
 
 
Naturskyddsföreningens styrka och framgång beror på att det är 
många som gemensamt tar ställning. Som medlem i Naturskydds-
föreningen, Sveriges största miljöorganisation, bidrar Du till det 
viktiga arbetet för natur och miljö. 

Medlemmarna är Naturskyddsföreningens viktigaste resurs. 
Utan dom skulle Naturskyddsföreningen inte finnas och därmed 
skulle naturen förlora sin största beskyddare. 

För 295 kr per år (24 kr/mån med autogiro) gör du en viktig in-
sats för miljön. Familjemedlemskap 365 kr per år (30 kr/mån). 
Ungdomsmedlemskap upp till 25 år 195 kr per år (16 kr/mån). 

I medlemskapet ingår tidningen Sveriges Natur. Du blir också an-
sluten till en lokal förening där Du bor. Här kan Du delta i utflykter 
och lyssna på intressanta föredrag samt vara med i arbetsgrupper 
och påverka samhällsfrågor. 

I Halland finns också en lokal medlemstidning, Hallands Natur. 
Här kan Du läsa om aktiviteter och lokala artiklar inom Halland. 
 
 

Studiefrämjandet, vårt studieförbund, hjälper 
oss att ordna kurser och cirklar om natur och 
miljö.  
Har Du något önskemål, ring 0340-20 10 80 
eller till ordföranden i Naturskyddsföreningens 
styrelse. 
 
 
 

 
 
 
Naturskyddsföreningen Varberg 
Ordförande: Helen Björklund 
Mobil: 0702-16 89 77 
Mail: helen_bjorklund@telia.com 
Postadress: c/o Studiefrämjandet, Bäckgatan 32, 432 23 Varberg 
www.varberg.naturskyddsforeningen.se eller vår facebooksida 
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Lördag 23 mars  
kl. 14.00-16.00 

Natursnokar  
Samling vid Svarta havet i Brunnsbergsskogen.  
Kontakt: Emma Pettersson 0768-70 61 75 
 

Lördag 13 april  
kl. 10.00 

Fagning  
Hammers kulle, Stormhallsvägen 6, 43232 Varberg (bakom Euromas-
ter) 
Vi samlas för att faga (vårstäda) ängarna som föreningen slåttrar. Vi 
börjar vid Hammers kulle och fortsätter sedan vidare till ängen vid 
Brukshundsklubben. Räfsor finns att låna.  
Kontakt: Anders Olsson 0730-29 43 39 
 

Söndag 14 april 
kl. 9.00-ca. 13.00  
Samling: P-platsen 
vid Naturum  
kl 09.00 för samåk-
ning.  
(vid dåligt väder 
inställt) 
 

Vårutflykt till Vik 
Vik ligger mellan Nösslinge och Källsjö vid Barkens södra strand. 
Den lilla byn, med några äldre trähus, befinner sig mitt i ett småskaligt 
jordbruks och skogslandskap. Här finns tydliga spår av äldre odlings-
bruk; hålväg och tingsten. 
Flera naturvårdsavtal, nyckelbiotoper och biotopskydd lappar över 
varandra. 
Här dominerar äldre ädellövskog med betes- och ängsmarker. 
Vi har goda chanser att se mindre hackspett, nötkråka och spillkråka. 
Kuriosa; i gamla skolboken om svenska djurarter finns att läsa att de 
sista vargarna i Halland under förra århundradet sågs springa över 
isen en vinterkväll. Även den svarta råttan nämns som att ha den sista 
utposten här. Hasselmus och hasselsnok är också iakttagna här. Glöm 
inte kaffet! 
Kontakt: Gert Andersson  0706-75 80 41 
 

Lördag 4 maj  
kl.10.00 
 

Strandstädning 
Det är dags för den Nordiska kusträddardagen. I år städar vi sträckan 
mellan Träslövsläges småbåtshamn och Lerjan. 
Samling vid badstranden i Gamla Köpstad, nedanför Kagabäcksvägen  
Kontakt: Anders Olsson 0730-29 43 39 
 

Söndag 19 maj  
kl. 14.00-16.00  
 

Natursnokar 
Getterön, femte vik.   
Kontakt: Emma Pettersson 0768-70 61 75 
 

Lördag-söndag 
25-26 maj 
kl. 10.00-16.00 
 

Trollsländekurs 
Lär dig artbestämma trollsländor och hur man inventerar dem. De är 
en lagom stor artgrupp som går att bestämma i fält. Inga förkunskaper 
krävs. Sen har du chansen att vara med när vi inventerar kommunen. I 
början av sommaren kommer det även anordnas ett läger som 
Svenska Trollsländeföreningen och Naturskyddsföreningen i Varberg 

samarrangerar, då du kan lära dig ännu mer.  
Mer information kommer på hemsidan. Föranmälan senast  
13 maj 2019 till kontakt: Anna Stenström 0707-81 92 12 
 

Söndag 16 juni  
kl. 10.00-ca 12.00 
Samling på hamnens 
parkering  
kl. 10.00 

De vilda blommornas dag, Trönningenäs 
Vi följer kusten från hamnen till Uddarna i norr, därefter går vi genom 
skogen förbi den lilla tjärnen innan vi återkommer till hamnen. En 
vandring på någon kilometer, vi går i lugn takt och spanar in både 
vanliga, ätliga, giftiga och ovanliga växter. 
Om vädret tillåter fikar vi på berget väster om tjärnen, fin utsikt över 
öarna utlovas. Vandringen tar ungefär två timmar. Det är lättgånget så 
det går bra med vanliga promenadskor. 
Glöm inte god matsäck. 
Kontakt: Christer Andersson 0705-75 71 43 
Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening 
 

Månadsskiftet juli/ 
augusti 

Slåtter  
Det blir slåtter av våra ängar vid Hammers kulle, Brukshundklubben 
och Kusthotellet.  
Mer information kommer längre fram på hemsidan 
 

Söndag 4 augusti  
kl. 10.00 
Samling på P-platsen 
på norra Årnäsud-
den, 
Sandviksvägen 1 

Exkursionen på Årnäsuddens norra del 
Vi kommer att se rödlistade arter som: borstsäv, klotgräs dvärglin, 
klockgentiana, rödsäv, etternässla, fyrling, granspira och ävjebrodd. 
Dessutom får vi även se (vid soligt väder) dvärgarun och rosenpilört. 
Denna exkursion riktar sig till alla som är intresserade av växter. För-
anmälan senast torsdag 1 augusti. 
Kontakt: Börje Wernersson, 0737-25 56 78, 
borje.wernersson@gmail.com 
Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening 
 

Söndag 1 sept. 
kl 13.00-16.00 
 

Svamputställning på naturum Getterön 
Besök höstens traditionella Svamputställning.  
Svampkännare Sven Dahlbom berättar och hjälper till med   
artbestämning. Ta gärna med egen svamp! 
Ett samarrangemang med naturum Getterön 
Kontakt: naturvägledaren på naturum Getterön tel 0340-87510 
 

Söndag 29 sept. 
kl. 11.00-16.00 
 

ULLIKUBIK på Öströö fårfarm. 
Hantverkare, föredrag och workshops. SM i spinning, 
Mer informatiion se hemsidan www.ullikubik.se samt facebook 


