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I detta medlemsblad hittar du välkända programpunkter 
såsom vandring kring Hornborgasjön och fågelskådning 
på Västkusten, men också en hel rad med träffar, både 
inom- och utomhus, som handlar om olika typer av 
naturskydd. Det exakta innehållet planeras efter hand 
och meddelas på hemsidan. Tiderna finns fastslagna i 
programmet på mittuppslaget.

I juni planerar vi att upprepa den lyckade skåneresan 
som genomfördes för ett par år sedan. I år åker vi 
6-9 juni. Under vår förra resa till Österlen såg vi 
kungsörn och hörde spelande sommargylling, liksom 
också både löv- och klockgroda. Om inte våren är 
alltför sen har vi chans att se flera orkidéer. 
Anmälningsuppgifter till resan hittar du i programmet. 

Du håller nu Fristads natur-
skyddsförenings medlems-
blad i din hand. Här finns bl a 
vår programverksamhet samt 
en del rapporter från det 
gångna året. Eventuella ändr-
ingar i programmet meddelas 
på hemsidan. Vår hemside-
adress är, liksom tidigare, 
www.fristadsnatur.se.

Som vanligt är du väl-
kommen att lämna syn-
punkter och önskemål om 
programpunkter. Kontakta 
oss då gärna på adressen 
fristads.nf@gmail.com eller 
per telefon. Telefonnummer 
till föreningens styrelse-
medlemmar finns på sista 
sidan i detta medlemsblad.

Fristads naturskyddsförening 
bildades 1960 och har som 
sina främsta uppgifter att 
skydda naturen och att sprida 
intresse för densamma.

Lövgroda i Fyledalen, Skåne.                                  Foto: Johan Nilsson
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Tillbakablick på 2012

Vid nyår brukar man se tillbaka. 
Ännu är det bara början av december, 
men det betyder kanske inte så 
mycket. Ett nytt program ska arbetas 
fram de närmaste veckorna.  Jag vill 
därför skriva lite om året 2012 sett 
från årets verksamhet.

Kanske är det resan till Estland som 
gjort störst intryck under året som 
gått. Under nio dagar fick vi uppleva 
så mycket.  Marge och Per Sundström 
hade förberett resan väl och redan 
under våren hade vi haft en studie-
cirkel om landet. Mer om denna resa 
kan du läsa på annan plats i med-
lemsbladet.

Jag minns också juniutflykten till 
Falbygden. Vi kom i rätt tid för att 
titta på guckusko och flera andra 
orkidéer. Ett besök på Stipakullarna i 
Näs blev också av. Tyvärr har det 
sällsynta gräset minskat med åren.

Guckusko                           Foto: Johan Nilsson

Vad jag mer minns är väl den vackra 
augustidagen på Remmene skjutfält. 

Fjärilar och intressanta växter fanns 
det gott om.

Klockgentiana                   Foto: Johan Nilsson

Jag hade också glädjen att förbereda 
en mossvandring i Brämhult. Med 
Dag Henriksson som guide fick jag 
lära mig en del om de båda 
mossarna. Tyvärr var vi inte så 
många som deltog när vi själva 
skulle göra vandringen i början av 
september.

Veckan efter blev det besök på 
Strömma naturbruksgymnasium. Vi 
vandrade runt under Björns ledning. 
Det var en annorlunda programpunkt.

Så återstår då att få ihop ett vår-
program för 2013. Jag hoppas att du 
kan komma med på våra utflykter 
och sammankomster. Har du idéer 
och förslag om programpunkter så 
hör av dig. Jag önskar dig ett gott 
nytt år i naturen.

Slutligen vill jag tacka alla som, 
under året, har deltagit i FNFs arbete.

Alf-Rune Sandberg, ordförande
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Estland 2012

Under vintern/våren 2012 hölls en studiecirkel om Estland och i mitten av maj 
begav sig 18 av föreningens medlemmar dit under en nio dagar lång resa. 
Redan från bussfönstret på väg mot Stockholm gjordes intressanta 
observationer. Vi såg havsörnar, lärkfalkar och fiskgjusar, liksom årets första 
tornsvalor som seglade över Södertäljes kommungräns. Men det var ju till 
Estland vi skulle...

