 070-571 34 35

Orkidévandring i Nohlmarken 
Måndag 25 juni kl 18.30
Årets första orkidévandring i Nohlmarken. I Nohlmarken kan man under en 
säsong finna inte mindre än hälften av alla i länet funna orkidéer nämligen 15 arter. 
Vid tidpunkten för denna vandring kan man kanske finna ca 10 blommande arter, 
en del i mycket stort antal. Dessutom förekommer en massa andra, såväl vackert 
prunkande som mindre prunkande arter. Totalt har mer än 400 olika kärlväxter 
blivit påträffade i området sedan 1986. Vandringen tar 1½-2 tim.
Medtag gärna fika! Samling vid Nohlmarkens P-plats kl. 18.30. 
ett samarr med Västkuststiftelsen
Guider: Kurt-Anders Johansson  0500-41 17 80 eller 070-630 17 36 Rolf-
Göran Carlsson 070-571 34 35

Vill du veta vad som händer i föreningen ? Kolla 
in vår Facebooksida!  Sök på Naturskyddsfören-
ingen Skövde facebook! Du behöver inte vara 

medlem i facebook för att titta!
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Fjäril- och 
humleskådning 
Tisdag 3 juli kl. 11.00
Välkommen på fjäril- 
och humlevandring vid 
Högsböla ängar, Berg. 
Vid bra väder hoppas vi 
på att få se många av våra 
vackra fjärilsarter. Hum-
lorna kommer sannolik 
att flyga även vid något 
sämre väder. Ta gärna 
med fika samt fjärilshåv 
(om ni har). Samling för 
samåkning kl. 10.30 på Billingehovs parkering eller kl. 11.00 vid parkeringen 
till Högsböla ängar. Varmt välkomna. Guide: Sofia Berg, 070-2234909.

Orkidévandring i Nohlmarken 
Måndag 30 juli klockan 18.30 
Vi fortsätter traditionen med orkidévandringarna i  Nohlmarken. Under en säsong 
kan man i reservatet finna inte mindre än hälften av alla i länet funna orkidéer, 
nämligen 15 arter. Vid tidpunkten för denna vandring kan man kanske finna ca 
5 blommande arter, en del i mycket stort antal. Dessutom förekommer en massa 
andra, såväl vackert prunkande som mindre prunkande arter. Totalt har mer än 
400 olika kärlväxter blivit påträffade i området sedan 1986. Vandringen tar 1½-2 
tim. Medtag gärna fika! Samling vid Nohlmarkens P-plats kl. 18.30
ett samarr med Västkuststiftelsen
Guider: Kurt-Anders Johansson  0500-41 17 80 eller 070-630 17 36
Rolf-Göran Carlsson 070-571 34 35 

Fladdermöss vid Klagstorp
Tisdag 7 aug kl 21.00. Vi åker till Klagstorp och lyssnar efter fladdermöss med 
hjälp av en ultraljudsdetektor. I miljön här bör vi träffa på flera arter av fladder-
möss. Inställt vid regn.
Samling för samåkning vid Billingehov kl 20.30 eller vid Klagstorp kl 21.00.
Ansvarig Ingvar Fredriksson 073-7273648, ingvar.fredriksson@telia.com
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Slåtterdag på Hökaberg
Lördag 18 augusti kl 09.30. Kom med och hjälp till med slåttern av 
ängs-markerna. Ta med lie eller räfsa om du har, annars får du låna. Ta gärna 
med vänner och bekanta. Kretsen bjuder på korv, ta med det du vill dricka. 
Samling Billingehovs parkering för samåkning kl 09.00 eller Hökaberg 09.30, 
det går att komma senare. Reservdag vid dåligt väder tisdag 21 aug.
Ansvarig Ingvar Fredriksson, tel 073-7273648, ingvar.fredriksson@telia.
com

Friskvårdens dag
Söndag 2 september
se annons i SLA.  
Kretsen deltar med en station. 
Kom gärna och besök den. 

