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Vår programverksamhet och våra studiecirklar genomförs i sam-
arbete med Studiefrämjandet, Skaraborg. Studiecirkelverksamheten 
vilar nu i rådande pandemi. När läget har förbättrats kan cirkel- 
verksamheten starta igen. Vi återkommer då via e-post, hemsida och 
facebook.

Lokalbyte
Vi byter lokal och flyttar till Eric Ugglas under våren 2022. Här finns 
bra lokaler för våra inneaktiviteter och sammanträden och det ligger 
centralt.

Upprop
Via medlemslistan hos Riks har vi möjlighet att skicka ut meddelanden 
via e-post till kretsens medlemmar. Vi skickar ut påminnelser om 
programpunkterna, nyhetsbrev och annat aktuellt. Idag har vi 
adresser till ca hälften av medlemmarna. Får du inte någon e-post 
från oss, så saknar vi din aktuella e-postadress eller så har du spärrat 
den. Vill du ha utskicken, måste vi ha din e-postadress. Meddela den i 
så fall till ingvar.fredriksson@telia.com  

Hökabergsgruppen
Kretsens ängs- och betesmarker på Hökaberg behöver skötsel för att 
bibehålla och förbättra sina naturvärden. Det kan vara röjning, jakt 
på ohävdsarter, underhåll av fågelholkar, stängsling, slåtter m.m. Det 
kan även vara inventeringar för att få artlistor. För detta tänker vi 
bilda ett nätverk, som på dagtid åker till Hökaberg, t.ex. någon dag i  
månaden och jobbar. Man jobbar efter sin förmåga, inga stora krav. Vi 
tar  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 intres-
sant, tveka inte, Du behövs. 

Kontakta: Ingvar Fredriksson tel. 073-727364
     mail: ingvar.fredriksson@telia.com 

Ordförande har ordet
Vad händer med Södra Brottet i Våmb.

För snart 20-år sedan fanns det planer på att skapa en sjö i stora 
delar av Södra Brottet. Man skulle föra in vatten från Våmbsbäcken, 
skapa ett vattenfall och sedan skulle det bli en fin fågellokal. Man 
lät då även göra en plattform, där man skulle kunna stå och titta 
på fågellivet i brottet. Förutom detta så gjordes stora röjningar och 
avverkningar i brottet.
Av detta blev det inget och brottet började växa igen och den fina 
plattformen med en del information från Cementa förstördes. Men 
utsiktsplatsen finns kvar.
Nu finns det återigen planer om att göra något i Södra Brottet. Här 
kommer inom det område som Idag är fågelskyddsområde att sly- 
röjas och en del träd som växer vid den befintliga sjön kommer att 
tas ner. Sedan är det meningen att området skall betas med får eller 
kossor. Utsiktsplatsen kommer också att rustas upp. Fågellivet skall 
stärkas i området genom olika häckningsåtgärder.
De planerade åtgärderna är givetvis positiva och kommer säkert att 
göra att området bli ett populärt besöksmål.
Jag har själv varit ute med kommunekologen i området och framfört 
en del synpunkter på områdets framtid. Jag tycker att det är synd 
att man inte kommer att ha betesdjur i hela området och jag har 
även haft en del förslag på att gynna kalkfloran i området.
Men de planerade åtgärderna är en bra början. Vi får hoppas att det 
blir bra!

Kurt-Anders Johansson
Ordförande
 



Årsmöte  

Tisdag 8 mars

tid: 18:30  plats: Lokal Eric Ugglas 

Välkommen på årsmöte för Skövde Naturskyddsförening. 

Vi går igenom möteshandlingarna och avnjuter sedan sedvanligt en 
semmeltårta. 

Manne Ryttman kommer att hålla i en ”på spåret resa”, där vi gissar 
oss fram till en plats i Skövde kommun. 

Efter fika och lek har Hannes Byström ett föredrag om våtmarker och 
varför de är ett viktigt inslag i vår natur.  

Skulle pandemiläget göra att vi inte kan träffas på plats kommer en 
länk för digitaltmöte att skickas ut via e-post.

Hoppas vi ses! 

