
FRISTADS
NATURSKYDDSFÖRENING

Medlemsblad nr 1
2019

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.

 Blåmes                                                                 Foto: Johan Nilsson
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Från året som gått...

Jag kan bara konstatera att mycket 
har vi hunnit med under året som 
gått. Vi drog igång året med en tur 
med strömstare i vackert vinterväder. 
På årsmötet visade Tommy Olsson 
naturbilder, bland annat fantastiska 
närbilder på änder.  Holkrensningen i 
mars drog två grupper och avslutades 
med våfflor i kvarnen. I april spanade 
vi på vårsträcket. En extra kväll med 
mosskrattning på södra Mölarps ö 
gav snabbt resultat i vårvärmen och 
en liten månlåsbräken dök upp. Det 
blir intressant att se om det fram-
krattade fyndet klarade sommar-
torkan och kommer åter i år. Håll 
tummarna!

En (mycket!) tidig majmorgon fyll-
des fågeltornet på Vänga mosse till 
bristningsgränsen av entusiastiska 
fågelskådare.  Trots ovanlig trängsel 
var alla glada och vi både såg,  hörde 
och fotade orrspel på mossen. Över 
Kristihimmelsfärdshelgen gick vår-
resan till Öland. Dagarna utnyttjades 
väl med turer runt hela ön,  från 
Långe Erik i norr till Långe Jan 
söder.

Under våren var många engagerade i 
att få ihop ett informationsblad om 
träd på Mölarps ö. Det lagades och 
putsades trädskyltar, träden mättes in 
med GPS och en karta att vandra 
efter ritades. Så kunde bladet tryckas 
upp lagom till Mölarpsdagen, den 
traditionsenliga majsöndag som vi 
håller tillsammans med hembygds-
föreningen. Där ordnade vi tips-
promenad, holkförsäljning och in-
formerade om föreningen.  Vi höll i år 
också i fikaförsäljningen och med det 

goda vädret blev antalet kaffegäster 
stort.  Så stort att inte bara det 
hembakta, utan allt vetebröd i mat-
affären försvann innan dagen var 
slut. 

För att verkligen utnyttja våren 
genomfördes också en tur till 
naturreservatet Ljungås en kväll i 
maj. Engagerade guiden Ingela 
Sjöberg ledde oss på reservatets 
stigar och berättade om dess sär-
skilda historia. I juni var det både 
Naturnattsaktivitet och Nationaldags-
aktivitet, samt De vilda blommornas 
dag, som  Alf-Rune höll i.

Guidad tur på Ljungås.

På Ängens dag slogs det då knaster-
torra gräset på Asklanda äng, till-
sammans med Hembygdsföreningen. 
Conny Frick stöttade oss, bland annat 
med slipsten för att vi skulle ha vassa 
liar. I september spanade vi efter 
rovfåglar på Ön och sedan gick en 
hösttur till Hornborgasjön, där både 
ägretthäger och pilgrimsfalk sågs. 
Trots att det inte var en god svamp-
säsong efter den torra sommaren gick 
vi en svamptur med guider från 
föreningen Häxringen. Först såg det 
magert ut, men vi hade fått ihop sex 
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olika ängsvaxskivlingar och mycket 
annat när vi avslutade med fika i 
kvarnen. 

Höstmötet var som vanligt mycket 
välbesökt. Det var fjärilsforskaren 
Lars Pettersson från Lunds uni-
versitet som drog. Många fina bilder 
och intressant information om 
Svensk Dagfjärilsövervakning fick 
vi.  I november byggde vi nya 
fågelholkar i Fristadsskolans slöjdsal 
med särskilt stöd av Per Hedberg och 
mycket fikabröd. Avslutade hösten 

gjorde vi med en naturfotokväll, där 
alla bidrog med egna bilder. Gunnels 
unika vildmarkstroll hade ingen sett 
förut.

Välkommen att botanisera i årets 
program och att följa med oss ut. 
Vårresan går till Dalsland med 
dagsvandring i Tresticklan och något 
botaniskt nerslag därtill. Glöm inte 
anmäla dig till den. Hoppas vi ses! 

Karin Persson, ordförande 
 

_________________________________

Vadare vid Asklanda badplats

Den torra sommaren ställde till med 
många problem, men vid Asklanda 
badplats gjorde det låga vattenståndet 
att det blottlades fina stränder för 
rastande vadare under augusti och 
början av september.

Enligt artportalen.se, noterade som 
mest:

Större strandpipare 20 ex
Mindre strandpipare 2 ex
Kustpipare 1 ex

Kärrsnäppa 15 ex
Mosnäppa 2 ex
Spovsnäppa 2 ex
Drillsnäppa 7 ex
Skogssnäppa 1 ex
Gluttsnäppa 5 ex
Rödbena 6 ex
Kustsnäppa 1 ex
Brushane 1 ex

Upp mot 150 sädesärlor sågs också 
söka föda i området.