Vandring till Djupedalsgrottan, Klyftamon
Sönd 23 sept kl 10.00. Vi gör en vandring i det nya naturreservatet. Vi går 
igenom  gles, äldre tallskog, över berghällar och mossar, ser på lavar, mossor 
och lite till, samt letar upp den mystiska grottan. Lite svårgånget, stiglöst med 
blöta partier och berghällar, så stövlar är bra att ha på fötterna. Ta med fika och 
gärna en lupp.
Samling för samåkning kl 09.30 på Billingehovs parkering
eller vid fotbollsplanen i Timmersdala 10.00.
Guide Ingvar Fredriksson, 073-7273648, ingvar.fredriksson@telia.com

Svamputflykt
Tisdag 11 sept. kl. 17.30-20.00 Vi ger oss ut i nån skog, eller annat lämpligt 
ställe, och letar svamp. Efter fikat går vi igenom vad vi har hittat,   
va som är bra matsvampar, eller är det nåt annat  
intressant? Glöm inte fika och svampkorg.  Alla är välkomna.  Plats: Samling 
vid Billingehovs Parkering, norra del. (vid återvinningen)
Ansvarig: Börje H Fagerlind, 0708 946986, borje.fagerlind@telia.com
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Salvor av vax och örter 
Tisdag 2 okt  kl 18.00  Lokalen N.Bergvägen 21 
Anita Silverstad visar hur man kan blanda till goda och bra dekokter för både 
hälsa och kropp. Ta med eget förkläde. Föranmälan till
Manne Ryttman 070-31 74 552
Anita Silverstad 070-498 84 63

Sjötorpasjön och Brattsjön - En barn o familjeutflykt
Söndag 7 okt kl 09.30 Samling p-plats Skogens förskola.
Sparka i löven i kamelandskapet och kolla lärkträden som tappar sina barr. 
Kanske hittar vi nån ovanlig korsnäbb eller spännande svamp?  Förhoppningsvis
går svampen att äta!
Ansvarig Manne Ryttman 070-31 74 552

Röjning på Hökaberg
Söndag 14 oktober kl 09.30. Kom med och gör betesmarkerna på Hökaberg 
höstfina, vi röjer och städar. Ta gärna med lämpliga redskap. Medtag fika, kretsen 
bjuder på korv.Samling för samåkning vid Billingehov 09.00 eller Hökaberg 
09.30. 
Ansvarig Ingvar Fredriksson 073-7273648. ingvar.fredriksson@telia.com

Höstvandring vid Sandgärdet, Berg
Söndag 28 okt kl 10.00. Vi gör en vandring i det nya naturreservatet Sandgärdet
på Nordbillingens västsida. Här vandrar vi genom lövskogslundar, lövsumpsk-
ogar och trädbevuxna betesmarker, alla påverkade av kalk. Vi ser på vilka arter 
som kan finnas där, av mossor, lavar m.m. Ta med fika och gärna en lupp.
Samling för samåkning kl 09.30 på Billingehovs parkering eller vid Bergs kyrka
10.00. Ansvarig Kurt-Anders Johansson   0500-41 17 80 eller 070-630 17 36

Bildvisning – Mellan himmel och jord
Tisdag 6 nov. kl. 18.30 – c:a 20.00. Lokalen, Norra Bergvägen 21 På upptäcks-
färd i min trädgård under de fyra årstiderna. Fåglar, blommor, insekter, svamp 
och allt vad det är. En bildkavalkad.
Fika till självkostnadspris.
Ansvarig: Börje H Fagerlind, 0708 946986, borje.fagerlind@telia.com
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Vinprovning - ekovin
Tisdag 4 dec kl 19.00 Lokalen N.Bergvägen 21
Det blev ju ju fullsatt sist vi körde detta evenemang, så vi upprepar det i år också 
för er som inte kom med. Vi provsmakar 4-5 ekologiska viner samt pratar om 
de problem som orsakas av vinproduktionen, både när det gäller miljön och 
arbetsförhållanden i olika länder.
Minimiålder 18 år samt föranmälan! Självkostnadspris ca 70:-/pers.
Anmälan till: Manne Ryttman 070-31 74 552 eller m.ryttman@gmail.com

Bildvisning -  Lite om den biologiska mångfalden på           
Hökaberg
Tisdag 8 jan kl 19.00 i Fågelklubbens lokal. Margareta Ståhl och Ingvar 
Fredriksson visar bilder och berättar om den biologiska mångfalden på kretsens 
gård Hökaberg. Vid inventeringar där har mer än 1000 arter av olika organismer 
påträffats. 
Ansvarig Ingvar Fredriksson, 073-7273648. ingvar.fredriksson@telia.com

