
 

 

Naturskyddsföreningen i Habo 
 
 

Höstprogram 2017 
 

 
Avslutad liekurs                                                                               Foto J.Deimert 



 

SIDA 2 

Naturvänner! 
Ännu en sommar går mot sitt slut. Förutom föreningens 
exkursioner har arbetet med en botanisk utflyktsguide gått 
vidare och är nu inne på slutvarvet. Det mesta har handlat om 
kontroller i fält på de sista objekten. Nu återstår lite skrivande 
och komplettering med bilder samt layoutarbete innan vi kan 
börja korrekturläsa. 
Under våren har vi fått en naturvårdsbränning på vår slåttermark 
vid Tålåsen för att få undan ljung och inträngande buskage för 
att brudsporren ska gynnas. 
Länsstyrelsen har också utfört en lite större bränning på 
Hökensås, där vi hoppas att mosippan nu kan etablera sig. 
Just nu arbetar man med vård av ryllokalerna utefter 
Vätterkanten. Där behövs röjning för att undgå samma öde som 
drabbat många av artens övriga förekomster i Skaraborg. 
Glädjande nog hittades under våren en ny växtplats på 
Hökensås med många fertila rosetter. Det skall bli intressant att 
följa upp utvecklingen där. 
Invasiva arter har uppmärksammats på senare år. Både arter 
som sprids från odling och sådana som på annat sätt lyckats 
hitta nya nischer och ökar explosionsartat bör uppmärksammas 
och kartläggas. I vårt område kan vi observera renfana, 
kanadensiskt gullris, kanadabinka, lupin och jättebalsamin till 
exempel. Ett bra system för att kartlägga dem behövs. 
Några av landets bästa naturfotografer är verksamma i vårt 
område. Inte sällan dokumenterar de botaniska sevärdheter. För 
att ytterligare stimulera florafotograferingen kunde vi utlysa en 
tävling om årets bild för att sedan publicera den i programmet 
eller på vår hemsida. Det vore väl en trevlig idé? 
 
Välkommen ut i naturen med oss i höst 
 
 Gösta Börjeson 
 Ordförande 
 

Foto A. Svensson och G. Börjeson 



 

SIDA 3 

HÖSTEN 2017 
 
SÖNDAGEN DEN 10 SEPTEMBER 
SVAMPUTFLYKT 

Svamputflykt med svampkonsulent Lars-
Göran Hellsten till Häggeberg,  
Vi samlas kl 13.00 vid Jönköpings 
Brukshundklubbs parkering, Kortebo. 
Bankeryds, Jönköpings och Huskvarnas 
kretsar är också inbjudna. Ta med 
svampkorg och fika.  
 
VÄLKOMNA! 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Foto A. Svensson
 
Plats: Hembygdsgårdens parkering för vidare samåkning till Häggeberg 
Tid: Kl. 12.30. 
Ansvarig: Margareta Nilsson tel.036-467 05 
 
VECKA 40: 2 OKTOBER TILL 8 OKTOBER 
MILJÖVÄNLIGA VECKAN 2017 
  
Årets tema 2017: Fräsch på riktigt 
Vad har Du i badrumsskåpet? 
Miljövänliga Veckan är höjdpunkten i Naturskyddsföreningens nya kampanj Fräsch på riktigt. 
Tidigare år har vi fixat fler schyssta bananer och fått människor att byta till ekomat. 2016 och 
2017 är åren då vi skapar uppmärksamhet kring grejerna vi har i badrumsskåpet. 
En vanlig morgon smetar vi på oss hundratals olika ingredienser från hygien- och 
skönhetsprodukter. Många av ämnena i produkterna är kända för att vara allergiframkallande 
eller hormonstörande. Ett ljus i mörkret är att de här produkterna är hårdare reglerade än 
många andra, men det finns brister. Det leder till att hälso- och miljöfarliga ämnen hamnar i 
produkterna och på våra kroppar. Och så småningom, om de inte renas bort i reningsverken, 
ute i naturen. 
Vill Du läsa mer, gå in på naturskyddsföreningens hemsida under ”Vad gör vi” och vidare till 
”Miljögifter”  
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ONSDAGEN DEN 4 OKTOBER  
BILDVISNING  
 
Fotograf Torleif Halvorsen visar bilder från Shetlandsöarna. 
 
