Verksamhet under 2022, Naturskyddsföreningen Söderhamn
En stor del av Naturskyddsföreningens verksamhet består av utflykter till
olika naturtyper för att locka medlemmar och allmänhet att besöka värdefull
natur. 2022 har vi följande aktiviteter på agendan.
TORSDAG 24/3 VI TIPSAR OM UGGLEKVÄLL MED FÅGELKLUBBEN
Fågelklubben i Söderhamn bjuder in till utflykt för att lyssna på ugglornas
magiska rop. Följ med! Har vi tur kan man få höra berguven och kattugglan
ropa. Samling vid resecentrum kl. 19:00. OBS samåkning ej möjlig. För info ring
Lars Henningsson 070-699 89 31.

LÖRDAG 9/4

VANDRING RUNT ORMBERG I TRÖNÖ
Vandringen går genom gammal tallskog med över 250 år gamla tallar. Vi hälsar på
en tall som är konstaterat minst 375 år gammal. Har vi tur kan vi se den
rödlistade vedsvampen Vintertagging, som indikerar höga biologiska värden i
skogen. Vi går på en stig över själva berget bestående av hällmarker och följer en
skogsbilväg tillbaka till bilarna. Sträckan är 6-6,5 km. Guide på turen är Alf
Pallin
Samling kl. 10 Trönö centrum, mitt emot kyrkan. Andra sidan vägen från
kyrkan räknat. Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32 eller Alf Pallin 070-247 44
20.

LÖRDAG 7/5

UTFLYKT TILL NATUROMRÅDEN I NORRA HÄLSINGLAND
Utflykt till norra Hälsingland med Ove Larsson som guide. Det blir en
heldagsutflykt den 7 maj. Samling på parkeringen ner mot ån vid Sveabiografen
kl. 9:30 för resa mot Nianforsskogarna. Medtag matsäck för hela dagen och
lämpliga kläder.
Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32. Ove Larsson 072-234 41 58

LÖRDAG 21/5

BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG VID ÅLSJÖN
Den 21 maj firar vi biologiska mångfaldens dag vid Ålsjön. Vi kommer att försöka
ha lite aktiviteter för barn som t ex att håva insekter i sjön och att titta på fåglar,
vilket även passar vuxna så klart. Byggnaderna ska hållas öppna och
förhoppningsvis har vi fått ihop en utställning med Ålsjön som tema i den ena
byggnaden. Mer information kommer längre fram på Naturskyddsföreningens
hemsida, Facebook och Instagram eller i Gävle- Dala Natur.

LÖRDAG 4/6

VI TIPSAR OM UTFLYKT FÖR ATT LYSSNA PÅ NATTSÅNGARE
TILLSAMMANS MED FÅGELKLUBBEN
Nu är nattsångarna i gång och fågelklubben guidar en tur ut till några lokaler för att
lyssna. Det finns chans att få höra nattskärra. Tänk på att det kan bli kallt under
natten. Varma kläder och ordentligt med fika. Tidpunkten var ännu inte
spikad vid medlemsbladets manusstopp.
För mer information se: http://www.silvertarna.se/program.html

LÖRDAG 2 JULI BOTANISK VANDRING I LINNÉS ANDA, KUNGSGÅRDEN I
NORRALA, SÖDERHAMN
År 1732 genomförde Carl von Linné sin lappländska resa och passerade då
Kungsgården i Söderhamn. Vi kommer att uppmärksamma detta och besöka en

fantastiskt vacker hagmark i Kungsgården. Efteråt går vi genom en vacker
bäckravin utmed Norralaån. En diametralt motsatt naturmiljö. Planeringen för dagen
är ännu inte klar, mer info kommer senare på vår hemsida, Facebook, Instagram och
Gävle/Dala natur.
Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32. Hans Berggren 073-059 03 63
LÖRDAG 9/7

BESÖK PÅ EN SLUTTNINGSMYR I TRÖNÖ
Vi besöker en vacker sluttningsmyr i Trönö. Myren är värd ett besök i sig, men
eftersom det inte är en vanlig myr utan även hyser ett antal orkidéarter så är den
mycket spännande att besöka. Per Hedvall och Alf Pallin guidar på turen. I
anslutning till myren kan vi också studera Ringlav vid Igeltjärnsbäcken innan vi
avslutar utflykten. Samling kl. 13 Trönö centrum, mitt emot kyrkan. Andra sidan
vägen från kyrkan räknat.
Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32 eller Alf Pallin 070-247 44 20.
ÖPPET VID ÅLSJÖN VÅREN 2022
Förutom ovanstående aktiviteter kommer vi att försöka ha öppet i Ålsjöstugan vissa
helger under våren i samarbete med Fågelklubben. Det kan bli först när det går att ta
sig från E4-parkeringen till stugan. Vi har dessutom planer att försöka göra en
utställning i den nyaste stugan med foton från Ålsjön och berätta om fotografens
upplevelse vid sjön.
Om du har foton från Ålsön som du gärna vill dela med dig av och gärna en
berättelse om bilden och upplevelsen så hör av dig till Christina Åström, 070-202 47
32. Mail kan skickas till soderhamn@naturskyddsforeningen.se
Återigen hänvisar vi till Naturskyddsföreningens hemsida, Gävle- Dala Natur,
Facebook eller Instagram.

LÖRDAG 13/8

ÄNGSAKTIVITET VID TANNÅSENS TORP
Planeringen är inte klar, men vi har samarbete med Trönö hembygdsförening för att
engagera människor till att delta i en liekurs och att räfsa ihop slaget hö. Mer
detaljerad information kommer längre fram.
Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32 eller Alf Pallin 070-247 44 20.

LÖRDAG 3/9

SVAMPUTFLYKT
Den 4 september infaller svampens dag i år, men vi gör utflykten den 3 och firar
svampens dag en dag tidigare. Mer detaljerad information kommer längre fram.
Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32 eller Alf Pallin 070-247 44 20.

VECKA 40

MILJÖVÄNLIGA VECKAN
2022 kommer temat under miljövänliga veckan vara KRAV.
Naturskyddsföreningen vill sprida info om hur viktig KRAV-märkningen är för
miljö- och klimat.
Vi kommer också att samarbeta med Studiefrämjandet i deras satsning på en
Återbruksfest som också kommer att köras under vecka 40.

