
30 januari kl. 19:00 – 21:00

Föredrag om vargsituationen i Skåne
Rovdjursansvarig vid länsstyrelsen i Skåne län, Nils
Carlsson, föreläser om vargförekomsten i Skåne under
de senaste åren och i ett framtidsperspektiv.
Samarrangemang med Bjuvs kommun och
Naturskyddsföreningen i Helsingborg. Förfriskningar
serveras till självkostnadspris.
Lokal: Hörsalen intill Billesholm bibliotek, Storgatan,
Skeneholmshallen.
Kontakt: Birgitta Jönsson tel. 042-21 01 51 (bj-
lbn@comhem.se) och Kjell Wahlström tel. 070-881 08
41 (lupi@telia.com)

11 februari kl. 19:00
Vilda Skåne – bildvisning
Naturen i Skåne är på många håll dramatisk och här
finns en mångfald av arter och upplevelser som få
landskap kan matcha. Kom och njut av fotografen och
biologen Johan Hammars inspirerande bildvisning om
skånska naturupplevelser. Samarrangemang med
Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningens kretsar i
nordvästra Skåne samt Kullabygdens Ornitologiska
förening.
Plats: Ängelholms bibliotek, kontakt: Lars-Bertil Nilsson
(bj-lbn@comhem.se) tel. 076-817 78 53

5 mars kl. 20:00

Ugglekväll på Svedberga kulle
I samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Kulla-
bygden hoppas vi höra – och kanske se – kattugglor i
bokskogen under ledning av Ulrik Alm. Ugglekväll är en
härligt annorlunda aktivitet. Låt barn och barnbarn
hänga med! Du är hemma i god tid före midnatt.
Samling för samåkning: Fredriksdals parkering kl.
20:00. Vår kontakt: Tom Svensson tel. 0709-649098.

18 mars kl. 19:00

Årsmöte
Dropp in, det blå huset intill Sundspärlan
Föreningen kallar sina medlemmar till årsmöte, där vi
går igenom räkenskaper och verksamhetsberättelse
samt förrättar val till förtroendeposter. Efter
förhandlingarna visar Bengt Hertzman ett bildspel om
Rönneådalens natur. Föreningen bjuder på fika.
Kontaktperson: Karin Nilsson Jungermann tel. 042-226
243 el. 0705- 346 556.

12 april kl. 13:00

Klädbytardag på Dunkers kulturhus
Ta med max fem hela, rena, fräscha plagg i skick så att
du själv skulle vilja byta till dig dem! Du får byta till dig
fem andra plagg. Även skor, väskor, scarves, mm.
Barn, tonår, dam, herr. Inlämning kl. 13.00, byte kl.
14.00
Plats: Dunkers kulturhus Rum Ett, Helsingborg.
Är du intresserad att hjälpa till? Hör av DIG!
Kontakt: Karin Nilsson Jungermann tel. 0705-346556.

13 april kl. 10:00

På jakt efter våren i Borgens naturreservat
Vi ägnar oss speciellt efter blåsippsletande och
fågelskådning i naturreservatet Borgen. Medtag varma
kläder, matsäck och kikare (annars kan man ju kika i
någon annans kikare!). Samåkning från Fredriksdals
parkering kl 09.30.
Kontaktpersoner: Leif Olsson, 076-88 90 842 och Tom
Svensson tel. 0709-649098.

29 april kl. 18:00
Naturen som skafferi – vandring i Småryd
Hur kan man använda vilda växter i matlagningen och i
gröna smoothies? I Småryd finns det gott om ramslök,
nässlor, kirskål, maskros och annat "ogräs". Ta med
plastpåsar och sax/sekatör för att kunna plocka det du
vill prova! Kängor eller gummistövlar är bra att ha på
sig. Samling för samåkning från Fredriksdals parkering.
Kontakt: Elisabeth Bartels tel. 0702 -206 446.

