
Programaktiviteter 2017 Naturskyddsföreningen 
 

Söndag 12/3 kl 16-18 

Föreläsning om Åsnen & Årsmöte  

Ronnebykretsen har i år sin årsstämma vid Gammeltorps kursgård som ligger cirka en mil 

norr om Kallinge. Kl 16 inleder Lars-Olof Hallberg med en föreläsning om ”Sjön Åsnens 

natur”, Åsnen som snart blir Sveriges nästa nationalpark. Därefter blir det fika och årsmöte. 

Alla är hjärtligt välkomna. 

 
Lördagar 25/3 - 13/5  kl 8-10 

Fågelskådning på Lindö 

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

södra spets. Ta gärna med frukost och kikare. För dig som är morgonpigg rekommenderar vi att 

komma tidigare på morgonen, då är oftast fågelsträcken som intensivast. Ordnas i samarbete med 

naturum och ornitologerna. 

 

Söndag 23/4 kl 10-13 

Länsförbundets årsmöte 

Länsstämman kommer i år att hållas i Ronnebytrakten. Efter årsmötesförhandlingar blir det 

utflykt. Anmälan och mer information: Leif Törnqvist 0768 31 81 67. 

 
Fredag 19/5  kl 6-8 (på morgonen) 

Fågelmorgon i Brunnsskogen 

Tidig morgonpromenad då vi lyssnar och tittar på fåglar under ledning av Bengt Ignell. Vi går cirka 3 

km i lugnt tempo på anlagda stigar. Avslutas med egen medhavd frukost för dem som vill. Start vid 

naturum i Brunnsparken. 

 

Söndag 21/5 kl 6-10 (på morgonen) 

Cykeltur runt Listersjön 

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 är cirka 20 km lång och sker på grusvägar i 

lugnt tempo. Start vid Tollsebodaviken, längs upp i norra delen av sjön, i Sänneshults naturreservat. 

Ta med egen frukost och gärna en kikare. 

 

Tisdag 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 visa dem för oss. Samling vid naturum för 

samåkning till lokal i närområdet.  

 

Lördag 1/7  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 är Sven Svensson från Naturskyddsföreningen. 

 

Torsdag 6/7  kl 9-12 

Arbetsdag i Brunnsskogen 

Vi arbetar med att röja 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. Eller dyk upp när du har tid. Torpet ligger 200 m 

norr om P. Kontaktperson: Sven Svensson 0720 67 40 11. 

 
Söndag 3/9  kl 10-15 

Svampens Dag 

Lär dig mer om höstens alla svampar. Naturum dukar upp en svamputställning inne på naturum i 

Ronneby Brunnspark. Ta gärna med egna fynd för artbestämning.  

 

Lördag 28/10 kl 9-16  

Rädda mnemosynefjärilen - Arbetsdag  

En av Sveriges mest sällsynta fjärilar, mnemosyne eller svart apollo, finns på några få ställen kring 

Ronneby. Läget för fjärilen är akut. En anledning till att de försvinner är att landskapet växer igen. För 

att skapa mer gynnsamma biotoper för dem kommer vi denna dag att arbeta praktiskt med sågar, 

sekatörer och eldning av ris. Arbetet kommer att pågå hela dagen, Här finns jobb för alla och även 

kortare arbetsinsatser är välkomna. Vi kommer att arbeta vid Påtorp i närheten av den nya 

ridanläggningen, i närheten av P vid Flisberget. Ta gärna med egen matsäck, grillmöjligheter finns. 

Kontaktperson: Robert Ekholm 073 200 96 94. 

 

 

Andra arrangemang 

 
Söndag 9/4 & 23/4  kl 15-17 

Familjevandring i Brunnsskogen 

Naturum gör en barn-/familjeguidning längs med naturums naturstig. Samling inne på naturum i 

Brunnsparken. 

 

Söndag 7/5 kl 10-13 

Natur i Olofström 

Biologen Mikael Gustavsson guidar till tre naturplatser norr om Olofström Samling vid P i Kullans 

naturreservat. Fortsatt färd till biotopskyddsområdet vid Skrapsjövägen turen avslutas i naturreservatet 

Holje. Ordnas av naturum. 