Johan Nilsson

_________________________________

Öland 10-13 maj 2018 

Årets långresa gick till Öland. Vi , tio 
medlemmar, bodde på vandrarhem i 
Rälla och gjorde dagsturer både norr- 
och söderut. Bland annat besöktes 
Halltorps hage, Möckelmossen, 
Ottenby och Hörninge mosse.  Bara 
några kilometer från Rälla ligger 

Stora rör, en bra sträcklokal för 
havsfåglar. Störst fokus lades på 
fåglar, då växtsäsongen inte kommit 
igång riktigt än. 

På följande sidor ses bilder från 
resan.
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Koltrast                               Foto: Uno Hallabro

Havet utanför Halltorps hage                                                                 Foto: Johan Nilsson
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På spaning efter ängshök på Hörninge mosse                                                     Foto: Johan Nilsson

Ölands norra udde                                                                                                Foto: Uno Hallabro 
Fortsättning på s 8.
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Vårprogram 2019

Feb  Sön 24 Vinterfåglar vid Mölarps ö/Skalle. Samling vid kvarnen kl 
10:00. Medtag fika. Uppl. Per Nyberg, tfn 0702-86 74 22.

Mar  Vid lämplig väderlek lyssnar vi efter ugglor. Håll utkik på 
hemsidan för mer information.

 Tor 21 Årsmöte i Mölarps kvarn kl 19:00. Efter mötet visar Nils 
Nykom bilder. Föreningen bjuder på fika.

  Uppl. Karin Persson, tfn 13 41 90.

 Sön 24 Holkrensning i Munkåns dalgång. Samling vid Mölaps kvarn 
kl 10:00. Efter rensningen serveras våfflor i kvarnen.

  Uppl. Karin Persson, tfn 13 41 90.

Apr Ons 3 Fagning av ängen vid Asklanda Västergården. Vi krattar ihop 
vissna löv, gammalt gräs och grenar för att ge bra underlag för 

  sommarens slåtter. Samling på ängen från kl 17:30. Kom när 
du kan! Medtag fika och egen kratta. 

  Uppl. Karin Persson, tfn 13 41 90.

 Tis 16 Fåglar vid Marsjön. Samling vid Mölarps kvarn kl 18:00. 
Uppl. Per Nyberg, tfn 0702-86 74 22.

 Tor 25 Fagning på Mölarps ö, från kl 17:30. Medtag fika.
  Uppl. Karin Persson, tfn 13 41 90.

 
Maj Sön 5 Vandring på Komosse. Samling för samåkning vid Mölarps 

kvarn kl 05:30. Medtag fika. Vi räknar med att vara hemma 
efter lunch. Uppl. Johan Nilsson, tfn 0730-60 34 38.

 Sön 19 Mölarpsdagen från kl 10:00. Marknad, servering, lotterier, 
tipspromenad m m. 

  Uppl. Kristina Ekstrand, tfn 0706-06 94 79. 

 25-26 Dalsland - se mer information på separat plats i 
medlemsbladet.
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Jun  Tor 6 Sveriges nationaldag - Träffa andra FNF-medlemmar i 

föreningens tält vid Mölarps kvarn kl 11:00-14:00. Fristads 
hembygdsförening ordnar sedvanligt nationaldagsfirande. 

  Uppl. Per Sundström, tfn 0722-17 77 02.

 Sön 16 De vilda blommornas dag i samarbete med Svenska botaniska 
föreningen. Samling vid Mölarps kvarn kl 10:00. Medtag fika. 

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

Juli 2-9 Abisko - se mer information på separat plats i medlemsbladet.

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.

___________________________________

Kallelse till årsmöte 2019
  Föreningen bjuder på fika och efter mötet visar  

Nils Nykom bilder.

  Tid: Torsdagen den 21 mars, kl 19:00
  Plats: Mölarps kvarn

Välkommen!
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Fortsättning från s 5.

Smådoppingens damm i Södra Lunden, Ottenby                     Foto: Johan Nilsson

Möckelmossen       Foto: Johan Nilsson
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En dimmig morgon vid Västerstadsviken                                                             Foto: Johan Nilsson

Blommande slån                               Foto: Johan Nilsson
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Dalsland 25-26 maj

Vi gör en tvådagarsresa till Dalsland.
Start vid Mölarps kvarn lördag den 
25 maj kl 07:00 och hemkomst på 
kvällen den 26 maj.

På vägen upp genom Dalsland 
besöker vi några intressanta platser, 
som t ex Ryrhalvön med orkidéer och 
andra växter och de vackert belägna 
hällristningarna i Tisselskog.

