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Dags för slåtter! Häng med detta glada gäng när nästa slåtteraktivitet sker i augusti!

Falbygden

 
Miljövänliga Veckan 

3-9 oktober 
”Byt till eko – Ekofrukost”.  

Varför är eko det mest hållbara valet?



Trantider - Tranfestival 
Mars-april vid Trandansen
Tranfestivalen med det traditionella utställningstältet är sedan en tid 
inställd. Under trantid kommer istället föreningen märkas genom sam-
arbete med Falbygdens fågelklubb och Naturum Hornborgasjön där vi 
bl.a. deltar som fågelvärdar. Följ utvecklingen av vårens tranaktiviteter 
på Falbygdens Naturskyddsförenings och Naturrum Hornborgasjöns 
hemsidor. Notera också att Trandansen öppnar den 19 mars. 

VÅREN 2022
ÅRSMÖTE

Årsmötet 2022 genomförs tisdagen den 8 mars kl. 18.00.  
Se bifogad inbjudan och program.

Stenmurslandskapet, Väsmestorp, Floby 
Söndagen den 8 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 Östergården. Koordinater i RT 90 är 644 93 95, 135 55 75. 
Östergården nås från väg 2664 utmed järnvägen. Här finns vägvisning. 
Ansvarig är Enar Höglund tfn 070 655 18 05. Även Åke Abrahamsson 
tfn 0706-60 24 53. Begränsat antal deltagare, 15 personer. Anmälan till 
Enar Höglund. 

BOTANIKCIRKEL!
• Vår popluära studiecirkel i bota-
nik med falbygdens rika flora som 
utgångspunkt, startar i maj. Vi be-
söker olika biotoper och naturty-
per inom kommunen för att se och 
upptäcka så mycket spännande som 

möjligt. 

Cirkeln leds av Enar Höglund tfn 
070 655 18 05 som också tar emot 

anmälan till cirkeln. 

Mössebergs östsluttning med kurortsparken
Lördagen den 14 maj klockan 08.00 – 11.00. (VS max 15 deltagare)
En härlig vårvandring utlovas i en tid när fågelsången är som rikast. 
Vandring i det kommunala naturreservatet Mössebergs östsluttning som 
består av artrik ädellövskog samt en naturlig park vars rika ängsflora 
sköts genom slåtter. 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. Anmälan till Åke.

Vid alla aktiviteter gäller:
• Anmälan om deltagande till ansvarig för aktiviteten. 

VS = Samarrangemang med Västkuststiftelsen.
• Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas, om inte annat anges. 

• Ta med fika/matsäck om du så önskar.
• Samåk i största möjliga utsträckning. 

OBS vi åker exakt på klockslaget, alltså ingen akademisk kvart.



”Vilda Blommornas dag”- Jättenekärret 
Söndagen den 19 juni klockan 10.00 – 13.00.

Jättenekärrets naturreservat med omgivande 
marker utgörs av tre sluttande extremrikkärr och 
fuktängar med rik flora. Runt omkring kärren 
ligger fuktiga skogar med trädskikt av björk, ask, 
skogsalm och hassel. Särskilt intressant i kärren är 
den stora förekomsten av sumpnycklar där anta-
let blommande exemplar uppgår till ca 600. Även 
axag, ängsstarr, skogsnycklar, myrtåg och kärr-
knipprot är vanliga arter i kärret men här finns 
även tätört, majviva, vildlin, rosettjungfrulin, slåt-
terblomma och flugblomster. I den rika lövskogen 
kan vi hitta kransrams, kärrfibbla, lungört, nästrot, 
ormbär, skogstry, sårläka och trolldruva. 

Jättene är skyltat från väg 184 mellan Falköping och Gudhem. Inne i 
Jättene by finns en skylt mot Hallan som leder mot naturreservatet. Från 
denna korsning kör 1,4 km. Samling vid parkeringen, koordinater 645 
49 23, 136 66 06 eller 100 meter längre upp i backen vid informations-
tavla. Stövlar krävs i kärren. Ansvarig är Torgny tfn 0707-14 60 41.

Orkidéparadiset Skogastorp
Tisdagen den 21 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 0707-14 60 41.

