
 
 
 
 
 
 
29 januari kl. 10:00 
Örnskådardagen 
Vintern är en bra tid för att ge sig ut och se 
rovfåglar. Våra vana fågelskådare tar er 
med för att denna dag skåda örn. Ett 
spännande evenemang för stora som 
små. Ta på varma kläder och skor och 
packa en mumsig matsäck, glöm inte 
något att sitta på. Vi träffas på 
Fredriksdals parkering och åker därifrån 
gemensamt till dagens mål.  Har du ingen 
kikare går det alltid bra att kika i någon 
annans. Kontaktperson: Leif Olsson.  
 
 
15 mars kl 19.00  
Atmos (f.d. DropIn) Folkparken 
Sundspärlan 
Föreningen kallar sina medlemmar till 
årsmöte, där vi går igenom räkenskaper 
och verksamhetsberättelse samt förrättar 
val till förtroendeposter. Efter 
förhandlingarna daterar Bengt Nihlgård, 
professor emeritus i växtekologi, upp våra 
kunskaper om Svampangrepp på olika 
trädslag. Föreningen bjuder på fika. 
Kontaktperson: Karin Nilsson Jungermann  
tel. 042-226 243 el. 0705- 346 556. 
 
 
21 april  
Stora klädbytardagen.  
Temat kommer att vara att ändra vanor till 
nya och bättre. Plats kommer att 
bestämmas senare. Håll utkik i 
Helsingborgs Dagblad. 
Kontaktperson: Karin Nilsson Jungermann 
tel. 0705-346 556. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
22 april kl 10:00 
På jakt efter våren i Bälteberga 
Vi fortsätter traditionen att leta efter de 
första vårblommorna, denna gång i 
sluttningarna mot Rååns dalgång vid 
Bälteberga. Ta med fika och sätt på grova 
skor eller stövlar! Samling vid Vallåkra 
station. Vi erbjuder samåkning från 
parkeringen utanför Fredriksdal  
kl. 09:30, men det går bra att åka  
direkt till Vallåkra med bil eller med  
tåg från Helsingborg C kl. 09.33. 
Kontaktperson: Tom Svensson  
tel. 0709-649 098. 

 
6 maj kl 10:15 
Vårvandring i Borgens Naturreservat 
Följ med till naturreservatet Borgen och 
upplev en frodig lövskog i bästa 
lövsprickningstid. Området ligger strax 
väster om Vallåkra och ägs av 
Naturskyddsföreningen i Skåne. 
Vandringen är ett samarrangemang med 
Lunds Naturskyddsförening. Ta med fika 
och sätt på grova skor eller stövlar! 
Samling vid Vallåkra station. Vi erbjuder 
samåkning från parkeringen utanför 
Fredriksdal kl. 09:45, men det går  
bra att åka direkt till Vallåkra med bil  
eller med tåg från Helsingborg C kl. 09.33. 
Kontaktperson: Jan-Erik Hederås  
tel. 042-140 391 el. 0768-161 306. 
 
 
26 maj kl 10:00 
Strandutflykt på Råå 
För stora och små. Ta med hela familjen 
på en upptäcktsfärd på Råå strand. 
Vad lever i vattnet vid våra stränder?  
Med hjälp av erfaren marinbiolog samlar 
vi in och lär om smådjur och växter vi  
hittar i vattnet och på stranden. Ta med  
en härlig matsäck och kläder efter  
väder, gärna långa stövlar. Vi träffas vid 
Råå campings cykelparkering. 
Kontaktperson: Stina B Vuksan  
tel. 042-105 056. 
 

Naturskyddsföreningen Helsingborg 
program våren 2012 

Floragrupp 
Inom föreningen finns en floragrupp, 
vars deltagare träffas 5 gånger 
under sommaren och inventerar 
växter och/eller övervakar rödlistade 
arter (floraväktar).  
Kontakta Jan-Erik Hederås  
e-post je.hederas@telia.com eller 
tel. 042–14 03 91, så får du 
floragruppens program (trogna 
deltagare får det ändå)! 

 

mailto:je.hederas@telia.com


17 juni kl 10:00 
De vilda blommornas dag i Pålsjö backar 
Blomstervandring i samarrangemang med 
Svenska Botaniska Föreningen i Pålsjö 
backar kring Thalassa. Sätt på grova skor 
eller stövlar och tag med fika!  Samling på 
parkeringen vid Pålsjöbaden. Ta gärna 
buss 8 som kommer till Pålsjöbaden kl. 
09:49. Kontaktperson: Jan-Erik Hederås 
 tel. 042-140 391 el. 0768-161 306. 
 
