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Lördagar 26/3 & 2/4  kl 7-10 

Fågelskådning på Lindö 
Fågelskådare ger tips och hjälper till att artbestämma flyttfågelsträcken vid naturreservatet Lindös 

södra spets. Ta gärna med frukost och kikare. Kontaktperson: Ingrid Grahn-Nilsson och Bengt Ignell. 

  

  

Söndag 10/4 & 17/4  kl 15-17 

Familjevandring i Brunnsskogen 
Barn-/familjeguidning med start i naturum i Brunnsskogen. Vi tittar hur långt vårens blomning har 

kommit, spanar efter snokar och paddor vid Trollsjön och lyssnar på fåglar i skogen. Kontaktperson: 

Robert Ekholm. 
  

  

Lördag 16/4  kl 9-15 

Arbetsdag i Brunnsskogen 
Vi arbetar med att röja och elda runt den gamla torpruinen som ligger i reservatets södra del. Ta gärna med 

sekatör och arbetshandskar. Alla kan vara med, även en kortare stund om man vill. Samling kl 9 vid P söder om 

Södra Brunnsskogens naturreservat, ligger 200 m in på vägen mellan Rustorps reningsverk och golfbanan. 

Torpet ligger 200 m norr om P. Kontaktperson: Sven Svensson 0720 67 40 11. 

 

Tisdag 19/4  kl 18.30-20.30 

Helhetssyn på miljö, hälsa och byggande 
Café Planet: Ett ekologiskt helhetsperspektiv inom byggnation innebär mycket mer än att hitta smarta 

energilösningar. Det handlar om livscykeltänkande, kvalitet, hushållning med naturresurser, en sund 

inomhusmiljö, giftfria material m.m. Cathrine Bulow, miljöjournalist samt är ansvarig för 

www.ekobyggportalen.se , kommer och föreläser på naturum. Chatrine kommer att ge en rad goda exempel på 

grön stadsplanering, huskonstruktioner och hur man bör tänka när man väljer byggnadsmaterial. I samarbete med 

Studiefrämjandet. Kontaktperson: Robert Ekholm 

Söndag 24/4  kl 10 

Länsstämma för Blekinge naturskyddsförening 
Årets länsstämma kommer att hållas i Sölvesborgs Golfkrog. Start med frukost kl 9:30. Efter 

årsmötesförhandlingar blir det utflykt till någon av Listerlandets ”nabbar”. Ta med egen lunch. 

 

Söndag 24/4  kl 15-17 

Café Planet: Vilda ätliga växter 
Pontus Dowchan tar oss med på en växtvandring i Brunnsskogen. Han kommer berätta, visa och plocka vilda 

medicinal och ätliga växter. Vandringen kommer att avslutas vid Trollsjön där vi kommer att tillreda och smaka 

på några av de insamlade växterna. Start vid naturum i Ronneby Brunnspark. I samarbete med Studiefrämjandet. 

Kontaktperson: Robert Ekholm 

 

Tisdag 3/5  kl 18.30-20.30 

Café Planet: Framtidens mat 
Maria Unell, verksam på Miljöresurs Linné, kommer till naturum i Ronneby Brunnspark och föreläser. Hon 

kommer att prata om hur vi bör välja våra livsmedel i butiken (ekologiskt eller närodlat), mattrender och 

myndigheters syn på vilken mat vi kommer att äta om några decennier. Kanske bjuds det även på lite kittlande 

http://www.ekobyggportalen.se/


smakprovning. I samarbete med Studiefrämjandet. Kontaktperson: Robert Ekholm 

Söndag 22/5  kl 7-11 

Cykeltur längs med Ronnebyån 
En tidig cykeltur med Bengt Ignell som ledare. Vi skådar och lyssnar efter fåglar, tittar på vårfloran och njuter av 

försommarens alla dofter och ljud. Turen kommer att ske i lugnt tempo. Start vid Karlsnäsgården. Ta med 

frukost. Kontaktperson: Bengt Ignell 

 

Söndag 29/5  kl 15-18 

Grodföreläsning & gölgrodsafari 
Kl 15: ”Grodor och paddor i Blekinge” Föreläsning på naturum i Ronneby Brunnspark med Annika Lydänge, 

biolog på länsstyrelsen. 

Kl 16.30: ”Gölgrodsafari”, Annika Lydänge och naturskyddsföreningen guidar bland de nyupptäckta 

gölgrodorna vid F17 i Kallinge. Samling vid Bredåkra kyrkogårds norra P. Kontaktperson: Robert Ekholm 

 

Tisdag 31/5  kl 6-8 (på morgonen) 

Fågelmorgon i Brunnsskogen 
Tidig morgonpromenad då vi lyssnar och tittar på fåglar under ledning av Bengt Ignell. Avslutas med egen 

medhavd frukost för dem som vill. Start vid naturum i Brunnsparken. Kontaktperson: Bengt Ignell 

  

Måndag 6/6  kl 10-12 

Mnemosynesafari 
En av Sveriges mest sällsynta fjärilar, mnemosyne eller svart apollo, finns i Ronneby. 
Fjärilsspecialisten Markus Franzén kommer att berätta och vid soligt väder förhoppningsvis visa dem 
för oss. Samling vid naturum för samåkning till lokal i närområdet.  

Lördag 18/6 kl 10-12 

Backsvalesafari 
Backsvalorna minskar kraftigt i Sverige. En stor anledning är att våra grustäkter stänger igen och 

häckningsplatser försvinner. I Bredåkra grustag har Ronneby naturskyddsförening tagit initiativ till att bygga en 

speciell stor sandhög som svalorna kan häcka i. Samling vid Bredåkra kyrkas norra P för samåkning till 

häckningsplatsen. Ledare och kontaktperson är Sven Svensson från Naturskyddsföreningen. 

