
PROGRAM
2021

Praktbyxbi vid sitt bohål. Praktbyxbiet är ett av ca 270 vildbiarter i landet.

Falbygden

 
Miljövänliga Veckan 

2-10 oktober 
”Ta vara på det vi har”. Det handlar om att laga, göra om, 

återanvända, vårda och slänga mindre. Fixa grejen helt enkelt! 



Tranans Helg 
Helgen den 10-11 april vid Trandansen. 
Idag planeras för att Tranans helg ska kunna genomföras under våren 
men med hänsyn till pandemin blir det inget traditionellt utställnings-
tält. Hur Naturskyddsföreningen deltar är oklart så följ utvecklingen på 
Falbygdens Naturskyddsförenings och Naturrum Hornborgasjöns hem-
sida. Intressanta föredrag kommer att sändas via Youtube så att du som 
vill kan lära dig mer om allt från Hornborgasjöns restaurering till tranor 
även om du är hemma.

VÅREN 2021
ÅRSMÖTE

Årsmötet 2021 genomförs digitalt genom zoom tisdagen 
den 9 mars kl. 18.00.  Se bifogad inbjudan och program.

Vid alla utflykter och vandringar gäller:
• Deltagande anmäls till ansvarig för aktiviteten. 
VS = Samarrangemang med Västkuststiftelsen

• Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas, om inte annat anges. 
• Ta med matsäck om du så önskar.

• Samåk i största möjliga utsträckning. 
OBS vi åker exakt på klockslaget, alltså ingen akademisk kvart.



Stenmurslandskapet, Väsmestorp, Floby 
Torsdagen den 13 maj klockan 08.00-11.00. (VS max 15 deltagare)
Väsmestorp är det senaste kommunala naturreservatet inom Falköpings 
kommun. Det kännetecknas dels av ett småskaligt och mosaikartat 
odlingslandskap med ett vackert stenmurslandskap, dels av en naturligt 
slingrande bäck som genomkorsar en omfattande alsumpskog med ett 
rikt fågelliv. Vid inventeringen inför bildandet av reservatet anträffades 
55 fågelarter, däribland tre revir av mindre hackspett. Lätt vandring. 
 
Parkering vid Torrevalla gård, koordinater är RT 90 644 97 24, 135 41 
62. Torrevalla gård nås enklast från riksväg 47 mot Vara, vid Ullene 
sväng vänster mot Floby, ta av till höger innan stor damm på höger sida. 
Ansvarig är Enar Höglund tfn 0706-55 18 05.

Mössebergs östsluttning med kurortsparken
Lördagen den 15 maj klockan 08.00 – 11.00. (VS max 15 deltagare)
Vandring i det kommunala naturreservatet Mössebergs östsluttning som 
består av artrik ädellövskog samt en naturlig park som sköts genom slåt-
ter. Fågellivet och även floran är rik. Lätt vandring på leder.  

Samling vid parkeringsplatsen till Mössebergs kurort, koordinater RT 90 
645 33 43, 136 70 73. Ansvariga är Lennart Friggeråker tfn 0703-43 28 
24 och Åke Abrahamsson tfn 0706-60 24 53. 

Spontanexkursion - fjärilar, steklar, skalbaggar! 
De mycket sol- och värmeälskande fjärilarna, steklarna, skalbaggarna 
och många andra insekter försöker vi kika på vid detta tillfälle.  
Startskottet för denna aktivitet sker när exkursionsledaren så påkallar. 
Detta sker i sin tur via sms samma dag eller kort tid innan. Intressean-
mälan till denna aktivitet görs genom att 
skicka sms till Lennart på tfn 0709-66 79 59. 
När vädret är bra nog åker vi gemensamt 
ut till ett intressant område på Falbygden, 
troligen Uddagården, Karleby med omnejd! 
Det kan bli i maj, juni, juli eller augusti. 



”Vilda Blommornas dag”- Snösbäckskärret och 
Karleby hed 
Söndagen den 13 juni klockan 10.00 – 13.00.
Snösbäckskärret med Karleby hed ligger på höger sida på vägen mot 
Åsle strax innan Uddagårdskorsningen. År 2009 färdigställdes en rull-
stolsramp ut i det lättillgängliga kärret så att fler kan få möjlighet att 
uppleva falbygdsnaturen. Projektet genomfördes av Falbygdens Natur-
skyddsförening i samband med Naturskyddsföreningens 100-års jubi-
leum och invigdes den 29 augusti 2009. 
Området har rik förekomst av flugblomster, ängsnycklar, majvivor och 
klasefibbla. Skogsnyckel har också hittats. Naturskyddsföreningens 
naturvårdsgrupp sköter detta mycket fina rikkärr genom årlig slåtter. 
Samling på parkeringen vid Snösbäckskärret. Ansvarig är Torgny tfn 
0722-77 96 43.

SOMMAR 2021



Orkidéparadiset Skogastorp
Tisdagen den 22 juni 18.00 - 21.00. (VS max 15 deltagare)
Skogastorpskärret är ett extremrikkärr som ligger på Högstenabergets 
sluttning och genomkorsas av flera bäckar och källor med kalkhaltigt 
vatten. Bland karaktärsväxterna märks axag och flera orkidéarter, till 
exempel den sällsynta luktsporren. Skogastorp ligger strax norr om 
Högstena kyrka, 3 km söder om Stenstorp. Ansvarig är Torgny Jansson  
tfn 0722-77 96 43.

