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Program för 2020 
 
Varmt välkommen till våra programpunkter! Besök också vår hemsida Nynäshamns 
Naturskyddsförening och följ oss på Facebook Då får du viktig information om 
programpunkter och lokala miljö- och naturfrågor. Kom ihåg att du även är 
välkommen till andra naturskyddsföreningars aktiviteter: Kolla in Aktivitetskalendern 
som finns på vår hemsida! Du är också välkommen att ta del av de utflykter som 
Nynäshamns Ornitologiska Förening anordnar, se www.nynof.se.  
 
Vill du bli volontär och hjälpa oss i vårt arbete? 
 
Både naturen och vi behöver hjälp, och såväl små som stora insatser är välkomna! 
Det kan handla om att arbeta med naturvård, sätta sig in i projekt som påverkar 
miljön, skriva yttranden, representera föreningen på möten och konferenser, 
arrangera utflykter, osv. – eller något annat som just du är intresserad av! Hör av dig 
om du är det minsta intresserad (nynashamn@naturskyddsforeningen.se, 072 204 
40 57).  
 
April:  
25 april: Fagning i Pettsons hage i Sorunda 
  
Plats: Pettsons hage/Björkbacken, Torp i Sorunda, klockan 10.30. Kom och hjälp till 
att räfsa bort löv från ängen i Pettsons hage – varje litet handtag för att gynna den 
fina floran i hagen är välkommet! Hagen gränsar mot åkern. Följ Slätkärrsvägen och 
vik in till höger på en liten grusväg. Medtag matsäck, och ta även gärna med en 
räfsa. Välkommen! 
 
Maj:  
9 maj: Röjning på Fjärilsstigen 
 
Martin Olofsson leder arbetet med röjning i Stora Vika som görs för att förbättra 

förutsättningarna för fjärilar och andra insekter. Dessutom finns chans att se årets 

första fjärilar! Vi träffas klockan 10.00 vid den södra röjningsytan (sydvästra flanken 

av kalkstensbrottet). Tag gärna med såg, arbetshandskar och grensax. Glöm inte 

fika! Vid frågor, kontakta Martin på telefonnummer 0708-661177 eller 

martinolofsson@hotmail.com.  

 
Juni:  
24 juni: Kretsstämma/årsmöte vid Östra Styran 
 
Vi håller föreningens kretsstämma/årsstämma onsdagen den 24 juni klockan 18.30 
på de vackra kullarna vid Östra Styrans fågeltorn. Samling vid parkeringen. Eget 
sittunderlägg samt fika medtages av respektive deltagare. På grund av coronaläget 
håller vi fysisk distans till varandra under mötet. Välkomna! 
 

http://www.nynashamn.naturskyddsforeningen.se/
http://www.nynashamn.naturskyddsforeningen.se/
https://www.facebook.com/nynashamnsnaturskyddsforening
mailto:martinolofsson@hotmail.com
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Juni:  
Fjärilarnas Dag i Stora Vika – INSTÄLLD PGA. PANDEMIN 
 
Tyvärr blir Fjärilarnas Dag i Stora Vika inställd i år på grund av coronapandemin. Men 
fjärilarna flyger ändå vid Fjärilsstigen som är öppen för besök dygnet runt. Vid stigen 
finns skyltar med information om fjärilar för vuxna och barn. Fjärilsstigen börjar intill 
flaggstängerna vid vägen till gamla cementfabriken i Stora Vika. Om du åker buss 
kan du ta 848 till stigens början från Nynäshamns station. Upplysningar: Marin 
Olofsson, telefon: 070 866 11 77. 
 
 
Juli:  
Apollodagen – INSTÄLLD PGA. PANDEMIN 
 
Dessvärre blir också årets Apollodag i Stora Vika inställd i år på grund av 
coronapandemin. Men alla som vill kan på egen hand spana efter apollofjärilen vid 
Fjärilsstigen. Bästa chansen att se apollofjärilen är slutet av juni och de första 
veckorna i juli.  