Första nattens boende, i Kabala.                                                                         Foto: Johan Nilsson

Resan innehöll många minnesvärda inslag. Att gå över ängar med massor av 
gullvivor kändes stort.  Blåsipporna blommade ännu och näktergalen sjöng som 
bäst. Den första kvällen övernattade vi på en husflotte i Kabala. Att se den 
jättelika farkosten dyka upp i den trånga vattenleden imponerade. Längs ån 
hade bävern fällt grova aspar och i skymningen kom gnagaren själv simmande 
en bit från flotten.  Vid fyratiden nästföljande morgon sågs tre vita storkar 
spatsera omkring i frostigt gräs vid våra bilar och gökar gol i alla väderstreck. 
En resedeltagare som varit ute i ett ännu tidigare ärende kunde vittna om ett 
oräkneligt antal galande gökar. Två storkhäckningar noterades i Kabala, en i en 
elstolpe utanför byns affär och en på det gamla mejeriets skorsten. I en mycket 
snårig björk- och granskog spelade flera mindre flugsnappare och mårdhunden 
hade lämnat spår efter sig lite här och var.  En ängshökshane jagade över 
åkrarna.
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Soluppgång en frostig morgon i Kabala.                                                             Foto: Johan Nilsson

Resan över till Ösel var nästa dags mål och på ön skulle vi stanna tre nätter.  En 
båtresa ut till nationalparken Vilsandi var en höjdpunkt på resan. Även färden 
till båthamnen var en upplevelse. För att komma dit krävdes flera kilometers 
körning på den s k ”Tsarens väg” - en gammal väg belagd med kullersten! Väl 
ute på ön gick vi runt under dagen,  blev serverade rikligt med god mat och fick 
intressant guidning. Inhyst i ett f d boningshus fanns ett mindre museum där 
man kunde lära om det naturvårdsarbete som har bedrivits på ön ända sedan 
1900-talets början. På platsen hade det tidigare stått ett hus, som någon gång 
under förra seklets första halva blev totalförstört i en brand. Det enda som den 
gamla kvinnan som bodde i huset kunde rädda var ett foto av Estlands 
dåvarande president.  När presidenten fick höra om detta skänkte han pengar 
för återuppbyggnad av huset.  Vidare berättade guiden, som var född i huset, att 
stinkpaddan var mycket vanlig på ön under hans uppväxt,  men att den nu, 
liksom på många andra platser i Estland, är utrotad av mårdhunden, som har 
etablerat sig här.  På ön finns också en mindre flock med frilevande får.  Då 
ägarna avled för ca 20 år sedan fick fåren gå kvar. Under de första fem åren 
utfodrades de på vintern,  men sedan man såg att de klarade sig bra har man 
upphört med utfodring. Troligen lever fåren av enris när marken täcks av snö. 
På Vilsandi, som likt Öland och Gotland består av kalksten, finns 
ca 20 orkidéarter, men för att uppleva den mångfalden behöver man besöka ön 
en dryg månad senare än vad vi gjorde.
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Samling på Vilsandi.                                                                                               Foto: Enar Bonath

Ännu en av Estlands fem nationalparker finns på Ösel – Viidumäe. Här blev vi 
exklusivt mottagna av en svensktalande guide, som hade studerat i Lund. Med 
sin svenska flora i hand visade hon oss majviva, luddvedel,  fältsippa och 
fjälltätört. På flera platser runt om i Estland används gamla militära 
luftbevakningstorn nu som fågeltorn. Tornet i Vidumäe är med sina 26 m ett av 
de högsta. Härifrån har man milsvid utsikt och chanserna att se svart stork ska 
vara relativt stor. Tyvärr lyckades vi inte se den, trots att vissa av oss spanade i 
närmare tre timmar. Detsamma gällde olyckligtvis den vitryggiga hackspetten. 
En art som är mycket sällsynt, näst intill utdöd, i Sverige. I Estland, vars yta är 
ca en tiondel av Sveriges, finns mellan 2 000 och 3 000 häckande par.