Fåglar i studion
Onsdag 6 feb 2019  kl 19.00 Vår lokal N.Bergvägen 21
Bildvisning av Ewa Grunditz-Lilliesköld. Ewa har byggt upp en liten ateljé/
studio utanför sitt hus där hon fotograferar sina fåglar och annat. Här berättar 
hon om sina byggnationer och visar bilder på sina kompisar från skogen!
Ansvarig: Manne Ryttman 070-31 74 552

PS: Vi kommer säkert ha fler  
aktiviteter under året.  

Så håll utkik på mejl, facbook eller 
vår hemsida!
(Anmälan till mejlutskick görs via 

vår sekreterare se adress på sida 13)
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Studiecirklar
 
Ut i naturen, våren 2018
Naturutflykter i olika naturområden i Skövdes närhet. Vi ser på den biologiska 
mångfalden i dess olika former, växter, fåglar, mossor, lavar, insekter m.fl. och 
sätter i dem i ett ekologiskt samband med ekosystemtjänster. Vistelse i na-
turen är också hälsobefrämjande. Inga krav på förkunskaper, ALLA kan vara 
med. Vi startar 7 maj kl 18.30 på Billingehovs parkering, sedan går vi ut varje 
måndag under maj och juni. Ta gärna med vänner och bekanta !
Ledare Ingvar Fredriksson 073-7273648, ingvar.fredriksson@telia.com 

Ut i naturen, hösten 2018
Innehåll som ovan. Vi träffas varannan söndagsförmiddag kl 09.00 under 
hösten på Billingehovs parkering. Start 9 september

Ugglor
Vi lär oss mer om ugglorna i Sverige. Det blir både utflykter och teori.
start 21 februari kl 19.00 på lokalen N. Bergvägen 21
Anmälan Kent -Ove Hvass 070-393 96 43
ett samarr med Skövde fågelklubb

Mossor för alla
Vi träffas i vår ett antal gånger och lär oss så mycket vi hinner om mossor. 
Både ute i fält och inne under mikroskop. Har man tillgång till ett mikroskop 
är det bra om man kan ta med det, men även om man inte har något kan man 
vara med, vi delar på dem som deltagarna tar med. Vi startar med fyra tillfäl-
len, och förlänger sedan eventuellt efter intresse. Vi startar tisdag 6 mars kl. 
18.30 i naturlokalen, N Bergsvägen 21. Inga krav på förkunskaper, ALLA kan 
vara med.
Frågor och anmälan till Jonas Andersson,  
070-5098625 eller andersson.jonas@hotmail.se.

Alla föredrag, bild
visningar, utflykter och 

studiecirklar sker i 
samarbete med 

Studiefrämjandet.
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Vill du ha påminnelser via e-post?
Vi skickar ut påminnelser om programpunkterna och annat aktuellt. 
Får du inte någon e-post från oss, så saknar vi din aktuella e-postadress.
Vill du ha utskicken, meddela isåfall till ingvar.fredriksson@telia.com

Hökabergsgrupp
Våra ängs- och betesmarker på Hökaberg behöver skötsel för att bibehålla 
och förbättra sina naturvärden. Det kan vara röjning av träd och buskar, jakt 
på ohävdsarter, underhåll av fågelholkar, stängsling, slåtter m.m. Det kan 
även vara inventeringar av olika arter för att få artlistor. För detta har vi  ett 
nätverk, som på dagtid, vardagar åker till Hökaberg, någon dag i månaden. 
Man jobbar efter sin förmåga, inga stora krav. Naturligtvis har vi matsäck 
med oss och njuter/umgås i de fina markerna, dessutom får vi frisk luft, lite 
motion och förbättrad hälsa. Kanske har du några bekanta som kan vara 
intresserade, hör med dem. Alla kan vara med, ju fler vi är, ju finare kan vi 
hålla markerna.  Tycker du det är intressant, tveka inte, Kontakta Ingvar 
Fredriksson, 073-7273648, ingvar.fredriksson@telia.com 