 

 
                                                                                                                                        Foto T. Halvorsen 
Hjaltland – Shetlandsöarna 
En resa till de vindpinade öarna som utgör den nordligaste delen av Skottland. Ett Skottland 
utan turismens kiltar och tartan, säckpipor och whiskeyprovning. 15 bebodda öar och 85 
obebodda med en befolkning runt 23 000 på en sammanlagd yta något lite större än Ölands. 
Med får, fisk, sälar, shetlandsponnies och fantastiska fågelberg och med ett stort arv efter 
vikingarnas kolonisation av Hjaltland – Shetland. 
Ett stopp gör vi i Edinburgh, innan vi tar skuttet till öarna…. 
 
VÄLKOMNA 
 
Plats: Samlingsrummet i S:t Johannes kyrka i Habo 
Tid: Kl. 19.00. 
Ansvarig: Margareta Nilsson tel.036-467 05 
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SÖNDAGEN DEN 29 OKTOBER 
ÖRINGSAFARI OCH ÖRINGENS DAG 
 

Även i år ordnar vi denna utflykt till Knipån på 
samma dag som ”Öringens Dag”. Vi gör den i 
samarbete med Habo kommun och Länsstyrelsen. 
Vi leder er på öringsafari längs ån, där vi hoppas 
att kunna se leksugna öringar. Har vi lyckats 
pricka in den rätta helgen? Väl värt att se igen då 
dessa fantastiska öringar kämpar sig upp genom 
strömmarna i Knipån! Varje höst söker öringen 
upp sin födelseå för att leka. Det är en spänning 
som få av oss varit med om. 
Tag med kikare, kamera, stövlar och fika. 
Vi träffas på parkeringen vid Hembygdsgården för 

samåkning. 
Se annons i Habo-Nytt 
VÄLKOMNA! 
 
Plats:          Parkeringen vid Hembygdsgården i Habo 
Tid:             Kl. 10.00 
Ansvarig:   Arne Svensson tel. 036-414 23 
 
TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 
BRASAFTON 
Brasan brinner i Habo Hembygdsgård. Vi ser på varandras naturbilder. Tag med bilder, som 
du vill visa, på dia, dator eller valfritt sätt. 
För att flera ska få möjlighet att visa sina bilder, vill vi att varje visare har max 50 bilder. 
Vi bjuder på kaffe med härlig hembakad ostkaka! 
Chans finns även att vinna ostkaka att ta med hem i vårt lotteri. 
VÄLKOMNA! 
 
Plats:        Hembygdsgården i Habo. 
Tid:            Kl. 19.00 
Ansvarig:  Elisabet Markstad tel.036-415 28 
  
Övrigt 
Bankeryds, Jönköpings, och Huskvarnas program finns under 
www.jonkoping.naturskyddsforeningen.se 
 
 
Mullsjös program finns under 
www.mullsjo.naturskyddsforeningen.se 
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Rapport från årets liekurs 
 
Syftet med kursen var att få fler intresserade av lieslåtter och ängsskötsel samt att utöka 
samarbetet med Habos grannkretsar. Kursen är delfinansierad av projektpengar från 
Naturskyddsföreningen Riks och genomfördes i samarbete med Studiefrämjandet. 
Sju stycken deltagare tog vetgirigt  till sig den kunskap och erfarenhet som kursledare Mats 
Rosengren delade med sig av, högt som lågt, historia, berättelser, teknik, utrustning. Synd att 
det bara var tre stycken kurstillfällen. 
De tre kurstillfällena var väl valda vid bokningen i januari för att vädret skulle vara så bra som 

