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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.

Viskan i Mark, 10 maj 2014                                    Foto: Johan Nilsson

I början av maj förra året besökte vi Marks kommun. 
Vädret var bra och det fanns mycket att se.  I Torestorp 
såg vi safsa vid Sju strömmar och i Öresjön byggde den 
bruna kärrhöken bo. Vid Kinna naturskyddsförenings 
stuga, där vi fikade, tittade vi på nämnda förenings 
holkprojekt. I Berghem letade vi efter kungsfiskare. När 
denna inte visade sig togs ett beprövat knep till, 
nämligen att några i sällskapet fick lämna platsen. Detta 
fungerade lika bra som vanligt. Efter mindre än en 
minut kom kungsfiskaren förbiflygande. Alla som inte 
var med missade verkligen en fin dag.
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Tillbakablick på 2014

Det är Luciadagen 2014 och SMHI 
har varnat för en vinterstorm. Ibland 
blir det fel, vilket betydde att 
omfattningen inte blev så stor.  Lite 
blötsnö och kraftig blåst blev det av 
stormen. En underbar sommar kan vi 
se tillbaka på, och även en mild höst.
Det måste vara något som hänt med 
vädret när det blir så här.
 
I föreningens regi har vi haft flera 
intressanta programinslag. I studie-
cirkelns form lärde vi oss en del om 
inventeringmetodik. Mestadels har vi 
varit på Mölarp och markerna där 
omkring. Detta har vidare lett till att 
Ola Högberg vill göra en skrift, ja 
gärna bok, om Mölarp. Nu söker vi 
skribenter som kan något eller 
upplevt något om naturreservatet. 
Kanske just du sitter inne med något 
som du kan bidra med?  Berätta bara, 
vi kan säkert få någon som skriver.

Årets långresa gick till Omberg/
Tåkernområdet. Den första kvällen 
etsade sig fast i mitt minne.  Vi skulle 
lyssna på nattsångare, och när vi 
hade förflyttat oss en kort sträcka och 
skulle lämna bilarna fick vi höra en 
gräshoppsångare spela. Det är ett 
svirrande läte, som hörs långa vägar. 
Första gången jag hörde fågeln var i 
Rångedala, där Claes-Göran Ahlgren 
ledde en exkursion.  Övriga dagar 
ägnade vi oss att besöka olika 
observationsplatser runt sjön. Ute i 
sjön tutade rördrommen,  och på helt 
nära håll såg vi en trastsångare. Vid 
Omberg helt nära Strand, spanade vi 
efter mindre flugsnappare, men
förgäves.

Utsikt över Tåkern

Vi fick se en del växter, som vi inte 
kan stöta på hemmavid. Bland 
mäktiga ekar och bokar växte rams-
lök, idegran, sårläka och blodnäva. 
Vi kunde även se på stenfrö, en 
släkting till bl a förgätmigej. En del 
orkidéer stötte vi på i ett rikkärr på 
Omberg. Vid Isberga med sina 
stäppängar mötte vi luktvicker, 
säfferot, flentimotej. I Borghamns 
stenbrott spelade rosenfinken. Vid 
Svälinge fågeltorn gol göken och vid 
ingången till tornet hade en träd-
krypare byggt sitt bo. Svarttärnan 
svävade över vassarna. Näktergalen 
hörde vi också.
 
På hemvägen stannade vi till i 
Lysings urskog. I den blöta och 
steniga terrängen växte skogssvingel 
och linnéa i massor, men någon järpe
fick vi inte se.

Andra minnesvärda utflykter gick till 
Falbygden, där Ola Högberg mötte
upp. Han visade oss runt i Djupa-
dalen, där höjdpunkten var pupur-
knipprot, som växte på högarna av 
rödfyr. I kalkbrottet sprang en strand-
pipare omkring. Andra sevärda 

 FRISTADS NATURSKYDDSFÖRENING 

- 2 -



växter var, krissla, färgkulla och ax-
veronika.

Kärrknipprot

Inledningsvis började dagen med 
besök vid Hössna kyrka. Kärrknipp-
rot blommade liksom årets växt – 
slåtterblomma.  Sista målet blev vid 
Rådenekärret norr om Stenstorp. I 
den otillgängliga terrängen såg vi en 
del orkidéer som ängsnycklar och 
strax utanför reservatet visade Ola 
oss honungsblomster.  Vaxnycklar och 
tvåblad var andra orkidéer vi såg. 
Slåtterblomman växte i mängder här 
också.

Eftersom denna växt utsetts till årets 
växt har jag tillsammans med Ingvar 
Einarsson under sommaren besökt 
lokaler där vi visste att den funnits. 
Det gav utdelning på två lokaler i 
bygden (Vänga och Häljared). Det 
känns alltid bra när man kan bidra 
med sitt lilla strå till stacken. I 
fackpressen (Svensk botanisk tid-

skrift) brukar det senare komma en 
rapport.