/Styrelsen 

 
7/3 Fåglarna kommer till stan! 
(mån)
 tid: 18:00 plats: Stadsbiblioteket Skövde

 Staden innebär både möjligheter och faror för våra små- 
 fåglar.  Möjligheterna består bland annat i en större mattill 
 gång, speciellt under vintern och en något varmare temp- 
 eratur. Farorna är för fåglarna precis som för oss människor  
 en högre exponering till olika typer av föreningar, allt ifrån  
 belysning nattetid, buller och luftföroreningar. I Caroline   
 Isakssons forskning försöker hon förstå hur dessa olika  
 faktorer påverkar framförallt mesars liv och leverne i staden.

 Föreläsare: Caroline Isaksson, Lunds universitet
 Ansvarig: Manne Ryttman (070-317 45 52)

27/3 Klädbytardag
(Sön)
 Den nationella klädbytardagen går av stapel 26 mars och  
 därför byter vi kläder med varandra om pandemiläget  
 tillåter den 27de. Håll utkik efter mer information på vår   
 hemsida och i mailutskick. OBS! inlämning måste ha skett  
 senast 25/3.  
 
 Ansvarig: Hannes Byström (072- 312 31 79), 
      Tove Lawenius (076-349 22 53)

  MARS



29/3 En kväll om livsstilens miljöpåverkan
(tis)
 tid: 18:00 plats: Lokal Eric Ugglas

 Vi diskuterar tillsammans kring hur vår livsstil kan bli mer  
 hållbar, med utgångspunkt från mina personliga erfarenheter  
 och lösningar från ett liv utan koppling till el-nätet hemma.

 Föreläsare: Detlef Schulze (072-4413117) 
        Jonas Andersson (070-5098625)

3/4 Bildvisning och vandring på Hökaberg
(sön)
 tid: 10:00 samling: samåkning från Billingehovs parkering
       kl. 09:30. 

 Peter Nilsson Stofkoper visar bilder från Hökaberg och guidar  
 oss sedan i området och berättar om Åke Hedlund som Peter  
 sedan 1992 fått följa både privat och på Hökaberg. 
 Kretsen bjuder på korv och kaffe.

 Föranmälan görs senast 2/4 till Peter på 070-682 76 78.

10/4 Vårstädning, fagning på Hökaberg
(sön)
 tid: 10:00 samling: samåkning från Billingehovs parkering
       kl. 09:30. 

 Kom med och gör markerna på Hökaberg vårfina. Vi fagar,  
 röjer och ser över stängslet. Alla kan vara med, vi tar det i  
 egen takt och upplever det fina landskapet. Ta med eget  fika.  
 Kretsen bjuder på korv.
 
 Ansvarig: Ingvar Fredriksson (073-727 36 48)

  APRIL



 

7/5 Gullvivor och körsbärsblom i Lycke-lilla Höjens NR
(lör) 
 tid: 10:00 - 13:00 samling: Lerdala kyrkas parkering

 Vandringen börjar vid Karstorpsgård och sker i småkuperat 
 landskap. Vi kommer att vandra runt i de vackra betesmark- 
 erna i reservatet. Efter någon timmes vandring tar vi en fika 
 paus på något lämpligt ställe, där vi beundrar de blommande 
 betesmarkerna runt omkring oss. Vi hoppas pricka in gull - 
 vivorna och körsbärträdens blomning. Medtag eget fika.
  
 Guide: Peter Nilsson (070-682 76 78)

8/5 Vårblommor längs bergskanten
(sön)
 tid: 10:00 samling: Slalombackens parkering

 Vi går korta Trollstigen genom Rhododendrondalen, utmed  
 bergskanten, upp till Åsbotorpasjön och ner genom Strupen.  
 Ser på vårblommor, mossor, lavar och tar lite om bergets  
 geologi. Lätt terräng, men ett brant motlut. Ta med fika och  
 gärna en lupp.

 Guide: Ingvar Fredriksson (073-727 36 48)

17/5	 Vandring	bland	kalkstensbrott	och	flitiga	munkars	arbete
(tis)
 tid: 18:00 samling: Varnhems klosterkyrkas parkering

 Vi utgår från Varnhems klosterkyrka och vandrar längs den  
 nygamla ”Klostersjön”. Vi följer spår efter människors verk 
 samhet som också blottar en mycket äldre historia i vår   
 kalkrika bygd. Ta på dig bra på fötterna eftersom vi vandrar  
 även där stigar inte finns. Medtag eget fika.