 
4 aug  
Slåtter på Råå,/Esket 
Samling nedanför vattentornet. Widar 
Narvelo guidar i naturreservatet, Därefter 
slåtter. Redskap finns att låna. Se 
hemsida alt. guiden HD för starttid. 
 
 
24-26 augusti 
Sofieros stora trädgårdsfest 
Se föreningens hemsida och dagspressen. 
Kontaktperson: Karin Nilsson Jungermann 
tel. 0705-346 556. 
 
 
2 september kl 10:00 
Svampens dag 
Naturskyddsföreningarna i Helsingborg 
och Kullabygden visar svampar som man 
kan finna i Skåne, särskilt nordvästra 
Skåne, i samarbete med Puggehatten 
(Skånes Mykologiska Förening) och 
Sveriges Mykologiska Förening. Ta gärna 
med egna svampar att fråga om! Den som 
önskar kan först gå en tipsrunda och då 
plocka sina svampar. På utställningen 
finns möjlighet att själv försöka bestämma 
sina svampar men också att få säker hjälp 
med bestämningen. Vi visar särskilt goda 
matsvampar, som man tryggt kan plocka, 
men också lömska giftiga 
förväxlingssvampar. Vi kommer även att 
ha försäljning av svampkorgar, 
svampknivar, kåsor m.m. Plats: 
Friluftsfrämjandets stuga, Björkeröd, 
Kullaberg. Kontaktperson: Tom Svensson  
tel. 0709-649 098.  
 
 
 
 
 
 

Miljöbibliotekets program 
 
Måndag 13 februari, kl 18:00  

hörsalen, stadsbiblioteket, fri entré 

Värmesystem för småhus– hur du halverar din 

värmekostnad 

 

Måndag 5 mars, kl 18:00 

Hörsalen, Stadsbiblioteket, fri entré 
Miljövänligt hus, Villa Trift 3.0 
 
Torsdag 22 mars, kl 18:00 
Hörsalen, Stadsbiblioteket, fri entrè 
Klädernas pris 
 
Tisdag 3 April, kl 18:00 
Hörsalen, Stadsbiblioteket, fri entré 
Matens pris 
 
 
Blå flagg 
 
Som en del av arbetet med Blå flagg på våra 
stränder anordnar staden varje år gratis 
evenemang. Dessa hålls under 
sommarhalvåret och annonseras om i 
Helsingborgs Dagblad el på Helsingborgs 
stads hemsida. Bl.a. brukar guidade turer 
ombord på forskningsbåten R/V Sabella och 
vandring i Rååns dalgång erbjudas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nyhet! 
svampträffar  
Under hösten 2012 planerar vi i  
samarbete med Naturskydds- 
föreningen i Kullabygden svampträffar 
5 gånger under augusti till november. 
Vi kommer i fält att studera de svampar 
som finns i olika miljöer, i nordvästra 
Skåne, för att lära oss mer om deras 
betydelse för skogen och användning 
som färgsvampar, matsvampar etc. 
 Är du intresserad kontakta Gunilla 
Hederås e-post gunilla.ggn@telia.com 
eller tel. 042–14 03 91. Begränsat 
deltagarantal.  
 

mailto:gunilla.ggn@telia.com


8 september kl. 09:00
Svampexkursion

Tillsammans med Naturskyddsföreningen i
Kullabygden gör vi ett besök i svampskogen.
Ni får möjlighet att prova era kunskaper och
att ställa frågor om de svampar vi hittar. Har vi
tur, kanske vi också får något med oss hem.
Vart vi åker bestäms inte förrän dagen innan.
Ta med korg, kniv och svampbok!

Samling: P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs.
Upplysningar genom Gunilla Hederås tel. 0730
354 332. Kullabygden: Kerstin Persson tel.
0762 766 620, Gun Pfern tel. 0737 709 901

Vecka 40
Miljövänliga veckan - Tema Rädda havets
liv

Samma tema som 2011, men utvidgat till även
djuphavsfiskar och jätteräkor. Problemet är
att cirka 80 procent av världens fiskebestånd
är utfiskade. Med den takt vi fiskar idag, är
fisken slut eller finns kvar i så små bestånd att
de inte överlever om cirka 40 år. Ät fisk med
gott samvete! Kolla på rekommendationer
från Naturskyddsföreningen på webben. Där
finns exempel på de fiskar du kan äta och de
du bör avstå ifrån, Allra helst ska fisken vara
Krav och/eller MSC- märkt – en garanti för
fiske från hållbara bestånd och på hållbart sätt
med redskap som sorterar ut de minsta
fiskarna som i alla fall slängs överbord.