I arbetslaget för Mölarps ö har det 
också i år gjorts vissa arbeten på ön. 
Det har blivit röjning, stängsling för 
betesdjuren m.m.

Jag hade ett förslag i höstprogrammet 
om en utflykt till Ramhultafallet vid 
Lygnern. Några speciella växter eller 
fåglar var vi inte ute efter, men desto 
fler naturscenerier. Vi som deltog såg 
fallet både från ovan och från 
nersidan. Det imponerande fallet är 
60 meter högt. Jag rekommenderar 
en vårvandring längs den led,  som 
går ovan fallet.

Slåtterblomma

Det ska väl bli ett vårprogram 2015 
också, som jag hoppas du tar del av. 
Du är alltid välkommen på våra 
utflykter, innemöten osv. Jag vill 
tacka för allt det ideella arbete som 
gjorts under 2014 i föreningen. Jag 
vill också önska våra medlemmar ett 
gott nytt år i naturen.

Text: Alf-Rune Sandberg, ordförande
Foto: Johan Nilsson
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Vårprogram 2015

Feb  Ons 11 Föreningen planerar en resa till Härjedalen, med guidning av 
Ingemar Lind, i början av juni. Intresserade samlas i Mölarps 
kvarn kl 19:00 för vidare upplysningar.

  Uppl. Magnus Andersson, tfn 26 09 05.

 Sön 22 Strömstare och andra vinterfåglar vid Mölarps ö. Samling vid 
kvarnen kl 10:00. Medtag fika.

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

Mar Tis 10 Årsmöte i Mölarps kvarn kl 19:00. Vid mötet kommer det att 
fattas beslut angående de föreslagna stadgeändringarna som 
presenterades vid höstmötet. Efter mötet tar Uno Hallabro med 
oss på ”En rundresa i Donaus delta”. Föreningen bjuder på fika.

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

 Sön 22 Holkuppsättning i Munkåns dalgång. Samling på parkeringen 
vid folkhögskolan (närmast järnvägen) kl 09:00.

  Uppl. Johan Nilsson, tfn 0730-60 34 38.

Apr Mån 6 Exkursion på annandag påsk. Samling vid Mölarps kvarn kl 
08:00 så får vi se vart vi tar vägen. Medtag fika.

  Uppl. Johan Nilsson, tfn 0730-60 34 38.

 Sön 19  Vandring i Munkåns dalgång. Samling på parkeringen vid 
folkhögskolan (närmast järnvägen) kl 08:00. Medtag fika.

  Uppl. Johan Nilsson, tfn 0730-60 34 38.

 Sön 26 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 07:00.

  Uppl Per Nyberg, tfn 0702-86 74 22.

 
Maj Lör 2 Vandring (ca 2 km) i Hedared. Samling vid Mölarps kvarn kl 

09:00. Medtag fika. Uppl. Magnus Andersson, tfn 26 09 05.

 Sön 24 Mölarpsdagen från kl 10:00. Marknad, servering, lotterier, 
tipspromenad m m. Uppl. Kristina Ekstrand, tfn 26 94 79.

 FRISTADS NATURSKYDDSFÖRENING 

- 4 -



 Sön 31  Vandring i Munkåns dalgång. Samling på parkeringen vid 
folkhögskolan (närmast järnvägen) kl 08:00. Medtag fika.

  Uppl. Johan Nilsson, tfn 0730-60 34 38.
 

  
Jun  Fre 5 Naturnatten - Mer information lämnas på hemsidan när det 

närmar sig. Uppl. Johan Nilsson, tfn 0730-60 34 38

 Sön 28 Vandring i Munkåns dalgång. Samling på parkeringen vid 
folkhögskolan (närmast järnvägen) kl 09:00. Medtag fika.

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

OBS!
    Eventuella ändringar i programmet meddelas på hemsidan - www.fristadsnatur.se
    Vid samåkning i samband med föreningens exkursioner delar resenärerna på
    kostnaden 18,50 kr/mil.
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Kallelse till årsmöte 2015
  Vid mötet kommer det att fattas beslut angående de   föreslagna stadgeändringarna som presenterades   vid höstmötet 2014.

  Föreningen bjuder på fika och efter mötet tar    Uno Hallabro med oss på ”En rundresa i Donaus  delta”.

  Tid: Tisdagen den 10 mars, kl 19:00  Plats: Mölarps kvarn

Välkommen!

http://www.fristadsnatur.se
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Verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsen har under året haft följande 
sammansättning :
 
Alf-Rune Sandberg, ordförande
Johan Nilsson, sekreterare
Per Sundström, kassör
Övriga ledamöter: Berit Andersson, 
Magnus Andersson, Kristina 
Ekstrand, Per Nyberg.
Suppleanter: Björn Augustsson och 
Marge Sundström
 
Styrelsen har under året haft elva 
protokollförda sammanträden. För-
eningen har utkommit med ett 
vårprogram och ett höstprogram. 
Fristads naturskyddsförening har haft  
samarbete med Fristads hembygds-
förening, Borås naturskyddsförening, 
Borgstena fågelsällskap och Studie-
främjandet.
 