 

Söndag 4/6  kl 10-14 

Naturvandring i Ljungryda och Skinsagylet 

Biologen Mikael Gustavsson guidar i två naturreservat på gränsen mot Skåne. Samling vid Ljungryda, 

P. Ta med egen fika och gärna kamera, då Mikael kan ge värdefulla fototips. Ordnas av naturum. 

 

Söndag 4/6  kl 10-14 

Biets Dag 

På naturum finns representanter från de lokala biodlarföreningarna. 

 

Lördag 17/6  kl 10-12 

Vilda bin på Johannishusåsen 

Biologen Markus Franzén visar och berättar om vilda bin vid Johannishusåsens naturreservat. Samling 

vid parkeringen vid Vång.  

 

Söndag 18/6  kl 10-12 

De Vilda Blommornas Dag 

Brunnsskogen, start naturum, ledare är Isabel Vitaskär. 

Skärva, start vid Ekobutiken, ledare är Lars Fröberg. 

Älmteryd, samling vid reservatets P. Vägvisning från vägen Augerum-Torsås vid Kättilsmåla. Ledare 

är Kjell Pettersson. 

Kofsa, väster om Karlshamn. Samling vid P nära havet. Ledare är Johan Wolgast. 

Hallandsboda. Samling på Per-Olof Karlssons gårdsplan, som ligger vid avtagsvägen mot B & B 



mellan Åkesholm och Hemsjö. Ledare är Ivar Björegren. 

 

Tisdag 20 juni  kl 21-23 

Ekoxesafari på Johannishusåsen 

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

åsar. Samling vid Johannishusskolans P.  

 

Onsdag 27/6 kl 18-20 

Parkvandring 

Med Björn O Svensson. Start vid naturum. 

 

Lördag 15 juli  kl  9-14 

Slåtter i Tolseboda 

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

med egen lien eller räfsa. 

 

Lördagen 22 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. 

 

Lördagen 29 juli  kl 9-14 

Slåtter i Ire 

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

 

Söndag 20 el 27 augusti  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. 

 

Torsdag 7/9  kl 19-21 

Fladdermuskväll i Brunnsparken 

Startar inne på naturum med att biologen Mikael Gustavsson föreläser om de svenska fladdermössen. 

Efter det ger vi oss ut och spanar och lyssnar efter fladdermöss i parken.  

 

Lördag 9/9  kl 10-15 

Geologins Dag 

Geologins Dag är en nationell aktivitetsdag som vill väcka nyfikenhet för berg, jord och vatten. På 

naturum ordas tipspromenad, stenutställning, pyssel, spel mm.  

 

Söndag 17/9  kl 10-12  

Sälsafari vid Abramsäng  

Biolog Eva Steiner guidar oss och med hjälp av kikare har vi god chans att se sälar. Samling på Evas 

gård i Abramsäng kl 10 för promenad till strandängarna. Ta gärna med egen kikare och fika. 

Vägbeskrivning: ta av från E22 vid Jämjö och kör mot Klakebäck, ta vänster vid Klakebäck, första 

gården på höger sida efter ca 700 m. Arrangemanget ställs in vid ihållande regn.  

 

Onsdag 4/10  kl 18.30 

”Brunnsparken och Ronneby Brunn förr och nu” 

Tommy Nilsson, ”Sverigevandraren”, är aktuell med sin nya bok ”Vårt vackra Blekinge”. Tommy 

kommer att visa bilder och berätta om Brunnsparkens och Ronneby Brunns historia inne på Naturum i 

Brunnsparken.  

 



Onsdag 1/11 kl 18.30-20.30 

Med våra tärnor över Världshaven 

Patrik Olofsson, biolog och naturfotograf, Föreläser på naturum. Han har under flera år fotat och följt 

våra svenska tärnor, från Blekinge till Afrika och Antarktis. 

 

Torsdag 9/11  kl 18.30-20.30 

Skridskokväll 

Ledare för långfärdsskridskor från Friluftsfrämjandet och Långfärdsskrinnarna Sydöst (LSS) besöker 

naturum. 

 

Onsdag 22/11  kl 18.30-20.30 

Spåra rovdjur 

Ulrika O Widgren, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen, uppdaterar oss om rovdjursläget i länet. 

Länsstyrelsens rovdjursspårare delar med sig om sina erfarenheter. Plats:  naturum i Ronneby 

Brunnspark. 

 


