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Nynäshamns naturskyddsförenings vårprogram 2021 
 
Varmt välkommen till våra programpunkter! Följ oss gärna också på Facebook. 
Också där får du aktuell information om evenemang 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.  
 
Februari: 

18 februari: Digital afton med bisurr – om bin och vad som händer om surret 

tystnar 

Visste du att bin, liksom andra pollinatörer, är våra flitigaste matproducenter som vi 
har svårt att klara oss utan? Torsdagen den 18 februari sätter vi dessa fascinerande 
djur i fokus då Kerstin Andersson berättar om biodling i Sverige. Vi tittar också på 
filmen ”Earth Muted – Jingjing´s Story”. Det är en dokumentärfilm som utspelar sig i 
en dalgång i Kina, där jordbrukarna försöker livnära sig i ett ekosystem som är på 
väg mot kollaps efter att de vilda pollinerande insekterna försvunnit på grund av 
överanvändning av bekämpningsmedel. 
Mötet är digitalt och pågår kl 18.30 och 20.00. Anmälan till NNF:s bikväll. En länk till 
mötet och filmvisningen skickas ut till deltagarna dagen före mötet. 
 
Mars: 

11 mars: Baltic NOW – räddningsaktion för Östersjön (digital) 

Östersjön är hotad – men det finns hopp! Det pågår en lång rad konkreta projekt för 

att rädda Östersjön. Claes Sjöberg, styrelseledamot i WWF Sverige och ordförande i 

rådgivande gruppen för Baltic NOW, berättar om bygget av gäddfabriker, våtmarker 

och fiskvandringsvägar för att få tillbaka livskraft och djurliv i kustområden och hav. 

Mer information om programmet och en länk till anmälan hittar du på vår sajt, under 

fliken ”Aktuellt”. Mötet är digitalt och pågår klockan 18.30-20.00. 

 
25 mars: Kretsstämma/årsstämma med ”ängs-pepp” 
Årets kretsstämma hålls i digital form torsdagen den 25 mars klockan 18.00. En länk 
till stämman kommer att finnas på vår webb, under fliken ”Aktuellt”. Kvällen inleds 
med en kort inspirationsföreläsning om ängar och ängsvård som hålls av Jonas 
Hedlund. Mer information kommer senare. 
 
April:  
25 april: Fagning i Pettsons hage i Sorunda 
Plats: Pettsons hage/Björkbacken, Torp i Sorunda, klockan 11. Kom och 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.  
 

https://www.facebook.com/nynashamnsnaturskyddsforening
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeefdV387e2xhnJnbCNFTVQ6WemZP8ncPvRQ6ZR22eZh9IrbQ/viewform
https://nynashamn.naturskyddsforeningen.se/
https://nynashamn.naturskyddsforeningen.se/
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Maj:  
9 maj: Besök på Alhagens våtmark INSTÄLLD 
Robert Lettman-Masch guidar oss runt Alhagens våtmark.  
Mer information om utflykten kommer senare.   
 
22 eller 23 maj: Fåglar vid Alhagens våtmark INSTÄLLD 
Mer information om utflykten kommer senare. 
 
Juni:  
Fladdermus- och ekoxespaning i Käringboda  
Mer information om utflykten kommer senare. 
 
Fjärilsvandring i Stora Vika 
Mer information om utflykten kommer senare. 
 
Juli-Augusti:  
Mer information om sommarens evenemang kommer senare. 
 
 

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)! 
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