
  
Naturskyddsföreningen i Nordanstig 
Kalendarium för andra halvåret 2013 

Söndag 
7 juli 

kl. 10.00 

 
Ängsslåtter i Rigberg. Vi slåttar en skogsbacke med skyddsvärd 
flora. Medtag gärna lie och räfsa (men vi kan låna ut till den som 
saknar.) Vi bjuder på fika under arbetet och på slåttermat i 
närliggande Ersk-Matsgården efter  fullgjort arbete. 
Samling vid skolan i Hassela 
Upplysningar: 
Ragnar Svensson, tel. 0652 320 29 
  

Onsdag 
10 juli 

kl. 18.00 

 
Orkidétur till Lunnsjön i Gnarp. Vi går stigen från Milsbron mot 
Vettberget och besöker efter ca 2 km ett rikkärr intill stigen. 
Stövlar behövs! Därefter, för de som vill, besök på Vettberget 
(ytterligare ca ½ km) med bergglim, grotta med 
fotsulehällristning, fornborg och milsvid havsutsikt. 
Samling: 
Statoil i Gnarp 
Upplysningar: 
Ann-Christin Jäderholm, tel. 0652 161 81 
  

Söndag 
14 juli 

kl. 11–16 

 
Naturskyddsföreningen i Trolska skogen i Mellanfjärden. Vi 
medverkar med naturinformation som komplement till den 
normala verksamheten där. Webb-info: Trolska Skogen. 
Entréavgift: 
90 kr varav 10 kr tillfaller Naturskyddsföreningen. 
Upplysningar: 
Ann-Christin Jäderholm, tel. 0652 161 81 
  

Söndag 
21 juli 

kl. 10.30 

 
Vi hjälper Ungdomsfonden i Gnarp med slåttern kring 
fäbodstugan på Frästavallen. Medtag om möjligt liar och räfsor 
(vi kan låna ut en del.)  
  

Söndag 
21 juli 

kl. 13.00 

 
Vallutflykt till Frästavallen i Gnarp. Vi berättar om vallens 
historia och natur. Kort växtvandring. Försäljning av kolbullar och 
fika m.m. Samarbete med Gnarps Ridklubb, Gnarps 
Hembygdsförening och Gnarps Ungdomsfond. 
Det är skyltat från Betania i Vallen. 
Upplysningar: 
Sven Norman, tel. 0652 204 18 

http://www.trolskaskogen.se/


  

Söndag 
4 augusti 

 
Nyinvigning av Kustleden.  Fri vandring på valfria sträckor av 
Kustleden. Gemensam samling för enkel invigningsceremoni kl. 
14.00 i Hårte hamn, där vi bjuder på fika och grillkorv. 
Upplysningar: 
Torsten Hansson, tel. 0652 320 51 
  

Torsdag 
15 augusti 

kl. 18 

 
Vi slåttar färdigt i Rigberg. Ett mindre område hanns ej med vid 
slåtterdagen 7 juli så vi gör det färdigt 15 augusti i stället. Kanske 
kan vi nu även se fältgentianan blomma! Ta med lie och/eller räfsa 
(men vi kan låna ut en del om du saknar.) Ta även med eget fika! 
Samling 
vid skolan i Hassela kl. 18.00 
  

Söndag 
8 september 

kl. 12–15 

 
Johan-dagen. i Trolska skogen i Mellanfjärden. En barnens och 
ungdomarnas dag i naturens tecken. Aktiviteter för alla åldrar med 
massor att göra och upptäcka. Korvgrillning, pinnbröd, kaffe och 
saft m m. 
Upplysningar: 
Stefan Haglund, tel. 0652 101 88 
  

Söndag 
15 september 

kl. 12 

 
Svampdag med svamputställning, information och råd m.m. Ta 
gärna med egna svampar eller plocka i omgivningen. Fika och 
svampsoppa m.m. 
Plats: 
Ers-Matsgården i Hassela 
Upplysningar: 
Boerje Bohlin, tel 0652 101 00 
  

Söndag 
29 september 

kl. 11.00 

 
Kustledsvandring i Bredstrandsområdet norr om Hårte, totalt 
ca 5 km. Rundvandring längs stranden runt Rävudden mot 
Gällstaviken och åter på skogsstig/väg. Stövlar kan eventuellt 
behövas. 
Samling: 
Ca 100 m väster om f.d. "Brobergs affär" i Hårte 
Upplysningar: 
Sven Norman, tel 0652 204 18 

  



Torsdag  
7 november 

kl. 19.00 

 
Från Galtström till Sågtäkten. Sven Norman berättar och visar 
bilder från Kustleden. Fika m.m. 
Plats: 
Biblioteket i Harmånger 
Upplysningar: 
Sven Norman, tel 0652-204 18 
  

  
  

 


