
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Torsdagen den 2 mars kl. 19.00 

Rent vatten 
Annika Håkansson från Vivab pratar 

om vattenskydd, där bl.a. Ätran, som 

dricksvattentäkt, planeras bli vatten-

skyddsområde. Lokal: klubbstugan, 

Brovallen i Vessigebro. Kretsen bjuder 

på kaffe. 

Margareta Bengtsson 0738 12 05 20 

och John Öder 206 91 är ansvariga. 

 
Söndagen den 19 mars kl. 15.00 

Årsmöte 
Före sedvanliga mötesförhandlingar 

bjuds vi på föredrag av naturfotografen 

Thomas Andersson som föreläser om 

förändringar i kustmiljön mellan Fal-

kenberg och Galtabäck. Vi garanterar 

att vi får se många vackra naturbilder. 

Platsen är IOGT-lokalen på Torgatan i 

Falkenberg. 

Ansvariga denna dag är Bengt 

Hackberg 0702 12 11 97 och Lena 

Engström 0709 49 44 88. 

 
Söndagen den 23 april 

Länsstämma 
För program se ”Hallands Natur”. 

Tips från föreläsningsföreningen: 
 

Torsdagen den 9 mars kl. 19.00. Föreläsning av Karin Berglund om ”En 

trädgård - vad skall man ha den till?” 

 

Torsdagen den 23 mars kl. 19.00. Peter Lindberg, känd från Projekt 

pilgrimsfalk, föreläser om ”När falken kom till Falkenberg” 

 

Torsdagen den 6 april kl.19.00. Fotografen och författaren Tore Hagman 

föreläser om ”Hembygd – möten med människor och landskap” 

 

Se gärna Föreläsningsföreningens folder och hemsida: 

www.fbgff.se 

  

 

Välkomna! 

Jag hoppas att ni ska finna våra utflykter och träffar lockande i årets program! 

Medlemmarna är Naturskyddsföreningens viktigaste resurs och vi behöver 

träffas för erfarenhetsutbyte och gemensamma upplevelser. 

Naturens rikedom erbjuds oss alldeles gratis, och gratis är våra utflykter oftast 

också! Ta med matsäck till utflykterna. 

Barn och ungdomar är alltid välkomna! Ta gärna med släkt och vänner också. 

Programmet finns på vår hemsida: naturskyddsforeningen.se/falkenberg 

Titta på den ibland, där kan komma upp nyheter under året. 

Margareta Bengtsson, ordf. 

”Håll stövlarna leriga!” 

 

Besök gärna Falkenbergs Naturskyddsförenings hemsida: 
naturskyddsforeningen.se/falkenberg 

 



Plats: Gullbrannagården, Eldsberga. 

För samåkning, kontakta någon i krets-

styrelsen. 

 
Söndagen den 30 april kl 10.00 

Utflykt till ”Spräckaretorpet” 
Spräckarn's ligger en bit uppåt i sko-

gen. OBS en lite längre promenad. Vi 

besöker även granatbrottet och torpet 

som fanns redan 1828 liksom flera 

skvaltkvarnar. Vi försöker tolka spåren 

efter Spräckarn's byggnationer och 

marker. Lämningar efter kvarnverk-

samheten ser vi längs bäcken, Musån, 

när vi vandrar under ekarnas och 

bokarnas stora kronor. Vägbeskriv-

ning: Kör till Vessigebro och vidare 

till Sjönevad. I korsningen i Sjönevad 

fortsätt rakt fram 2,5 km mot Dräng-

sered. Sväng höger in på liten grusväg 

som går längs Musabäcken. Kör 300 

meter till parkeringen. Vi sätter upp 

skylt vid stora vägen. 

Ansvarig är Lena Berglund tfn 0704 

24 62 90. 

 

Onsdagen den 3 maj kl. 18.30 

Historiskt landskap i Berg 
Odlingslandskapet kring gårdarna i 

Berg är både vackert och ovanligt rikt 

på historiska spår. Här finns stora are-

aler medeltida åkermark som troligen 

övergavs i samband med digerdöden 

på 1300-talet. Följ med på spaning i 

ganska lätt terräng (cirka 1,5 timme)! 

Medtag fika! Guide är historisk/ 

geografen Pär Connelid tfn 0702 00 07 

78). Samling nere på gårdsplanen vid 

Aronsgården i Yttra Berg, Gällared. 

Kontaktperson för FNF är Lena 

Berglund 0704 24 62 90. 

 

Söndagen den 7 maj kl. 14.00 

Mångfald och mosaikmarker 
Vi uppmärksammas på betesmarkernas 

betydelse för den biologiska mångfal-

den i skogs- och mellanbygden samt 

betesdjurens betydelse för landskaps-

bilden. AnnaCarina Ericson, som fått 

årets miljöpris 2016 i Falkenbergs 

kommun, guidar och berättar. Vand-

ring i den omväxlande naturen i 

Hjärtaredstrakten. Samling på gårds-

planen i Övre Hjärtared. Tag väg 153 

mot Varberg från Ullared. Efter ung. 

två km tag höger väg mot Källsjö. 