24-25 maj
Lär känna Skåne – långexkursion
Exkursion till Österlen i samarrangemang med
Naturskyddsföreningen i Kullabygden. Det blir blommor,
fåglar, grodor och mycket annat av intresse. Vi kommer
bland annat att besöka Hörjelgården, som ägs av
Naturskyddsföreningen i Skåne, och som har stora
biologiska och kulturhistoriska värden. Övernattning
sker på vandrarhem i närheten av Hörjel.
Anmälan senast 15 mars. Begränsat deltagarantal.
Vår kontaktperson: Jan-Erik Hederås tel. 0768-161306.

27 maj kl. 18:00
Naturen som skafferi – vandring i Råådalen
Ännu en matvandring, denna gång längs Råån, där det
i lövskogen längs ån och på ängarna intill finns mycket
intressant ur ätlig synvinkel. Ta med plastpåsar och
sax/sekatör!
Samling för samåkning från Fredriksdals parkering.
Kontakt: Elisabeth Bartels tel. 0702- 206 446.
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2 juni kl. 18:30
Floravandring i Rönneådalen
I samarrangemang med Skånes nordvästpassage och
Klippanbygdens Natur besöker vi vulkanen Juskushall
(lite geologi) och slåtterängen Räfshalen. Vandringen är
en av fem kvällsträffar i Helsingborgs Floragrupp, som
inventerar växter och övervakar rödlistade arter
(floraväktar). Du kan få Floragruppens hela
sommarprogram vid vandringarna i april och maj eller
efter kontakt med Jan-Erik Hederås.
Samling vid Riseberga kyrka.
Samåkning från Olympiaskolan kl. 17.45.
Kontakt: Jan-Erik Hederås tel. 0768-161306.

15 juni kl. 18:00

De vilda blommornas dag i Utvälinge
Blomstervandring längs Vegeån och Skäldervikens
strand i samarrangemang med Svenska Botaniska
Föreningen. Sätt på er grova skor eller stövlar och tag
med fika.
Samling vid parkeringen på Rodervägen.
Samåkning från Olympiaskolan kl. 17.15.
Kontakt: Jan-Erik Hederås tel. 0768-161306.

12 juli 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.

2 augusti kl. 13:30

Ängens dag-Slåtter på Råå,/Esket
Widar Narvelo guidar i naturreservatet. Därefter slår vi
och räfsar på slåtterängen. Redskap finns att låna.
Samarrangemang med Råå Biblioteks Vänner och
Stadsbyggnadsförvaltningen.
Samling på ängen nedanför Råå vattentorn.
Kontakt: Karin Nilsson Jungermann. tel. 042-226 243
el. 0705- 346 556.

5 – 7 september

Svamputställning och Svampens dag
I samarbete med Naturskyddsföreningen i Kullabygden,
Puggehatten (Skånes mykologiska förening), Sveriges
Mykologiska Förening och Naturum Kullaberg
bestämmer vi svampar som man kan finna i Skåne och
särskilt i nordvästra Skåne. Vi visar framför allt goda
matsvampar, som man tryggt kan plocka, men också
lömska giftiga förväxlingssvampar. De som önskar får
gärna ta med egna svampar för att få säker hjälp och
goda råd av svampkännare, som finns på plats under
dagen.
Plats. Naturum Kullaberg, som ligger nära fyren.
För ytterligare info och klockslag kontakt: Tom
Svensson tel. 0709-649098.

