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Bäste naturvän! 
 
Efter många heta sommardagar ser vi fram emot ett nytt höstprogram med flera 
roliga inslag. 
 

I år är det valår och det märks på tidningarnas många artiklar om vargen och 
hur många de bör vara. Att man vill lägga en press på politikerna att kraftigt 
minska dess numerär är tydligt. På vårt senaste årsmöte, som var välbesökt, 
gästades vi av länets vilthandläggare Linda Andersson, som belyste vargens 
status i vårt område på ett mycket intressant sätt.  
 

I stället för att diskutera antalet vargar tycker jag att diskussionen borde handla 
om hur vi skall umgås med varg i vårt närområde. Hur skall djurhållningen 
utformas, hur skall jakt med hund bedrivas, i vilken grad skall varg och lo 
tolereras vid bebyggelse? Här finns mycket att lära från länder i södra Europa, 
där konflikterna är mycket mindre. 
 

Ett nytt botaniskt projekt har dragit igång 
för att inventera floran på Kinnekulle och 
kanske ge ut en ny flora över berget. Det blir 
i så fall 100 år efter den senaste. Många nya 
växter har redan hittats i sommar som: 
belladonna, mellanhäxört, stenfrö, sårläka 
och valnöt. Projektet är tänkt att pågå i 8 – 
10 år och resultaten kommer att publiceras 
fortlöpande. Kanske kan vi initiera något 
liknande projekt i vårt närområde. 
                                                                                        Bildtext: Belladonna med bär. 
Väl mött i svampskogen önskar 
 
 
Gösta Börjeson 
Ordförande 
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HÖST & VINTER 2022 
 
ONSDAGEN DEN 14 SEPTEMBER 
SVAMPUTFLYKT 

 

Södra Vätterbygdens svampklubb ordnar 
utflykt till Skams Hål (naturreservat) i närheten 
av Rustorp. 
Vi får hänga med. 
Ta med svampkorg och fika. Vi samlas på 
parkeringen vid Hembygdsgården i Habo 
kl.16.15 för samåkning.  

VÄLKOMNA! 
Plats: Parkeringen vid Hembydsgården i Habo för samåkning. 
Tid: Kl. 16.15 
Ansvarig: Margareta Nilsson, Habo 036-467 05 
 
VECKA 40: DEN 1 OKTOBER TILL DEN 9 OKTOBER 
MILJÖVÄNLIGA VECKAN 2022: STARTA DAGEN MED EKO 
 

Välj ekologisk mjölk, yoghurt, ost och bröd och frukt till frukost. Svenska 
ekogårdar har mer mångfald, inga farliga kemikalier och ett schysstare liv för 
djuren.  2022 handlar kampanjveckan Miljövänliga veckan om ekologisk mat. 
 

Miljövänliga veckan har länge handlat om att uppmuntra konsumenter till 
miljöschyssta val i butiken och butiker till att få upp fler miljömärkta produkter 
på hyllorna. Bland annat har vi haft kampanjer för att välja schyssta bananer, 
fika ekologiskt och byta till eko. Vi har också arbetat med att öka utbudet av 
miljömärkta hygienprodukter på butikshyllorna genom kampanjen "Fräsch på 
riktigt". De senaste åren har vi inspirerat till återbruk och att ta vara på det vi 
har men inför 2022 flyttar vi tillbaka fokuset till ekologiskt. 
 

Byt till eko 
 

Allt fler vill äta hållbar mat och att välja ekologiskt är det mest hållbara och 
pålitliga valet för miljön. Det gör det lätt att välja rätt! Ofta är det vi miljökloka 
konsumenter som visar vägen. Vad vi lägger i varukorgen skickar viktiga 
signaler. Råkar just din butik släpa efter på ekofronten? Fråga efter mer. Igen 
och igen. 
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Man brukar säga att Sverige har en självförsörjningsgrad av livsmedel på runt 
50 procent. Men om man räknar import av konstgödsel och kemiska 
bekämpningsmedel som lantbruket är beroende av blir självförsörjningsgraden 
väldigt låg. 
 

Undantaget är eko. Ekobönderna har tagit viktiga steg mot en  motståndskraftig 
och självförsörjande matproduktion. Det blir särskilt tydligt på de gårdar som 
har en bra balans mellan djurantal och åkermark eftersom de då slipper köpa in 
foder.  
 