Efter cirka två km se Naturskydds-

föreningens vimpel. Ansvariga för 

dagen är AnnaCarina Ericson tfn 0733 

42 85 19 och John Öder tfn 206 91 

 
Söndagen den 21 maj kl. 15.00 

Nygammal vattenkraft i Lilla å 
Vi gör ett studiebesök i Vessigebro 

och tittar på småskalig vattenkraft med 

miljöhänsyn. Guidning av Jan-Åke 

Jacobson i vacker natur- och kultur-

miljö i Lilla åns dalgång med bl.a. 

nyanlagda fiskvägar. Mitt emot ”Lo-

ricks smedja”, i Vessigebro, tag Vene-

bergsvägen till Naturskyddsförening-

ens flagga (vid bron över ån). 

Jan-Åke Jacobson ansvarar, tfn 0706 

40 57 59. 

 
Måndagen den 5 juni kl. 20.00 

Naturnatta vid havet 
Samling på parkeringen vid den södra 

sidan av Suseåns mynning. Vi njuter 

av en kväll vid havet och tar del av 

information om restaureringen av na-

turreservatet där. Vi grillar, så medtag 

lämplig förtäring. 

Per Sjövall tfn 0703 50 81 46 och 

Lena Berglund tfn 0704 24 62 90 är 

ansvariga. 

 
Söndagen den 11 juni kl. 14.00 

Allbergs lund 
Besök i Allbergs lund där vi blandar 

historia, kultur och natur. Vi får infor-

mation om bl.a. lämningar efter back-

stugesittare och andra nu försvunna 

bosättare. Vi fikar i miljö med forn-

minnen, vacker utsikt över Ätradalen 

och i trevligt sällskap. Samling vid 

gamla linbastan i Allbergs lund, nära 

Årstad. Tag till höger vid ca 10 km 

från Falkenberg på väg 150, se Natur-

skyddsföreningens vimpel. Ansvariga: 

Karl-Gustav Olsson tfn 520 06 och 

Bengt Hackberg 0702 12 11 97 
 

Söndagen den 18 juni kl. 15.00 

De vilda blommornas dag 
Besök i Yttra Berg, ett område som 

har en rikare berggrund än omgivande 

marker. Här går det att finna många 

både vackra och ovanliga växter på de 

ogödslade ängarna. Området är kupe-

rat men det kommer inte att krävas 

mer än ett par oömma skor för att vara 

med. Tag med fika. Samling på gårds-

planen vid museet i Yttra Berg i 

Gällared. Tag höger väg 153 från 

Ullared ca två km före Gällared. Ut-

flykten är ett samarbete med Hallands 

botaniska förening och ansvariga är 

Christer Andersson tfn 0705 75 71 43, 

Anita Skantze tfn 340 43 och Per 

Sjövall tfn 0703 50 81 46. 

 
Söndagen den 6 augusti kl. 14.00 

Båtutflykt till Penttis ö 
En favorit i repris. Vi upplever natu-

ren på kretsens ö i Tjärnesjön och får 

berättelsen om ”konstnärskolonin”. 

Tag gärna med kaffe-korg/matsäck. 

Samling på parkeringen vid Gällareds 

kyrka kl. 13.40. 

Ansvariga: Per och Maria Sjövall tfn 

341 57 eller 0703 50 81 46. 

 
Söndagen den 27 augusti 

Nationella LONA-dagen 
LONAdagen (Lokala Naturvårdssats-

ningar) anordnas denna dag i Vessige-

bro. Visning av projekt gjorda i väg-

samfällighetens regi, med stöd av Fal-

kenbergs kommun, i syfte att gynna 

den biologiska mångfalden. Samling 

vid Ätrasalens parkering utmed Järn-

vägsgatan. För mer information se 

kommunens och Naturskyddsföre-

ningens hemsidor. 

Ansvarig är Jan-Åke Jacobson tfn 

0706 40 57 59 
 

Söndagen den 17 sept kl. 14.00-16.30 

Svamputflykt  
Denna, år efter år, lika populära 

svampexkursion går till en lämplig 

plats där vi hoppas hitta många olika 

svampar. En del ätliga och kanske 

delikata. Andra mest vackra och/eller 

intressanta. Medan vi fikar tar vi 

tillsammans reda på vad vi har hittat 

med en miniutställning med genom-

gång. Allt under sakkunnig ledning. 

Samling ICA-Kvantum kl. 13.30. 

Ansvariga: Alice Berglund, 819 93 

och Bengt Hackberg 0702 12 11 97. 