 Guide Siv Hallnemo (070 – 262 31 39)

22/5 Vårvandring i Nohlmarken 
(sön) 
 tid: 18:30 samling: Nohlmarkens parkering

 På ”Den biologiska mångfaldens dag” så gör vi en vårvand 
 ring i Nohlmarkens NR. Nu blommar troligtvis backsippor,  
 buskviol, gullvivor, majviva och 1000-tals smörbollar. Men vi  
 kan också få se enstaka orkidéer såsom Adam och Eva och  
 Sankt Pers nycklar och givetvis många andra arter.
 
 Guider: Kurt-Anders Johansson (070-630 17 36) och  
    Rolf-Göran Carlsson.

  MAJ



4/6 BioBlitz
(lör)
 tid: 10:00 (till 12:00 sön 5/6)    samling: Parkeringen vid   
             Sjötorpasjön

 Vi anordnar en BioBlitz där vi under ett dygn umgås och letar 
  arter. Aktuellt område är det som Ingår i det populära fri- 
 luftsområdet runt Brattesjön mellan väg 26/46 och Sjötorpa- 
 sjön. BioBlitzen kommer att pågå under ett helt dygn och  
 artspecifka inventeringar sker vid olika tider. Mer informtion  
 om när vi inventerar vilka arter kommer att skickas ut under  
 våren. Alla är välkomna att hjälpa och man får stanna så  
 länge man vill. Ingen föranmälan krävs. vi grillar korv men  
 medtag egen mat och dryck så du orkar spana arter. 

 Ansvarig: Hannes Byström (072- 312 31 79)

8/6 Vandring i blommande Rhododendrondalen
(ons)
 tid: 10:00 eller 18:30         samling: Slalombackens parkering

 Vi gör två vandringar. Kom den tid som passar dig bäst. Vi  
 går igenom  historien, ser vilka örter, träd  och buskar som  
 finns där och njuter av blommande rhododendron. Medtag  
 eget fika, så kan vi sitta och njuta av områdets skönhet.

 Guide: Ingvar Fredriksson (073-727 36 48)

9/6 Örnbräkenjakt på Hökaberg
(tors)
 tid: 18:00 samling: samåkning från Billingehovs parkering
       kl. 17:30

 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. Medtag eget fika. 
  
 Ansvarig: Ingvar Fredriksson (073-727 36 48) 

14/6 Vandring Borgundaberget
(tis)
 tid: 18:00 samling: på reservatsparkeringen vid   
          Borgunda Tuvet.

 Vi vandrar i betesmarker och lövskogar i det nyligen bildade  
 naturreservatet Borgundaberget. Medtag eget fika.

 Guide: Jonas Andersson (070-509 86 25)

27/6 Vandring i orkidéparadiset Nohlmarken
(mån)
 tid: 18:30 samling: Nohlmarkens parkering

 Vid tidpunkten för denna vandring kan man i detta orkidé 
 paradis troligen få se minst 10 olika orkidéarter. Bra år kan  
 de ses i 1000-tal. Vi kommer också att få se många andra  
 arter under vår vandring i området.

 Guider: Kurt-Anders Johansson (070-630 17 36), Rolf-Göran  
   Carlsson och Ingvar Fredriksson

  JUNI



5/7 Kvällsvandring på Hökaberg
(tis)
 tid: 18:30 samling: samåkning från Billingehovs parkering
       kl. 18:00

 Vi åker till Hökaberg vandrar i naturbetesmarkerna och äng- 
 arna. Ser på den biologiska mångfalden som finns där. Vi har  
 vid inventeringar namnsatt mer än  1300 olika arter. Kanske  
 hittar vi någon ny art där i kväll. Eller så njuter vi bara av de  
 fina markerna och kulturen där. Medtag eget fika.

 Ansvaring: Ingvar Fredriksson (073-727 36 48)
      

  AUGUSTI

6/8 Slåtterdag på Hökaberg
(lör)
 tid: 09:30 samling: samåkning från Billingehovs parkering
       kl. 09:00

 Kom och hjälp till med slåttern av ängsmarkerna. Ta gärna  
 med lie om du har, annars får du låna. Vi räfsar ihop och tar 
  bort det slagna. Ta gärna med vänner och bekanta, det är  
 trevligt om vi är många, alla kan hjälpa till. Kretsen bjuder på 
 korv men medtag fika och det du vill dricka. Vi är  på plats en  
 stor del av dagen så det går bra att komma senare. 