Så var det dags att lämna Ösel och köra mot fastlandet. Vi åkte den södra 
vägen längs kusten av en halvö. Flera havsörnar sågs och rikligt med fossil 
kunde studeras vid de stopp som gjordes. Tyvärr gjorde vi också den tråkiga 
upptäckten att vi fått punktering på ena bussens framhjul. Av en närboende  
kvinna fick vi låna en kompressor att koppla till bilens cigarettändaruttag. 
Däcket började att fyllas men efter en stund började det att ryka oroväckande 
ur kompressorn.  Föreningens kassör beslöt då, efter en snabb ekonomisk 
kalkyl, att vi skulle nöja oss med den luft vi nu fått varpå vi lämnade tillbaka 
kompressorn strax innan motorn brände.  Luften räckte gott och väl tills vi 
nådde en mack där reservdäcket lades på under tiden vi intog vår mat. En 
rosenfink, som är en vanlig fågel i Estland, visade upp sig under tiden.

Fortsättning på s 8.
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Vårprogram 2013

Jan Tis 29  Träff med tema naturskydd. Mer information kommer att ges 
via hemsidan www.fristadsnatur.se. Samling i Mölarps kvarn 
kl 18:30. Medtag fika. Uppl. Per Sundström, tfn 26 01 71.

Feb  Tis 12 Träff med tema naturskydd. Mer information kommer att ges 
via hemsidan www.fristadsnatur.se. Samling i/vid Mölarps 
kvarn kl 18:30. Medtag fika.

  Uppl. Per Sundström, tfn 26 01 71.
 Tis 26 Träff med tema naturskydd. Mer information kommer att ges 

via hemsidan www.fristadsnatur.se. Samling i/vid Mölarps 
kvarn kl 18:30. Medtag fika.

  Uppl. Per Sundström, tfn 26 01 71.
 Tor 28 Årsmöte i Mölarps kvarn kl 19:00. Ola Högberg visar bilder. 

Föreningen bjuder på fika.
  Uppl. Alf-Rune Sandberg, tfn 26 15 62.

Mar Tis 12 Träff med tema naturskydd. Mer information kommer att ges 
via hemsidan www.fristadsnatur.se. Samling i/vid Mölarps 
kvarn kl 18:30. Medtag fika.

  Uppl. Per Sundström, tfn 26 01 71.
 Lör 16 Fågelskådning på Västkusten. Samling vid Mölarps kvarn 

kl 8:00. Medtag mat för dagen.
  Uppl. Per Nyberg, tfn 0702-86 74 22.
 Tis 26 Träff med tema naturskydd. Mer information kommer att ges 

via hemsidan www.fristadsnatur.se. Samling i/vid Mölarps 
kvarn kl 18:30. Medtag fika.

  Uppl. Per Sundström, tfn 26 01 71.

Apr Mån 1 Dagstur till Hornborgasjön. Följ med och studera fåglar på en 
ca 5 km lång vandring utmed Hornborgasjön. Ta med mat för 
dagen. Samling vid Mölarps kvarn kl 7:00.
Uppl. Johan Nilsson, tfn 0730-60 34 38.

 Tis 9 Träff med tema naturskydd. Mer information kommer att ges 
via hemsidan www.fristadsnatur.se. Samling i/vid Mölarps 
kvarn kl 18:30. Medtag fika.

  Uppl. Per Sundström, tfn 26 01 71.
 Lör 20 Bollarännet - Kaffeservering, tipspromenad m m vid Mölarps 

kvarn kl 13:30. Uppl. Alf-Rune Sandberg, tfn 26 15 62.
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 Tis 23 Träff med tema naturskydd. Mer information kommer att ges 

via hemsidan www.fristadsnatur.se. Samling i/vid Mölarps 
kvarn kl 18:30. Medtag fika.