För miljöbibliotekets program besök deras hemsida på
internet:
http://biblioteksnv.se/web/arena/helsingborg/miljobibliot
eket

Styrelsen
Stina Bertilsson Vuksan, programsekr. 042-21 17 28
Mikael Fahlman 042-13 87 50
mikaelfahlman@hotmail.com 0703 513 140
Jan-Erik Hederås, arkivsekr. 042-14 03 91
je.hederas@telia.com 0768 161 306
Richard Nilsson, ordf. 042-15 48 88
richrichardnilsson@hotmail.com 0731 802 219
Karin Nilsson Jungermann 042-22 62 43
kn_jungermann@yahoo.se 0705 346 556
Leif Olsson, kassör 042-14 20 69
parlemo22@gmail.com 0768 890 842
Julia Sandberg, vice ordf.
julia.sandb@gmail.com 0736 819 567
Tom Svensson, protokollsekr.
tom.svensson@aklagare.se 0709 649 098

Medlemsavgift 2014
Medlemskap i Naturskyddsföreningen kostar 295 kr för
enskild medlem eller 365 kr för hela familjen (med
autogiro betalar du 24 resp. 30 kr/mån). Är du 25 år eller
yngre blir du ungdomsmedlem för 195 kr (16 kr/månad
med autogiro) och kan utan extra kostnad bli medlem i
Fältbiologerna, Naturskyddsföreningens fristående
ungdomsorganisation. Anmäl medlemskap på hemsidan
www.naturskyddsforeningen.se



 
 
 
 
 
5-7 september kl 11:00  

Svampens dag med svamputställning 
och svamprådgivning 

Vi bestämmer svampar i samarbete med 
Naturskyddsföreningen i Kullabygden, 
Puggehatten (Skånes mykologiska 
förening), Sveriges Mykologiska Förening 
och Naturum, som man kan finna i 
nordvästra Skåne. Vi visar framför allt 
goda matsvampar, som man tryggt kan 
plocka, men också lömska giftiga 
förväxlingssvampar. De som önskar får 
gärna ta med egna svampar för att få 
säker hjälp och goda råd av 
svampkännare, som finns på plats under 
dagarna. 
Plats. Naturum Kullaberg, som ligger nära 
fyren. 
För ytterligare info och klockslag kontakt: 
Tom Svensson tel. 0709-649 098. 

 

11 september kl 17:00 

Veronicas gård 
Vi besöker Veronicas gård på 
Hallandsåsen.  Veronica berättar om livet 
som ekobonde och visar odlingar och 
beteshagar. Ett småskaligt, ekologiskt 
lantbruk med betande djur och försäljning 
av potatis-, rotsaker, grönsaker, lamm- och 
nötkött. Butiken är öppen när vi kommer till 
ca kl 18 därefter visning till 19:00. Ta med 
fika och oömma skor. Vägbeskrivning finns 
på hemsidan om du åker direkt, 
www.veronicasgard.se. 
Samling kl 17 Fredriksdals P för 
samåkning.Kontakt Karin Nilsson 
Jungermann tel 0705-346556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
13 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. Kontakt: Tom Svensson 0709-
649 098. 
 
 
 
 
Vecka 40 

Miljövänliga veckan 

Årets tema är Byt till eko (100 % ekologiskt 
är möjligt). I år är fokusen på barnen och 
bekämpningsmedel i frukt. Jordbruks-
handläggare Emelie Hansson från 
rikskansliet Naturskyddsföreningen deltar 
och informerar i Lund lör 6 sep kl 10.00 – 
15.00. Anmälan senast 2 september. 
Vill du vara med och kolla utbudet i 
butiker? Vill du stå i butik och berätta 
varför man bör välja ekologiskt? Vill du 
veta mera - Hör av dig till Karin Nilsson 
Jungermann tel. 0705-346 556.  
 
 
 
 
Klädbytardag  
Datum kommer 
Ta med max 5 hela, rena, fräscha plagg i 
skick så att du själv skulle vilja byta till dig 
dem! Du får byta till dig 5 andra plagg. 
Även skor, väskor, scarves, mm. 
Inlämning kl 13:00, byte kl 14:00.  
Plats: Dunkers Kulturhus Rum Ett, 
Helsingborg. Är DU intresserad av att 
hjälpa till? Hör av dig! 
Kontaktperson: Karin Nilsson Jungermann 
tel 0705-346 556 
 
 
 