I studiecirkelform ledde Per Sund-
ström ett antal träffar om natur-
inventering.

I föreningens regi har exkursioner 
och utflykter gjorts. Målen har 
mestadels varit   i närområdet,  men 
även till Hornborgasjön, Mark, och 
Falbygden gick resorna. Under en 
tredagarsresa besökte vi Omberg och 
Tåkernområdet.

Mölarpsdagen var ett annat evene-
mang med många besökare, där 
föreningen svarade för både kaffe-
servering och tipspromenad.

Vid årsmötet den 5 mars visade 
Bjarne Poulsen vackra bilder och vid 

höstmötet kunde vi minnas årets 
utflykter i bildens form.

Hornborgasjön

Några medlemmar har bistått 
Framtid i Fristad med att få ordning 
på vandringsleden i Munkåns dal-
gång. Invigningen var den 17 maj, då 
FNF visade upp sig och bistod med 
information om djur och natur.

På Mölarps ö har betesdjur i om-
gångar gjort en strålande naturvårds-
insats. Lieslåtter har utförts av 
Ödenäs lieservice. Arbetslaget på 
Mölarps ö har gjort vissa röjningar 
på ön, stängslat för betesdjuren och 
huggit ved. En röjning av Gingri-
leden har också gjorts. Västkust-
stiftelsen har utfört en del nöd-
vändiga arbeten t ex hamling av ask-
arna på ön.
 
Till sist vill styrelsen tacka för alla, 
som vid olika tillfällen utfört ett gott 
arbete i föreningens regi. Vi ser nu 
fram mot 2015 och hoppas på nya 
friska arbetsinsatser i naturens tjänst.

Borås december 2014
Alf-Rune Sandberg
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Medlemsforum
Som registrerad på vårt medlems-
forum får du ett mail, då ett inlägg på 
forumet görs. På detta sätt skickar vi 
ut information och påminnelser inför 
våra möten och exkursioner. Vi ber 
dig därför nu att meddela oss din 
mailadress, så att vi kan nå dig. Detta 
kan du göra i samband med att du 

betalar årsavgiften eller så skickar du 
ett mail t i l l oss på adressen 
fristads.nf@gmail.com.

Adressen till vårt medlemsforum är 
www.medlemsforum.fristadsnatur.se, 
men du kan också nå det via 
hemsidan.

_________________________________

Vad har Mölarps Ö-kommittén sysslat med under 2014?

Vi har haft arbetsträffar var 14:e dag 
under perioden mars – oktober.  Vår 
uppgift är att ha viss tillsyn av 
Mölarps ö. Som vanligt var det 
mycket vatten som sköljde över ön i 
vintras och tog med sig grus från 
vägen över ön. Detta krattade vi 
tillbaka. Slyröjning har gjorts på 
södra delen av ön, vilket medfört att 
det blivit mer öppet mot Viskan och 
man ser nu mer av det gamla 
kraftverket. Vi har även röjt bort 
grenar och nedfallna träd från 
stigarna på ön. I höstas hann vi även 
med att göra Gingrileden mer 
framkomlig. Den behöver märkas 
upp bättre och det kommer att ske 
under 2015.   

Vi har kontaktat Västkuststiftelsen, 
som sett till att det blivit lieslåtter 
och att de större träden hamlats. Ett 
bättre begagnat grillgaller har vi 
även fått och kunnat byta ut det 
gamla. Av nedfallna träd har vi sågat 
och kluvit grillved. 

Älggräs, hundkex, kanelros och sly 
på ön har vi hållit efter så de inte får 
övertaget. 

Vi har också stängslat så att kvigor 
kan gå och beta, växelvis på den 
södra och den norra delen. Kvigorna 
har kommit från Augustssons i 
Annestorp. 

Under våra arbetsträffar har vi 
kunnat njuta av den underbara 
naturen som finns på Mölarps ö. Det 
är denna som vi försöker bevara och 
göra tillgänglig för allmänheten. Det 
finns bland annat flera sorters 
sippor; vitsippor, blåsippor, vita 
blåsippor, gulsippor och backsippor. 
Vid inventering av de senare fann vi 
att det fortfarande var ca 110 stånd. 

Vi som är med i Mölarps Ö-
kommittén är Alf Rune Sandberg, 
Hans Andersson, Magnus Anders-
son, Nils Nykom, Bengt Siesing och 
Ingvar Svensson.
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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     0706-06 94 79
 Per Nyberg Ledamot     0702-86 74 22
 Björn Augustsson Suppleant
 Marge Sundström Suppleant

 Kristina Ekstrand Sammankallande     0706-06 94 79
  Kommittén för mölarpsdagen

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.