Efter övernattning i Dals Ed gör vi på 
söndagen en ca 10 km lång vandring 
i nationalparken Tresticklan.

Kostnaden för resa och boende 
beräknas bli ca 1 000 kr. Antalet 
platser är begränsat! Anmäl dig gärna 
preliminärt så fort som möjligt. 
Bindande anmälan senast den 4 maj 
till fristads.nf@gmail.com. Uppl. Leo 
Spilg, tfn 0728-89 59 20.

________________________

Abisko 2-9 juli

Tisdagen den 2 juli startar vi vår resa 
till Abisko för att studera fjäll-
världens växt- och fågelliv. Vi 
kommer att åka tåg,  men har också 
tillgång till minibuss för att kunna 
förflytta oss och se mer miljöer än 
bara fjällvärlden.

Övernattnign sker i fyr- och sex-
bäddsrum på Abisko turiststation. 
Kostnaden för resa och boende 
beräknas bli ca 7 000 kr.

Antalet platser är begränsat! Anmäl 
dig gärna preliminärt så fort som 

möjligt. En bindande anmälan 
lämnas senast den 25 mars till 
fristads.nf@gmail.com. Då du fått 
din plats bekräftad sätter du in 3 000 
kr på förenignens konto.

________________________

Tips!

Den 14 mars visas filmen Tiveden - 
djur, natur och människor, i Kyrkans 
hus. Filmen är gjord av förenings-
medlemmen Ola Högberg m fl.

________________________

Medlemsforum

Kom ihåg att anmäla din mejladress 
till föreningen så att du kan få 
påminnelser inför våra aktiviteter. 
Titta även gärna på vårt medlems-
forum:
www.medlemsforum.fristadsnatur.se
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Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen har under årets haft 
följande sammansättning: Karin 
Persson (ordf.) Johan Nilsson (sekr.) 
Leo Spilg (kassör) samt fyra 
ledamöter. Dessa har varit Berit 
Andersson, Kristina Ekstrand, Per 
Nyberg och Alf-Rune Sandberg. Per 
Sundström och Gunnel Svensson har 
varit suppleanter. Under året har 
styrelsen haft 10 protokollförda 
sammanträden. Föreningen har gett 
ut ett vår- och ett höstprogram. Vi har 
också tagit fram ett informationsblad 
med turguide till träd på Mölarps ö. 

Vi har samarbetat med Studie-
främjandet om programverksam-
heten. Med Fristad hembygds-
förening samarbetar vi om Mölarps-
dagen och Ängens dag.  Vi har också 
medverkat i en tur på den nya 
kulturstigen i samband med Lövås-
dagen. De vilda blommornas dag 
genomfördes i samarbete med 
Svenska botaniska föreningen. Kring 
holkbygge har vi samarbetat med Per 
Hedberg på Fristadskolan. 

Sammantaget har i föreningens regi 
20 träffar och exkursioner ägt rum. 
Vid årsmötet den 15 mars visade 
Tommy Olsson bilder. På Ängs-
svampturen första veckan i oktober 
på Mölarps ö blev vi guidade av 

Inger Johansson och Ingemar Johans-
son från föreningen Häxringen i 
Borås. Årets långresa gick i maj till 
Öland med tio deltagare. 

Nytt för året var mosskrattningen på 
Mölarps ö och den gemensamma 
bildvisningskvällen i november. 

Låsbräken på Mölarps ö

12 elever som gick ut årskurs nio vid 
Fristadsskolan 7-9 läsåret 2017/2018 
har av föreningen premierats för 
goda studieresultat i naturvetenskap-
liga ämnen. Premien bestod av boken 
Naturreservatet Mölarp av Ola Hög-
berg m.fl samt ett medlemskap i 
Fältbiologerna. Premien delades ut 
under Fristadskolans avslutning i 
Fristads kyrka. 

Vi i styrelsen vill tacka alla som vid 
olika tillfällen ställt upp och gjort 
insatser i föreningens verksamhet. 
Och vi önskar alla medlemmar ett 
fint 2019 i naturen.

Karin Persson, ordförande
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 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.

Fristads naturskyddsförening
har fram till nästa årsmöte följande styrelse:

 Karin Persson Ordförande 033-13 41 90
 Johan Nilsson Sekreterare 0730-60 34 38
 Leo Spilg Kassör 0728-89 59 20
 Berit Andersson Ledamot 033-24 89 17
 Kristina Ekstrand Ledamot 0706-06 94 79
 Per Nyberg Ledamot  0702-86 74 22
 Alf-Rune Sandberg Ledamot 033-26 15 62
 Per Sundström Suppleant 0722-17 77 02
 Gunnel Svensson Suppleant    0702-13 12 71
 
 Kristina Ekstrand    Sammankallande      0706-06 94 79
     Kommittén för mölarpsdagen

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