  Uppl. Per Sundström, tfn 26 01 71.
 Lör 27 Exkursion till Vänga mosse. Samling vid Mölarps kvarn 

kl 6:00 eller vid Vänga kyrka kl 6:15. (Tornet är bemannat från 
kl 5:00 för dem som är mer morgonpigga.) Medtag fika.

  Uppl. Per Nyberg, tfn 0702-86 74 22.

Maj Sön 19 Mölarpsdagen från kl 10:00. Marknad, servering, lotterier, 
tipspromenad m m. Uppl. Alf-Rune Sandberg, tfn 26 15 62.

 Tis 21 Träff med tema naturskydd. Mer information kommer att ges 
via hemsidan www.fristadsnatur.se. Samling i/vid Mölarps 
kvarn kl 18:30. Medtag fika.

  Uppl. Per Sundström, tfn 26 01 71.
 
Jun  6-9 Resa till Österlen i Skåne.  Vi åker minibuss och bor på 

vandrarhem. Eventuella frågor och bindande anmälan senast 
1 april till 0730-60 34 38 eller fristads.nf@gmail.com.

 Tis 18 Botanisk utflykt till Gåshult utanför Bredared. Samling vid 
Mölaprs kvarn kl 18:30.

  Uppl. Alf-Rune Sandberg, tfn 26 15 62.

                                           Sädesärla                         Foto: Johan Nilsson

OBS! Eventuella ändringar i programmet meddelas på hemsidan - www.fristadsnatur.se
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Fortsättning från s 5.
Målet på fastlandet var Altmõisa, en gammal herrgård, som nu var ett flott 
pensionat. Runt platsen låg Matsalu nationalpark - ett 486 km2 stort område 
mestadels bestående av strandängar, våtmarker och hav, men också av en del 
skog. Vid mitten av 1950-talet gjordes området till naturreservat och 2004 blev 
det en nationalpark. Här rastar stora mängder sjöfåglar under året. På våren 
beräknas så många som 2 miljoner flyttfåglar passera området. (75 % av dessa 
är alfåglar, vilka dock redan hade lämnat området vid vårt besök.)

Boendet var, som ovan nämnts, flott och maten smakade mycket bra.  Närmsta 
fågeltorn nåddes genom ca 10 minuters promenad.  Höjden på detta var 
gissningsvis 2-3 m. Föga imponerande i jämförelse med luftbevakningstornen, 
som vi tidigare hade besökt, men fullt tillräckligt för att ge en överblick över 
det flacka strandlandskapet.  I ”buskmarken” innanför tornet spelade 
gräshoppssångare, näktergal samt säv- och trastsångare och ute på vattnet låg 
tusentals vitkindade gäss.  Några betande älgar och fyra vildsvin, som kom 
utmed stranden en tidig morgon representerade däggdjursfaunan. Förutom de 
tusentals gässen sågs diverse olika änder och vadare. Havsörnar och bruna 
kärrhökar sågs här, liksom från de flesta fågeltorn som besöktes i området.

Sumpvioler i Haeska.                                                                                           Foto: Johan Nilsson

I Haeska vandrade vi i en sumpskog av al och blommande hägg. Här såg vi 
den sällsynta sumpviolen och rosenfinken spelade för fullt. Området gränsade 
till ett stort vass- och våtmarksområde.
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Lördagen den 19 maj var det dags för hemresa. På morgonen åkte vi från  
Altmõisa mot Tallinn. Efter ca en halvtimmas resa stannade vi för att titta på 
ett storkbo strax intill vägen och hade då turen att få höra den efterlängtade 
sommargyllingen, som vi förgäves lyssnat efter tidigare. Nu satt,  ett troligen 
nyanlänt exemplar, och spelade i en dunge med ännu icke utslagna lövträd. 
Flera korta stopp hanns med innan vi nådde Tallinn. Bilfärden genom 
huvudstaden,  då vi genom kolonnkörning skulle hålla ihop gruppen, får nog 
betraktas som en av föreningens vådligaste färder (”kullerstensfärden” 
inräknad), men slutade hur som helst lyckligt ett stycke från färjeterminalen. 
Restaurantbesök och vandring på stan avklarades innan färjan avgick. Många 
turister gick runt i Gamla stan. Gatuserveringarna var fyllda av människor och 
längs trånga gator kunde man studera folklivet. Snart blev det dags för hemresa 
med båt och den nio dagar långa resan fylld av upplevelser gick mot sitt slut.