SOMMAR 2022 Stipakullarna, Näs – botanisk vandring
Torsdagen den 30 juni 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. 
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 0707-14 60 41



Biparadiset - Broddetorp  
Lördagen den 23 juli klockan 10.00 – 12.00. Vi besöker biparadiset i 
Broddetorp för att titta på födosökande fjärilar, steklar, skalbaggar och 
många andra insekter. Biparadiset vid Broddetorps skola anlades under 
2020 av medlemmar i Falbygdens Naturskyddsförening. Samling vid 
Biparadisets parkering, koordinater RT 90 646 65 65, 137 11 83. Ansva-
rig är Lennart Sundh tfn 0709- 66 79 59. Vid besöket guidas vi av Petter 
Bohman, en av initiativtagarna till detta pollineringsprojekt. 
 
Ängens dag - slåtter vid Skogastorpskärret 
Lördagen den 6 augusti klockan 08.00.
Efter att i många år firat ängens dag  i Kurebo i Börstig, har vi på senare 
år startat upp en ny tradition i Skogastorp. Tag med lie och räfsa om du 
har. Föreningen bjuder på slåttermat. Ring Enar Höglund på 0706-55 18 
05 som ansvarar och har all information som tänkas kan. Samling vid 
Skogastorpskärrets parkering.

HÖST 2022
Invasiva arter i Falköping?
Söndagen den 4 september kl 10.00. 
Vad är en invasiv främmande art och varför är de ett hot? Magnus och 
Andrea Ljung kommer att berätta och svara på frågor samtidigt som 
vi besöker några lokaler för invasiva växter. Vi testar hur de ska han-
teras för att oskadliggöras och skada så lite som möjligt. Samling vid 
parkeringen bakom Preem vid Ållebergsryttaren där det kanadensiska 
gullriset slagit till. Därefter besöker vi olika platser i tätorten där dessa 
oönskade arter finns. Ansvarig Magnus Ljung, telefon 070-3387117.
 
Skogsexkursion
Söndagen den 2 oktober kl 08.30. 
Vi besöker en av våra naturligt uppkomna skogar i naturreservatet Syd-
billingens platå väster om myren Säxtingen där vi letar svamp, mossor 
och lavar m.m. Svår till mycket svår terräng. Stövlar eller höga kängor 
samt oöm och tålig klädsel är ett måste. Samling vid Fredrikbergskyr-
kans parkering. Ansvarig är Lennart Sundh tfn 070-966 79 59.

”Tiden viskar” 
I bildföredraget ”Tiden viskar” berättar Tore Hagman, Vårgårda om 
möten med människor och natur. Slötagården vid Slöta kyrka den 20 
oktober klockan 19.00. Under ett par decennier har han dokumenterat 
förändringarna i såväl skog som odlingslandskap. Det handlar om det 
stora landskapet, men också om fåglar, blommor och bin. I fotografiska 
bilder blir spåren av förändringarna tydliga. Vi ordnar med fika och 
skjuts från Fredriksbergskyrkans parkering 18.30 för dem som vill. Sam-
marrangemang med Falbygdens Fågelklubb. Ansvarig är Enar Höglund. 

Brasafton i Bergsstugan på Mösseberg 
Torsdagen den 17 november klockan 19.00.
Samling vid Bergstugan. I kväll besöks vi av den kände naturfotografen 
Inge Rydén, Böne, Ulricehamn. Efter bildvisningen bjuder vi på fika i 
brasans sken. Ansvarig är Tor Leijgård som har tfn 0733 -83 28 94.

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.



Ordförande
Magnus Ljung, Karleby Kroken 1, 521 91 Falköping
0703-38 71 17, magnus.ljung.slu@gmail.com

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

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

Vill Du bli medlem eller har du idéer och tankar om vår 
verksamhet? Kontakta någon av våra styrelseledamöter.

FN har utropat den 22 maj till den internationella dagen för biologisk 
mångfald (IDB) för att öka förståelsen och medvetenheten om frågor 
kring biologisk mångfald. I Sverige startades Biologiska Mångfaldens 
dag 2017 och har sedan dess vuxit med undantag för pandemiåren. Ett 
mycket stort antal arrangemang har genomförts och många av dem 
genom Naturskyddsföreningens lokalkretsar. 

Vi vill uppmana alla medlemmar att göra en 
insats för mångfalden denna dag. Meddela 
oss gärna vad Ni gjort så kan vi ställa sam-
man det i en idébank inför kommande år. 
Styrelsen har beslutat medverka i en satsning 
tillsammans med Studiefrämjandet.

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

MISSA INTE! Tore Hagman den 20 oktober. 
Fotografen Tore Hagman söker både det dokumentära och det estetiskt 
tilltalande. Mest känd har han blivit för sina bilder från det västsvenska 
odlingslandskapet och samspelet mellan mark och människor och från 

böckerna Mulens marker och Åter till mulens marker.