Miljövänliga veckan, alltid vecka 40. 
 

Vill du veta mer om Miljövänliga veckan är adressen dit 
https://www.naturskyddsforeningen.se/miljovanligaveckan 
 
TORSDAG DEN 13 OKTOBER 
DET LILLA HONUNGSBIETS FANTASTISKA VÄRLD 
 

Bildspel med Maria och Lennart Erlandsson, Bankeryd. 
Bilder, tal och musik inspelat på DVD. 

 I detta bildspel inbjuder vi till vår bigård och 
följer bina under en säsong, från vår till höst. Vi 
ser bina på nära håll och visar arbetet i 
bikupan, ser olika arbetsmoment och får följa 
en svärm på nära håll. Också honungsskattning 
och slungning finns med. Vackra bilder och 
några filmer finns med på bin, fjärilar, humlor 
och från vår blommande trädgård, men också 

från rapsfälten, vilda ängar och blommande träd, där bina hämtar pollen och 
nektar. Vi blandar historiska fakta med nutida forskning om honung och 
propolis Honungens hälsobringande effekter är ständigt aktuell, liksom binas 
betydelse för den biologiska mångfalden.  
Lennart har haft bin sedan början av 70-talet och är uppväxt med bin eftersom 
hans far hade biodling. Bina har därför blivit en intressant ärftlig belastning. 
Bildspelet har blivit uppskattat för vår berättelse och för de vackra bilderna på 
bin och blommor och för den kända musiken. 
VÄLKOMNA! 
Plats: Mariasalen Kyrkans hus (S:t Johannes) i Habo 
Tid: Kl. 19.00. 
Ansvarig: Margareta Nilsson tel.036-467 05 
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SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER 
ÖRINGGUIDNING OCH ÖRINGENS DAG 
 

Även i år ordnar vi denna guidning till Knipån 
på samma dag som ”Öringens Dag”. Vi gör den i 
samarbete med Habo kommun och 
Länsstyrelsen. 
Vi leder er på öringguidning 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 24 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. 18.00 
Ansvarig:  Elisabet Markstad tel. 0705-65 15 43                                                                                       
 
 



 

Sida 6 

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.” 
 
 
Övrigt 
 

Bankeryds, Jönköpings, och Huskvarnas program finns under 
jonkoping.naturskyddsforeningen.se 
 

Mullsjös program finns under mullsjo.naturskyddsforeningen.se 
 

Rapport från Tålåsen 
Till årets slåtter kom bara ett fåtal. Endast en brudsporre kunde observeras.  
Vill ni vara med om att bevara dessa blommor, så kom på vår slåtter första 
lördagen i augusti. 
 

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. 
 

Nu har Du 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 SNF” i menyn under ”Styrelse” 
  
Dina naturobservationer kommer att publiceras på sidan ”Naturobservationer”, 
som finns under ”Habo Natur” i menyn 
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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. 
 
Hela vårt program finns som pdf-fil på hemsidan. 
 
Skickar du namn och e-postadress till 
habo_nsf@arsv.se eller arne@arsv.se  så skickar vi 
programmet med e-post i fortsättningen. 
 
Våra e-postadresser finns på hemsidan: 
habo.naturskyddsforeningen.se 
 
 
Styrelse: 
 

Gösta Börjeson, ordförande  036-406 11 
Elisabet Markstad, vice ordförande  0705-65 15 43 
Arne Svensson,  
kassör och hemsidesansvarig  036-414 23 
Leif Milton, sekreterare   0709-70 43 75 
Margareta Nilsson, programansvarig  036-467 05   
Ulf Bertills    0702-80 66 55 
Gunvor Johansson, suppleant  0760-18 20 39  
 

Ej med i styrelsen 
Johan Deimert, slåtteransvarig  0703-74 84 80 
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Studiefrämjandet i samarbete med Naturskyddsföreningen anordnar 
studiecirklar. 
Anmälan kan göras direkt till Studiefrämjandet 
eller till Gösta Börjeson, tel. 036-406 11 
 

Studiefrämjandet i Jönköpings län 

Besöksadress:  

Rosenbergsgatan 6 
554 51 Jönköping  

Kontakt: 

E-post: jonkopingslan@studieframjandet.se 

 
 

 