Stipakullarna, Näs – botanisk vandring
Torsdagen den 1 juli 18.00 - 21.00. (VS max 15 deltagare)
Här blommar fjädergräset praktfullt under högsommaren. Detta ståtliga 
gräs finns bara här och på två lokaler till i Sverige. Andra typiska
torrängsarter är drakblomma, trollsmultron och praktbrunört. Åsarna 
består till stor del av kalk, men det ingår även skiffer och sandsten. 
Åsarnas torra och varma mikroklimat, samt höga kalkinnehåll, är en 
förutsättning för fjädergräset och naturtypen stäppartad kalktorräng. 
 
Samarrangemang med Falbygdens Fågelklubb. Från väg 47, sväng mot 
Kättilstorp, därefter sväng mot Tyskagården. Följ sedan vägen tills det 
kommer en skylt mot naturreservatet. Ansvarig är Torgny Jansson  tfn 
0722-77 96 43.



PROVA-PÅ-DAG Ängsslåtter! 
Om du vill kombinera praktiskt naturvårdsarbete och motion är du väl-
kommen på en ”Prova-på-dag” några timmar. Idag är vi ett drygt 20-tal 
personer som sköter fina ängsmarker runt Falköping. Vi är alla ”dagle-
diga”, så vi utför slåttern på vardagar i augusti, september och en bit in i 
oktober. Vill du ta del av denna naturupplevelse och trivas i ett gott gäng 
så anmäl intresse till Tor Leijgård, tfn 0733 -83 28 94 senast 16/7. Vi 
väljer dag efter väder! Deltagarantalet är begränsat till fyra stycken.

Ängens dag - slåtter vid Skogastorpskärret 
Lördagen den 7 augusti klockan 08.00.
Efter att i många år firat ängens dag  i Kurebo i Börstig, startar vi nu upp 
en ny tradition i Skogastorp. Tag med lie och räfsa om du har. Förening-
en bjuder på slåttermat. Ring Torgny tfn 0722 – 77 96 43 som ansvarar 
och har all information som tänkas kan. Samling vid Skogastorpskärrets 
parkering.

 

Slåttern i Skogastorp innebär start för höstens slåtteraktivitet. Du
är varmt välkommen att delta i skötseln av några fantastiskt fina

slåtterängar som vi sköter. Vi använder lie och räfsa, men den största
arealen tas med slåtterbalk och maskindriven räfsa. Vi har alltid med

eget fika och njuter av utsikt, omgivning och varandra. För mer
information ring vår slåttergubbe Tor Leijgård tfn 0733-83 28 94.



HÖST 2021
Svampvandring
Söndagen den 5 september kl 10.00. 
Vi åker ut till lämplig skog och letar svamp 
med fokus på matsvamp och giftig svamp. 
Vi passar också på att titta på de vanligaste 
skogsmossorna och lavarna. Ansvarig är 
Lennart Sundh fn 0709-66 79 59. 

”Sällsynt, sällsamt och allmänt 
vid Hornborgasjön”.  
Bildföredrag av och med Torbjörn Skogedal i Slötagården vid Slöta 
kyrka torsdagen den 21 oktober klockan 19.00. 
Vi ordnar med fika och skjuts från Fredrikbergskyrkans parkering 18.30 
för dem som vill. Denna aktivitet är ett samarrangemang med Falbyg-
dens Fågelklubb. Ansvarig är Åke Abrahamsson, tfn 0706-60 24 53.

Brasafton i Bergsstugan på 
Mösseberg 
Torsdagen den 18 november klockan 19.00.
I kväll besöks vi av Lars Pettersson, Östra Tunhem som visar bilder från 
Mexico! Efter bildvisningen bjuder vi på fika i brasans sken. Ansvarig är 
Tor Leijgård som har tfn 0733 -83 28 94.

    



Styrelsen under verksamhetsåret 2020
 
Ordförande
Magnus Ljung, Karleby Kroken 1, 521 91 Falköping
0515-372 33, 0703-38 71 17, magnus.ljung@slu.se

Vice ordförande
Enar Höglund, Elovsgatan 11, 521 41 Falköping
0515-187 84, 0706-55 18 05, enar.hoglund@gmail.com

Sekreterare
Gunhild Petersson, Högstena Nyhem, 521 62 Stenstorp
0515-20 12 06, 0705-81 50 68, gunhild.peterson@gmail.com

Kassör
Tor Leijgård, Fornrörsvägen 12, 521 92 Falköping
0515-72 83 82, 0733-83 28 94, t.a.leijgard@hotmail.com

Övriga ledamöter
Rickard Thil, Runebergsgatan 4, 521 32 Falköping
0702-46 10 21, rickard.thil@outlook.com

Torgny Jansson, Nolgårdsgatan 2, 521 30 Falköping
0515-71 10 09, 0722 -77 96 43, torgny.e.i.jansson@telia.com

Sanna Fant, Bergbackagatan 21, 523 76 Blidsberg
0321-310 16, 0705-79 90 66, sannafant87@hotmail.com

Lennart Sundh, Hasselgatan 15, 521 30 Falköping
0709-66 79 59, sundhmiljo@gmail.com

Har du idéer och tankar kring vår 
verksamhet? Ring eller maila 
någon i styrelsen!