Även odlad fisk finns märkt. Regler för var
deras mat = annan fisk fångats, hur tätt de går,
var odlingen placeras och att inga
bekämpningsmedel för bottenpåväxt p.g.a.
oätet foder och att ingen antibiotika används
– om det inte är absolut nödvändigt. KRAV
finns för odlad och vildfångad fisk, MSC för
vildfångad fisk.

Se annons i tidningen när vi kommer närmare
vecka 40 för eventuella aktiviteter denna
vecka.

För upplysningar kontakta: Karin Nilsson
Jungermann, tel. 042 226 243, 0705 346 556,
kn_jungermann@yahoo.se

28 oktober kl. 10:00
Fågelexkursion

Samling på Fredriksdals parkering kl. 10:00 för
samåkning. Vi bestämmer vart vi åker dagen
innan.

Kläder efter väder som vi hoppas blir bra! Ta
med kikare om ni har och liten matsäck.

Kontakt: Leif Olsson tel. 042 142 069

26 december kl. 10:00
Mellandagsvandring

Samling kl. 10:00 på Fredriksdals parkering för
vår traditionella mellandagsvandring. Resmål
bestäms samma dag. Vi njuter av naturen i
vinterskrud och beräknas vara tillbaka cirka kl.
15:00. Varma kläder, bra skor och matsäck
rekommenderas.

Kontakt: Tom Svensson tel. 0709 649 098

Naturskyddsföreningen i Helsingborg

Program hösten 2012



20 januari kl. 10:00
Örnskådning

Vi samlas kl 10:00 på Fredriksdals parkering
för samåkning. Medtag varma kläder, matsäck
och kikare om ni har. Annars går det alltid bra
att kika i någon annans kikare. Ett spännande
evenemang för både stora och små där vi
hoppas att kunna visa några av vinterns
majestätiska örnar! Vi bestämmer resmål
samma dag och hoppas på fint väder.

Kontakt: Leif Olsson tel. 042 142 069

Klädbyten

För klädbytesdagar – se föreningens hemsida
och Helsingborgs Dagblad Händer i dag eller
kontakta Karin Nilsson Jungermann

Kn_jungermann@yahoo.se, tel. 042 226 243,
0705 346 556

Programaktiviteter i andra Skånekretsar - se
www.skane.snf.se under
lokalföreningar.

Miljöbibliotekets program

16 oktober kl 18:00
Olja på vågorna

Vilka erfarenheter har vi gjort från många

decenniers oljespill? Arne Jernelöv, författare

och forskare på bl a oljespill, tar oss med på en

historisk återblick kring oljeutsläpp och

kommer särskilt att beröra Östersjö-området.

30 oktober kl 18:00

Den flamsäkra katten.

Författaren Magnus Hedenmark berättar om

bokens ganska annorlunda grepp om

miljögifter. Enskilda miljögifter debatteras

ofta, men sällan systemfelen bakom alla

larmen. Kemikalierna är ingen fråga för

kemister, anser Magnus

13 november kl 18:00

Aktuell debatt – Hållbar konsumtion.

Cecilia Fredriksson, professor i etnologi på

Campus Helsingborg, med fokus på

konsumtion och kulturteori och företaget

Hugsmile med återvunnen design, är lite av

det som fyller kvällen. Var med i debatten!

Alla föreläsningar har fri entré och är i

hörsalen på Helsingborgs Stadsbiblioteket,

Järnvägsgatan 22.

Linnea Folkesson, projektsamordnare.

Tel 042-10 44 56

www.helsingborg.se

Grunden för Naturskyddsföreningens arbete

är kärleken för naturen, engagemanget för

en bra miljö och en envis tro på att

samhället är möjligt att förändra. Vill du bli

medlem i Naturskyddsföreningen och stödja

vårt arbete gå in på:

www.naturskyddsforeningen.se/bli-medlem

Du hittar mer information om Helsingborgs

Naturskyddsförening och vårt program på:

www.naturskyddsforeningen.se/helsingborg