Avslutningsvis kan två saker sägas. För det första upplevde vi oerhört mycket 
mer under resan än det som har återgivits här,  t ex kratersjön Kaalikraater, som 
bildats genom ett meteoritnedslag för drygt 7 000 år sedan, många steglitser 
och snatteränder - fåglar som som sällan ses i våra hemtrakter, fossil som 
blottats ur jord under rotvältor i barrskogar, flera mindre skrikörnar och mycket 
mer.

För det andra - Estland har mycket mer att erbjuda. Längre öster- och söderut 
finns stora myrar och orörda barrskogar. Den kalkhaltiga marken är gynnsam 
för orkidéer, vilka inte blommade under vårt besök. Europas artrikaste 
slåtterängar, den mest imponerande med närmare 80 arter/m2, finns i Estland. 
P g a tidsbrist kunde vi från bussfönstret bara se skylten, som visade vägen till 
ängen. Med andra ord kan man konstatera att Estland är väl värt fler besök.

Johan Nilsson
Alf-Rune Sandberg

_________________________________

Medlemmar

”Antalet medlemmar i föreningen 
ökar sakta men säkert. I nuläget är vi 
152 personer.” Så skrev vi i vårt 
förra medlemsblad och nu kan vi 
meddela att vi sedan dess har ökat 
med ytterligare 10 personer till 162 
medlemmar. Naturligtvis finns det 
fortfarande plats för betydligt fler. Ju 

fler vi är desto större tyngd ligger det 
bakom våra yttranden i olika frågor.

Gör vad du kan för att värva fler 
medlemmar. Ta med dig släkt och 
vänner på våra exkursioner och sprid 
föreningens budskap så växer vi 
ytterligare.
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Verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsen har under året haft följande 
sammansättning:

Alf-Rune Sandberg, ordförande
Johan Nilsson, sekreterare
Per Sundström, kassör
Berit Andersson,  ledamot
Magnus Andesson, ledamot
Kristina Ekstrand, ledamot
Per Nyberg, ledamot
Björn Augustsson, suppleant
Marge Sundström, suppleant

Styrelsen har under året haft åtta 
protokollförda sammanträden. Ett 
vårprogram och ett höstprogram har 
föreningen gett ut. Medlemsantalet 
var vid årets slut 162.

Under året har föreningen haft 
samarbete med Fristads hembygds-
förening, Borås naturskyddsförening 
och Studiefrämjandet.

En grupp som kallar sig Älvräddarna 
kontaktade oss för ett möte. Gruppen 
vill skapa vandringsvägar för öring 
förbi Mölarp.

Under vårsäsongen ledde Per och 
Marge Sundström en studiecirkel om 
Estland, som en förberedelse till 
landet inför resan i maj.

Årets utflykter gick bl.a. till Horn-
borgasjön, Västkusten, Komosse 
Vänga mosse och Falbygden. Vid 
årsmötet visade Ola Högberg bilder 
och berättade från resor i Väster-
götland och Bohuslän.

Mölarpsdagen lockade inte så många 
besökare som vanligt.  Det var nog 
konkurrens från andra evenemang, 
som var orsaken. Vår förening 
svarade för kaffeservering och tips-
promenad.

Även i år var det slåtter vid Asklanda 
Västergården. Liksom tidigare år var 
det Lars Jansson, som hade gjort 
förberedelserna. Conny Frick svarade 
för borttransporten av höet och 
senare gjorde kommunens skogs-
avdelning ett avslutande arbete.