  

Söndag 19/6  kl 10 

De Vilda Blommornas Dag 
Lätt vandring i Brunnsskogen då vi tittar på vilda växter. Start från naturum i Brunnsparken. Ledare är Isabel 

Rodeson.  

  

  

Andra arrangemang i Blekinge 
  
     Måndag 28/3 kl 8-10 

Fågelskådning på Lindö.  
Ordnas av Naturskyddsföreningen Karlskrona. 

  

Onsdag 13/4 kl 18-20 

Café Planet ”Medveten konsumtion” 
Diskussion. Plats: Systrarna Lindkvists café, Karlskrona. 

  

Onsdag 11/5 kl 18-20 

Café Planet  
”Hållbar ekonomi, kollaborativ ekonomi, delnings- ekonomi, basinkomst”. Diskussion. Plats: Systrarna 



Lindkvists café, Karlskrona. 

  

  
Söndag 15/5  kl 20-22 

Strandpaddor och salamandrar i västra Blekinge 

En av länsstyrelsens biologer guidar i Lörby och Sölve grustag. Vi lyssnar efter strandpaddor och spanar efter 

salamandrar. Samling i Sölve grustag. Ta gärna med ficklampa/pannlampa. 

  

Lördag 28/5  kl 14-16 

Vilda bin & sandödlor 

Biologen Markus Franzén visar och berättar om vilda bin i Häljarums naturreservat. Har vi tur kan vi även få se 

sandödlor. Häljarums naturreservat består av ett nedlagt sandtag söder om Jämjö. Arrangemanget ställs in vid 

regn. Samling vid reservatet. 

  

Söndag 12/6  kl 10-13 

Vandring i Sillnäs naturreservat 

Sillnäs udde är ett nytt naturreservat på Listerlandet med mycket höga naturvärden. Sakta vandrar vi genom 

reservatet under ledning av Elisabeth Wallsten från länsstyrelsen och som gjort skötselplanen. Med oss är också 

Bengt Nilsson som har stora kunskaper om områdets flora. Ta gärna med egen fika. Samling vid Mjällby kyrka 

(för er som har svårt att hitta rätt).  

Fredag-lördag 18-19/6 kl 23-3 (eller så länge ni orkar) 

Nattfjärilsskådning 

Minst 100 arter vid lämpligt väder. Plats: Boråkra. Ta gärna med kamera eller kikare med kort närgräns.  Ordnas 

av Karlskrona NF, Filip 0708-812 808 o Benny Henriksson. 

  

Söndag 19/6  kl 10 

De Vilda Blommornas Dag 

Ett nordiskt arrangemang som tar oss ut på en vandring ibland våra vilda blommor. Sex olika startpunkter i 

Blekinge. 

Brunnsskogen, start naturum, ledare är Isabel Rodeson. 

Skärva, start Ekobutiken, ledare är Lars Fröberg. 

Bromåla, samling vid södra gården i Bromåla, vägvisning från Kättilsmåla, ledare är Kjell Pettersson. 

Köpegårda, samling vid P s Åryds kyrka, ledare är Johan Volgast. 

Siesjö, samling vid Yndegården, ledare är Bengt Nilsson. 

Erikstorp, öster om sjön Orlunden, vägvisning finns vid Erikstorpsvägen, ledare är Ivar Björegren. 

  

Tisdag 28/6  kl 21-23 

Ekoxesafari i Ekebacken 

Sofie Willman, biolog från länsstyrelsen, tar oss med på en promenad i naturreservatet Ekebacken. 

Förhoppningsvis får vi se flygande ekoxar i skymningen. Samling vid Ö ingången till reservatet, vid 

Lyckebyskolan. Ta gärna med egen fika. 

Lördag 2/7  kl 10-13 

Blommor i Kummeln vid Lyckebyån 

Kortare vandring där vi tittar på sällsynta växter under ledning av Kjell Pettersson från Blekinge Flora. Samling 

P vid Slottsbackens köpcentrum (Willys) kl 10 för samåkning till startplatsen i egna bilar. I Kummeln har det 

bott en botaniker som samlat och odlat ovanliga växter. Ta gärna med egen fika. Samarrangemang med Blekinge 

Flora. 

  

Lördag 16/7  kl  9-14 

Slåtter i Tolseboda 

Traditionsenlig slåtter på Tolsebodaängen och Listersjöängen i Sänneshults naturreservat. Ta gärna med egen 

lien eller räfsa. 

Lördagen 23/7 juli  kl 9-14 

Slåtter i Steneryds lövängar 



Slåtter med hästar, slåttermaskin och räfsa. Ta gärna med egen lie eller räfsa. 

Ö Blekinge Hembygdsförening bjuder på kaffe, saft o fralla. Hamboringens Folkdanslag dansar kl 13. 

Onsdag 27 jul kl 17-20 

Vadarskådning vid Udda Änne på Torhamns udde.  
Ordnas av Karlskrona NF. 

  

Lördagen 30/7 juli  kl 9-14 

Slåtter i Ire 

Traditionsenlig slåtter med bland annat hästkörning. Ta gärna med egen lie eller räfsa.  

Söndag 21/8  kl 9-14 & 10.30-15.30 

Säl- & paddsafari till Utklippan 

Utflykt till Blekinges mest avlägsna ögrupp. Naturum och länsstyrelsen kommer bland annat att visa den 

sällsynta grönfläckiga paddan, samt den stora koloni av säl som bor här. Pris: 300 kr, inkl båtresa från 

Karlskrona. Begränsat antal platser. Bindande anmälan till naturum 0457-168 15. 

  
  

 