möjligt och det lyckades utmärkt. Riktigt härliga kvällar som 
spenderades dels vid ängarna vid Tålåsen och dels på 
Granshults gård där en av deltagarna bor och sköter 
ängsmark. 
Mycket fokus låg naturligtvis på att få en bra teknik för att 
orka slå en hel dag, hur man rör sig, vilka balanslinjer finns 
det för att underlätta hanteringen av lien, hur transporterar 
och förvarar man en lie, hur viktigt det är att bladet är vasst 
och hur det blir vasst. 
Alla kursdeltagarna var mycket nöjda med kursen och en del 
av dem dök upp på den årliga slåttern vid Tålåsen några 
dagar efter avslutad kurs för att ytterligare praktisera och 
träna. 
Om det kommer ett tillfälle att vara med på en liekurs; ta 
den! 

                             Foto J. Deimert     “Det här har jag längtat efter i flera år!” - Kursdeltagare 
 
Rapport från Tålåsen 
 
Årets slåtter ägde rum som vanligt den första lördagen i augusti. Antalet deltagare var  15 st. 
Efter årets naturvårdbränning kunde 7st brudsporrar inräknas. 
Vill ni vara med om att bevara dessa blommor, så kom på vår slåtter första lördagen i augusti. 
 
 
Tubkikare 
 
Föreningen har köpt in en tubkikare med stativ, som kan bokas av medlemmar. 
Kikaren har en förstoringsgrad på 20 – 60 ggr. och den är av märket ”Lotus”. 
Den finns hos Arne Svensson Gärdesgatan 19 Habo, tel 036-414 23  
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Styrelse: 
 
Gösta Börjeson, ordförande  036-406 11 
Elisabet Markstad, vice ordförande 036-415 28 
Arne Svensson,  
kassör och hemsideansvarig  036-414 23 
Leif Milton, sekreterare                    036-465 43 
Margareta Nilsson, programansvarig 036-467 05  
Ulf Bertills   036-420 20 
Johan Deimert   0703-74 84 80 
Gunvor Johansson, suppleant  036-420 39 
 
Våra e-postadresser finns på vår hemsida 
www.habo.naturskyddsforeningen.se 
 

 
Falken flyger fritt 
 
      
 
 
Habo Naturskyddsförenings logo vill symbolisera att det finns en vakande falk över Habo. 
”En falk, som ser förändringen i naturen och slår larm när något inte är som det ska vara. 
En falk, som visar var fina naturupplevelser kan finnas. 
En falk, som vill värna om dessa i Habo.” 
 
Grön guide 
 
På www.naturskyddsföreningen.se, Du kommer dit från vår hemsida genom att 
klicka på ”Riksföreningen” under menyn "Vad du kan göra" finns en rubrik ”Grön giude”. 
Klicka på den och Du får en sida med många ”gröna tips” för arbete och fritid och hur Du kan 
vara klimatsmart när Du lagar mat.
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 www.habo.naturskyddsforeningen.se 
 
Du har möjlighet att kontakta oss via vår e-post habo_nsf@arsv.se för rapportering av 
naturobservationer, vårtecken, ev. synpunkter på verksamheten, förslag till programpunkter 
m.m. Du kan klicka på ”Kontakt med Habo NSF” i menyn under ”Styrelse” 
  
Dina naturobservationer kommer att publiceras på sidan ”Naturobservationer”, som 
finns under ”Habo Natur” i menyn 
 
Har Du bilder så skicka dem till habo_nsf@arsv.se så hamnar även dessa på samma 
sida. 
 
Du kan givetvis också ringa till någon av oss och framföra dina synpunkter. 
 
Har Du förslag till programpunkter eller ev. synpunkter på verksamheten så kommer vi att ta 
upp det i styrelsen. 
 
Studiefrämjandet i samarbete med Naturskyddsföreningen anordnar studiecirklar. 
Anmälan kan göras direkt till Studiefrämjandet 
eller till Gösta Börjeson, tel. 036-406 11 
 
Studiefrämjandet i Södra Skaraborg & Ulricehamn 
Besöksadress: Järnvägsgatan 1 
Postadress: 521 33 FALKÖPING 
Telefon: 0515 - 194 66 
E-post: florence.linden@studieframjandet.se 

 
 