 Ansvarig: Ingvar Fredriksson (073-727 36 48)

13/8	 Nattflyn	på	Hökaberg
(lör) 
 tid: 21:00 - ca. 02:00     samling: samåkning från Billingehovs  
            parkering kl. 20:30
 
 Vi åker ut till vår gård Hökaberg och sätter upp vita lakan,  
 slår på starkt ljus och på detta sätt försöker locka till oss olika  
 nattflyn. Det går bra att komma direkt till Hökaberg och vi är  
 troligen i gång en stor del av natten så det går att ansluta  
 senare än 21:00.  Vid otjänligt väder ställs aktiviteten in.

 Guide: Jon Hessman (0735-54 40 84)

  JULI



4/9 Höstvandring på Degermossen
(sön) 
 tid: 10:00 samling: Locketorps kyrka alt. samåkning från
       Billingehovs parkering kl. 09:30

 Vi gör en vandring på Degermossen fram till Degerön och  
 upplever naturen där. Hör lite om mossens bildning, ser   
 växter, mossor, lavar m.m. som lever där. Ta med fika och  
 gärna en lupp. Stövlar är lämplig fotbeklädnad. Medelsvår  
 vandring, ca 3 km.

 Guide: Ingvar Fredriksson (073-727 36 48)

6/9	 Svamputflykt
(tis) 
 tid: 18:30 plats: samåkning från Billingehovs parkering

 Som vanligt ger vi oss ut i närområdet för att i första hand  
 leta matsvampar men vi plockar alla svampar för att, om  
 möjligt, lära oss något nytt. Svamptillgången är alltid lite  
 vansklig, så därför får vi hoppas på regn några veckor innan.  
 Någon svamp brukar vi dock alltid hitta så glöm inte svamp 
 korgen. Medtag eget fika. 

 Guide: Börje H Fagerlind (070-894 69 86)

17/9 Natur- och kulturvandring till Vristulven/Lindbergska   
(lör) provytan 
 
 tid:  10:00-13:00 samling: Timmersdala kyrkan

 Under denna vandring möts natur och kultur. I området finns  
 gammal orörd barrskog som varit skyddad sedan lång 
 tid tillbaka. Här står 200 åriga tallar med brand- och hugg- 
 spår. Vi pratar högfura och tallens överlevnad på lång sikt. Peter  
 kommer att vandra mot Brantehall, där vi passerar en  
 gammal orörd barrskog med 200 åriga tallar med huggspår  
 i. Ta med fika, vilket intas på klipporna vid Halvön Brante- 
 hall ute vid sjön Vristulven. Ca 1,5 km vandring.

 Guider: Anna Johansson (070-220 24 16), Anders Wiborg   
   och Peter Nilsson Stofkoper (070-682 76 78).

  SEPTEMBER



2/10 Mosaik av gröna färger, Sätuna utmark
(sön)
 tid: 09:30 samling: Blängsmossens parkering kl. 09:30 alt.
       Billingehovs parkering kl. 09:00 
  
 Vi vandrar in i gammelskogen med mossbevuxen mark över  
 mossar och berghällar till kanten av Sjömossen. Upplever  
 mossornas olika gröna nyanser och ser olika mossor och   
 lavar. Delvis svår terräng med liggande träd. Stövlar är lämp- 
 ligt då det delvis är blött. Längd ca 4 km. Medtag fika och  
 gärna en lupp.

 Guide: Ingvar Fredriksson (073-727 36 48)

4/10 Ätbart, presentation om deras verksamhet
(tis) 
 tid: 19:00 plats: Lokal Eric Ugglas

 Den prisbelönta maträddarorganisationen Ätbart kommer och  
 berättar om sin verksamhet och det stora samhällsproblemet  
 matsvinn. Sedan starten 2019 har de utvecklats och finns i 
 flera kommuner i Skaraborg. På Svenska hjältargalan   
 2021 utsågs de till årets Hållbarhetshjältar.  