Smådjursgrupp
I vår natur finns många små insekter, mångfotingar, spindlar. Vi är några i 
kretsen som tycker det skulle vara intressant att titta mer på dem och lära 
oss mer, genom att undersöka ett område och se vilka som finns där eller 
kolla mer på någon grupp av smådjuren. Tanken är att vi åker ut vid lämp-
liga tider och kollar på småkrypen. Kallelse skickas ut via e-post. Tycker 
du det verkar intressant att vara med kan du höra av dig till Krister Dalgren 
0500-415245 eller Ingvar Fredriksson 073-7273648, ingvar.fredriksson@
telia.com 
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Orkidéparadiset Nohlmarken 
behöver din hjälp!
30-års avverkningar, röjningar, stubbrytning och slåtter har gjort, att det som 
1986 var slyskog har utvecklats till ett av Västergötlands värdefullaste natur-
områden. Vid inventeringar 2016 hittades mer än 300 olika arter kärlväxter, 
varav 17 olika orkidéarter.  I Nohlmarken, som är ca 7 ha stort, har mer än 40 
rödlistade arter observerats.
För att naturvärdena skall vidmakthållas krävs mycket pengar för den årliga 
skötseln och andra åtgärder, som behöver göras i området. Idag räcker inte de 
medel som vi får till för detta.

Därför kommer här en vädjan till alla naturintresserade att hjälpa till att stötta 
Nohlmarkens framtida skötsel med ekonomiska medel.
Detta kan göras genom att Du sätter in ett valfritt belopp på
Skövde Naturskyddsförenings konton.
Bankgiro 5107-4094 eller Swish1231476175.
Skriv i båda fallen att pengarna skall gå till Nohlmarken. (Viktigt!)

Information om Nohlmarken kan fås av:
Kurt-Anders Johansson 070-630 171 36
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Tävling – Kommunens  
artrikaste trädgård

Som trädgårdsägare kan du göra en stor insats för många djur genom att
erbjuda dem platser för skydd, någonstans att bo och någonting att äta.
Du kan faktiskt få din trädgård att myllra av liv!
Skövde Naturskyddsförening startar 2018 en tävling som kommer utse i vilken 
trädgård inom kommunen det myllrar allra mest. Du deltar genom att räkna 
poäng utifrån en lista med strukturer och åtgärder som du kan utföra i din egen 
trädgård. Skicka sedan in denna lista till oss och var med och tävla. Skicka 
även gärna med bilder på din trädgård. Hur du räknar ut dina poäng, och mer 
information om tävlingen hittar du på vår hemsida 
(skovde.naturskyddsforeningen.se)
eller kontakta Jonas Andersson på andersson.jonas@hotmail.se eller
 070-5098625.
Poängen ska skickas senast 15 augusti. 
Fina vinster !

Välkomna att delta!
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Skövde Naturskyddsförening ordförande: Kurt-Anders Johansson
 Henrik Gjutares gata 36 B, 541 45 Skövde,   tel 0500/411780.    

epost. johansson.kurt-anders@telia.com. 
Hemsida:  http://skovde.naturskyddsforeningen.se/

Naturskyddsföreningen
ideell förening med kraft att förändra

Riksföreningens över 225 000 medlemmar har politikernas upp-
märksamhet. Ju fler vi är, desto mer kan vi göra. Är du inte medlem så bli 
det! Medlemsavgiften är för närvarande 295 kr per år (24 kr/mån). Enklast 
blir du medlem genom att gå in på www.naturskyddsforeningen.se och fylla 
i uppgifterna där eller ta kontakt med lokalföreningens ordförande. Vi har 
en facebookgrupp Sök ”naturskyddsföreningen skövde”.

Brunfläckig pärlemorfjäril på slåttergubbe, Hökabergs äng. Foto Sofia Berg

Målsättningen för Skövde Naturskyddsförening.
Skövde Naturskyddsförening är Naturskyddsföreningens lokalavdelning i 
Skövde kommun. Föreningens målsättning är att värna om och sprida infor-
mation om naturen i kommunen. Detta gör vi genom att bevaka och påverka 
kommunens politik i naturvårdsfrågor. Vi arbetar också aktivt med naturvårds-
arbete och arrangerar exkursioner och föredragskvällar och i samarbete med 
Studiefrämjandet genomför vi studiecirklar.