Vägkantssafari i Segersäng 

På en kort vandring den 18 juli tar vi en närmare titt på växterna längs vägkanterna i 
Segersäng. Kanske hyser de gamla ängs- eller hagmarksväxter eller andra växter 
som är viktiga för vilda pollinerande insekter, båda oersättliga för den biologiska 
mångfalden? Kanske finner vi rent av riktiga rariteter i dikena! Tore Söderqvist från 
Nynäshamns naturskyddsförening leder vandringen som arrangeras av LONA-
projektet "Gynna mångfalden i Segersäng".  

Plocka det vilda till ditt skafferi – ätlig vandring i Segersäng 
 
Vilda växter som maskros, kirskål och kvickrot kan man ha stor glädje av i 
matlagningen. Om ätliga växter förr och nu och växters historiska användning för 
olika ändamål berättar Kristoffer Hahn under en minivandring i Segersäng söndagen 
den 23 augusti. Växtvandringen utgår från en av Segersängs grönytor klockan 14.30 
och fortsätter därefter längs områdets vägkanter. Deltagarantalet är begränsat. 
Föranmälan om deltagande bör göras senast den 21 augusti. Först-till-kvarn-
principen gäller. Växtvandringen arrangeras av LONA-projektet "Gynna mångfalden i 
Segersäng" i samarbete med Nynäshamns naturskyddsförening. 

Augusti:  

Slå ett lieslag för fjärilarna i Stora Vika 

Lördagen den 15 augusti, med start klockan 10, slår vi den blomsterrika lilla ängen 
vid fjärilsstigens början i Stora Vika med liar. Ängens blommande rödklint och andra 
blommande ängsväxter är viktiga för Stora Vikas fjärilar och pollinerande insekter. 
Välkomna!  Glöm inte fika och ta gärna med lie, handskar och räfsor om du har 
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sådana. Vid frågor kontakta Martin Olofsson, telefon 0708-661177. 
(Föreningen har under de senaste två-tre åren slagit också den stora ytan utanför 
hamnkontoret, men i år får vi hjälp av Djursnäs förvaltning som har lovat att slå den 
med maskin. Växterna kan då nyttjas som djurfoder.)  

  

Slåtter i Pettsons hage i Sorunda 

Söndagen den 30 augusti slår vi tillsammans med medlemmar i Sorunda 
hembygdsförening ängen i Pettsons hage i Sorunda. Slåttern börjar klockan 10. Ta 
med eget fika och gärna även egna arbetshandskar och räfsa, om du har en sådan! 
Varje litet handtag som gynnar hagens fina ängsblommor är välkommet! Hagen 
gränsar mot åkern. Följ Slätkärrsvägen och vik in till höger på en liten grusväg. 
Välkomna! Vid frågor kontakta Leif Branting, telefon 0722-044 057. 

Augusti:  
Skärgårdsdagen – INSTÄLLD PGA. PANDEMIN 
 
Naturskyddsföreningen i Nynäshamn finns på plats under skärgårdsdagen lördagen 
den 26 augusti i Nynäshamns gästhamnen, från klockan 10.00 till 16.00! Passa på 
att skaffa information om oss och vad vi vill; kika i broschyrer och prata med oss. Vi 
blir mycket glada om du tittar förbi; håll utkik efter en grön flagga med falksymbolen! 

September/oktober: 
Röjning på Fjärilsstigen 
 
Martin Olofsson leder arbetet med röjning i Stora Vika för att förbättra 

förutsättningarna för fjärilar och andra insekter. Vi träffas klockan 10.00 vid den södra 

röjningsytan (sydvästra flanken av kalkstensbrottet). Tag gärna med såg, 

arbetshandskar och grensax. Glöm inte fika! Vid frågor, kontakta Martin på 

telefonnummer 0708-661177 eller martinolofsson@hotmail.com. Datumet för 

röjningen meddelas senare.  
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