 Ansvarig: Hannes Byström (072- 312 31 79)
 Föreläsare: Mickaël Gayet

16/10 Höstöversyn Hökaberg
(sön)
 tid: 10:00 samling: samåkning Billingehovs parkering kl.  
       09:00

 Vi åker till Hökaberg och ser över markerna inför hösten. Gör  
 passande insatser för att underhålla naturbetesmarkerna.  
 Medtag eget fika. Kretsen bjuder på grillkrov.
 
 Ansvarig: Ingvar Fredriksson (073-727 36 48)

29/10 Hyggesfritt skogsbruk på Torsö 
(lör)  
 tid:  10:00 (i Skövde)  samling: samåkning från 
         Billingehovs parkering

 Vi åker till Torsö, där vi får träffa Jan Bertilsson, som bl.a. 
 bedriver ett hyggesfritt skogsbruk och experimenterar med  
 försök att få bort granbarkborren, håller på med återvätning  
 av en alskog m.m. Vi gör en guidad tur i hans marker i ca 2,5 
 timme och fikar någon gång under turen.

 Information: Kurt-Anders Johansson (070-630 17 36)
 Guide: Jan Bertilsson

  OKTOBER



1/11 Föredrag om Elbilar
(tis)
 tid: 19:00 plats: Lokal Eric Ugglas 

 Elbilar blir allt vanligare. Kan de vara en del av lösningen till  
 att nå hållbara samhällen och är de bättre ur ett miljö- och  
 klimathänseende? Vilka myter finns kring dem? Är du intress- 
 erad av elbilar ur ett hållbarhetsperspektiv eller av att skaffa  
 en så kan detta föredrag vara intressant.
 Föranmälan görs senast 31/10 till Hannes Byström på 
 072- 312 31 79. 

 Föreläsare: Sandor Ujvari

 

 

6/12 Bildvisning
(tis)
 tid: 19:00 plats: Lokal Eric Ugglas

 En bildvisning som kommer att utkristaliseras under året.  
 Kommer troligtvis handla om både det ena och det andra,  
 som man kan hitta och förundras över i naturen. 

 Ansvarig: Börje H Fagerlind (070-894 69 86) 

  NOVEMBER   DECEMBER



Januari 
17/1 Biets fantastiska värld
(tis)

 tid: 19:00  plats: Lokal Eric Ugglas 

 Ingvar Fredriksson berättar om bin och biodling. Bin och  
 andra pollinerande insekter har stor betydelse i det ekologiska  
 samspelet i naturen och är viktiga för vår försörjning. Från  
 bikupan kan många olika produkter erhållas.
 

 Ansvarig: Ingvar Fredriksson (073-727 36 48)

Februari

14/2 Bilder från Naturen i Skövdes närhet
(tis)

 tid: 19:00 plats: Lokal Eric Ugglas

 Gunvor och Börje Landin, berättar om och visar bilder från  
 naturen runt Skövde. Många av bilderna är tagna vid utflykter  
 med ”Ut i Naturen” under året.
 
 Ansvarig: Ingvar Fredriksson (073-727 36 48)

Kom med och rädda världen och Skövdes natur!

Naturskyddsföreningen är en ideell förening med kraft att förändra. 
Våra stora framgångar beror på alla medlemmars stöd och arbete! 
Ju fler vi är desto snabbare kan vi förändra!

   Vill du vara med? 

För endast 30:-/mån blir du medlem i Naturskyddsföreningen. Surfa 
in på vår webbplats naturskyddsöreningen.se. Klicka dig vidare till 
”stöd oss” ochsen ”bli medlem”!

Medlemskap i Riksföreningen innebär också medlem i Skövde natur-
skyddsförening. Du som vill är också välkommen att delta i våra 
aktiviteter och engagera dig i det du brinner för!

 Är alla i hushållet medlemmar i föreningen? 
 
Om inte, så lägg till familjemedlemmarna genom att gå in på  
medlem@naturskyddsföreningen.se eller ring 08-7026577. Ju fler 
medlemmar vi är, ju mer kan vi påverka frågor om vår natur och 
miljö.

Ni som redan är medlemmar, hjälp oss att värva fler medlemmar i 
din omgivning.

  2023



Ordförande: Kurt Anders Johansson
Henrik Gjutares gata 36 B

541 49 Skövde
0500-41 17 80 eller 070-630 17 36

skovde.naturskyddsforening.se