På södra delen av Mölarps ö betade 
fyra kor redan vid midsommartid. I 
augusti hade djuren betat färdigt. 
Djuren lånades in från Markus Lorch 
i Tärby. På norra delen av ön utförde 
Ödenäs lieservice slåtter.

Ur höstprogrammet noteras ett besök 
på Remmene skjutfält  i augusti.   En 
fin sommardag bland guldvingar och 
blåvingar m m. Klockgentiana växte 
rikligt i området. 

Ännu en dag med fågelskådning på 
Västkusten blev det i augusti. Både 
rovfåglar och vadare sågs. 

En regnig söndag i september 
vandrade vi på Hjortsereds- och 
Råsseredsmossen. Det har planerats 
för torvbrytning i området. För-
eningen har yttrat sig över projektet 
och Länsstyrelsen ska besluta vidare.

Björn Augustsson tog emot oss på 
Strömma naturbruksgymnasium en 
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lördag i september. Eftersom Björn 
just nu studerar där, var han den rätte 
att guida oss runt i skolområdet och i 
markerna omkring.

Vid höstmötet i oktober mötte många 
intresserade upp. Johan N och Per S 
hade samlat ihop bilder från årets 
estlandsresa. Det blev en minnesrik 
kväll.

De senaste åren har vi haft en 
avslutning med frågesport, huvud-
sakligen bestående av naturveten-
skapliga frågor. Så blev det även i år. 
Enar Bonath hade letat fram kluriga 
frågor.

Borås december 2012
Alf-Rune Sandberg

_________________________________

Mölarpskommitté

I medlemsblad nr 2, 2012,  efterlyste 
vi medlemmar som är villiga att ingå 
i en kommitté för att bl a anordna 
mölarpsdagen. Kommittén börjar nu 
att ta form och en sammankallande, 
för densamma finns. Dock behövs 

fortfarande fler medlemmar. Om Du 
är intresserad av att driva mölarps-
dagen vidare tillsammans med 
Fristads hembygdsförening så kon-
takta Peter Fischer (tfn 0739-537202) 
eller någon i föreningens styrelse.

_________________________________

Fristads naturskyddsförening
bedriver samarbete med följande organisationer och föreningar:

Borås 
naturskyddsförening

Studiefrämjandet Fristads 
hembygdsförening
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 FRISTADS NATURSKYDDSFÖRENING

Fristads naturskyddsförening
har fram till nästa årsmöte följande styrelse:

 Alf-Rune Sandberg Ordförande 033-26 15 62
 Johan Nilsson Sekreterare 0730-60 34 38
 Per Sundström Kassör & studieledare 033-26 01 71
 Berit Andersson Ledamot 033-24 89 17
 Magnus Andersson Ledamot  033-26 09 05
 Kristina Ekstrand Ledamot  033-26 94 79
 Per Nyberg Ledamot  033-26 99 79
 Björn Augustsson Suppleant
 Marge Sundström Suppleant

 Peter Fischer Sammankallande  0739-537202
  mölarpskommittén

Du kan även komma i kontakt med styrelsen via fristads.nf@gmail.com.

 Liksom tidigare kan Du stödja naturskyddet på två sätt:

1. Sätt in 60:-/enskild eller 100:-/familj på PlusGiro 96 73 13-8, så blir Du 
medlem i vår lokala FRISTADS NATURSKYDDSFÖRENING - FNF 
och får vårt program vår och höst.

2. För 295:-/enskild eller 365:-/familj insatt på PlusGiro 90 19 09-2, blir Du 
medlem i riksorganisationen SVENSKA NATURSKYDDSFÖRE-
NINGEN - SNF och får den läsvärda tidskfriften Sveriges natur. Du 
registreras i boråskretsen och får kretsens program vår och höst.

 Notera att medlemsavgiften höjdes på årsmötet 2012!