Naturskyddsföreningen Helsingborg 
program hösten 2014 

http://www.veronicasgard.se/


19 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! Medtag kikare om ni har 
och liten matsäck. 
Kontakt: Leif Olsson 042-142069 
 
 
26 december kl 10:00 

Mellandagsvandring 
Samling på Fredriksdals parkering för vår 
traditionella mellandagsvandring. Resmål 
bestäms samma dag.  Vi njuter av naturen 
i vinterskrud och beräknas vara tillbaka ca 
kl 15:00. Varma kläder, bra skor och 
matsäck rekommenderas. 
Kontakt: Tom Svensson 0709-64 90 98. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besök gärna vår hemsida på: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/ 

18 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 042-142069. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljöbibliotekets program 
 
I spåren av krisens Europa - En kväll 
med Jan Jörnmark 
Jan Jörnmark är docent i ekonomisk 
historia och författare till böckerna 
Övergivna Platser och Avgrunden. I 
sin nya bok Krisen tar han återigen 
med läsaren på en bildrik resa och 
levererar ett högaktuellt 
samtidsdokument om Europa. Jan 
Jörnmark berättar om de 
bakomliggande orsakerna till krisen 
och visar vad som händer i ett 
samhälle med avindustrialisering, 
avfolkning och förgänglighet. Han 
berättar även om de framtida 
utmaningar och möjligheter som 
kontinenten står inför.  
När: Torsdag 23 oktober kl. 18.00  
Plats: Hörsalen Helsingborgs 
stadsbibliotek   
 
Klimatförändringar och vädret 
SVT-meterologen Mats Andersson 
kommer till Helsingborg för att prata 
om väder, klimatförändringar och 
meteorologins betydelse. Mer 
information kommer. 
När: Onsdag 19 november kl. 18.00   
Plats: Café Birger Helsingborgs 
stadsbibliotek  
(Widar Narvelo från Helsingborgs 
Stad deltar och pratar lite om hur 
Helsingborg arbetar med 
klimatanpassning).  
 

Styrelsen 
Richard Nilsson, ordf.  042-15 48 88 
richrichardnilsson@hotmail.com  0731 802 219 
Tom Svensson, protokollsekr.  
tom.svensson@aklagare.se  0709 649 098 
Mikael Fahlman   042-13 87 50 
mikaelfahlman@hotmail.com  0703 513 140 
Jan-Erik Hederås, arkivsekr.  042-14 03 91 
je.hederas@telia.com  0768 161 306 
Karin Nilsson Jungermann  042-22 62 43 
kn_jungermann@yahoo.se  0705 346 556 
Leif Olsson, kassör  042-14 20 69 
parlemo22@gmail.com  0768 890 842 
Stina Bertilsson Vuksan, programsekr. 042-21 17 28 
Sven Gustavi styrelseledamot  0701-706 421 
sven.gustavi@comhem.se 
Christel Kvant styrelseledamot  0702-200 878 
christel.kvant@telia.com 
Jesper Persson styrelseledamot  0700-923 086 
Persson.jesper@telia.com 
Ann Piates styrelseledamot  0720-222 064 
Pian61ann@gmail.com 
Elisabeth Bartels revisorssuppleant 0702-206 446 
bartelskiel@hotmail.com 
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Referat

Mellandagsvandring i Rååns dalgång 26 december 2014

Morgonen var kall, så det var bara 4 personer som mötte upp vid Görarps mölla. Men det
blåste inte, och himlen var klarblå, och när solen steg lite högre blev det en riktigt skön
vandring först till Nymölle och sedan söder om Råån hela vägen till Raus kyrka och till slut
åter till startpunkten. Det strömmade friskt i Råån efter den senaste tidens kraftiga regn.

Deltagarna kunde glädja sig åt åsynen av ett par flockar med oroliga stjärtmesar, en flock
lugna grönsiskor och en stillsam häger. Den medhavda matsäcken avnjöts i en solig glänta.

Text: Jan-Erik Hederås
Foto: Ing-Marie Henningsson


