
Styrelsen behöver fler ledamöter! 
 

För att kunna bedriva ett bra naturvårdsarbete lokalt och att ha ett tilltalande 

program här i Hudiksvallsbygden behöver vi vara fler i styrelsen, både du 

som vill bidra med ditt engagemang för miljöfrågorna och du som kan nå ut 

till fler människor. Efter många år i styrelsen slutar nu Angeli sitt uppdrag 

som kassör.  

Har du ett stort naturintresse, eller känner att du vill hjälpa till med något av 

detta? Kontakta någon av oss i styrelsen, eller kom på årsmötet, se nedan.  

 

Varmt välkomna på våra aktiviteter! 

 

Program 2018 vår – sommar – höst  
 

On 28/2 Författarbesök av David Jonstad 
Tillsammans med Omställning Hudiksvall får vi höra David Jonstad 

föreläsa på temat: ”Jordad – ett enklare liv i kollapsens skugga”. 

Plats: Baptistkyrkans café kl. 18.30. 

 

To 22/3 Årsmöte och Föredrag om gammelskogen 
Naturskyddsföreningen i Hudiksvallsbygden kallar till årsmöte. För att 

kretsen ska fortleva behövs fler i styrelsen!  

Efteråt visar Magnus Andersson bilder på temat: Biologisk mångfald i 

skogen – Skogens många invånare. Vi bjuder på fika. 

Plats: Studiefrämjandet Lilla Kyrkogatan 9  kl. 18.30. Föredrag ca 19. 

 

Lö 7/4 Länsstämma i Delsbo 

Naturskyddsföreningen i Delsbo inbjuder till länsstämma med förhandlingar 

och utdelning av miljöpris. En bra chans att träffa medlemmar från andra 

delar av länet. Efter lunch blir det Valworkshop "Gör miljön till en valfråga 

2018". Anmälan senast 28/3 via http://alturl.com/4ga22. 

Plats: Delsbo, Mariagården kl 10-16. 

 

Från den 10 april till 15 maj har Hudiksvallsregionens fågelklubb fågelexkursioner varje 

tisdag kväll kl. 17.30 med utgångspunkt från Lillfjärdens utfodringsplats. De har också flera 

andra utflykter! Se mer på www.hfk.name. 

 

To 12/4 Teater: Slutet enligt Rut 
Riksteaterns föreställning tar upp brännande frågor på temat skog, 

skogsbruk och skogens liv. 

Plats: Hudiksvalls teater kl. 19.00.  

 

Sö 6/5 Skogsutflykt till Högloftet 
Tillsammans med skogsgruppen i länet tittar vi på den intressanta 

gamla skogen på Högloftet som brann 2014 och på den djupa ravinen 

norr därom. 

Plats: Tid och samlingsplats ännu inte bestämd, se hemsidan. Info: Magnus  

Andersson 070-6583756. 

 

Lö 12/5        Vårstädning på Håsta äng  
Vi hjälps åt att göra ängen vårfin! Redskap finns att låna. Ta gärna 

med fikakorgen! 

Plats: Håsta äng, Hästhagsvägen kl.13.00. 

 

22 maj är den biologiska mångfaldens dag. 

Missa inte sommarens utställning om Hälsinglands flora på 

Hälsinglands museum! 

 

Sö 5/8 Slåtter på Håsta äng 
Vi träffas och gör en insats för ängen vid Håsta. Slåtter med räfsning 

och fika i det gröna. Kom när det passar, fler behövs! Redskap finns. 

Plats: Håsta äng, Hästhagsvägen, från kl. 9.00 till tidig em. Info Sven  

Carlberg 0730-546811. 

 

Lö 8/9 Svamputflykt 
Svampkonsulenten Owe Nygren visar oss några bra matsvampar! 

Stövlarna på och fika i korgen! Lokal bestäms efter svamptillgång. 

Plats: Samling för samåkning på Kattvikskajen kl 10.00 

Info: Owe Nygren 0650-15583, Magnus Andersson 070-6583756. 

Vi samarbetar med       

      

Kretsens hemsida: www.hudiksvall.naturskyddsforeningen.se  

 

KRETSSTYRELSE (innan årsmötet) 
Ordförande      Magnus Andersson     070-6583756  mau32@spray.se 

Vice ordf. Sven Carlberg           0730-546811  svcberg@gmail.com 

Sekreterare Owe Nygren           0650-155 83   ogn@telia.com  

Kassör Angeli Löfqvist-Snell 0650-211 02   angeli.lofqvist-snell@iggesund.com  

Ledamot Tomas Schibbye         0650-314 14   schibbye@hotmail.com 

    ” Bengt Sättlin           070-5397243  bengt.sattlin@iggesund.com 

 

http://www.hudiksvall.naturskyddsforeningen.se/


        Upptäck Forsa-bergens skogar! 

Många av er har säkert besökt den mycket fina naturen på Hornslandet. Men 

hur många vet att det även på bergen söder om Forsabygden/Näsviken finns 

många spännande skogar och fantastiska utsikter? Några av dem är skyddade 

som naturreservat. Ett av de mer lättillgängliga områdena är Storberget, där 

det finns parkering och grillplats vid den lilla Hällbotjärnen. 

 

På exempelvis Åsberget, Vallåsens nordöstra del och på Käringskårsberget 

finns riktigt gamla hällmarkstallskogar och spännande klyftor med grövre 

barrträd och aspar. Här är det mer svårtillgängligt, men väl värt mödan. Från 

kraftledningsgatan på Åsberget har man en bedårande vy över hela kusten. I  

skogarna på höjderna lever ännu ganska många av naturskogens arter kvar. 

Några av dem finns på gamla eller döda träd på de ljusa hällmarkerna, men 

flera finns bara i de bördigare naturskogarna i svackorna. De skogsägare som 

fortsatt låter dessa skogar leva är värda en stor eloge! 

 

 

 
Bördig och lövrik barrnaturskog i Stor-Däljan, Åsbergets nordsida. 
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