
Verksamhetsplan 2023 Naturskyddsföreningen Söderhamn

Naturskyddsföreningen planerar ett antal utflykter under året.

2023 har vi följande aktiviteter på agendan. 

ÖPPET VID ÅLSJÖN VÅREN 2023. Vi siktar på april och maj. Förutom nedanstående aktiviteter 
kommer vi att försöka ha öppet i Ålsjöstugan vissa helger under våren i samarbete med 
Fågelklubben. Vi har en utställning i den nyaste stugan med foton från Ålsjön som man kan titta på. 
Dessutom kommer man att kunna köpa fika till en blygsam kostnad. 

LÖRDAG 22/4 VANDRING RUNT ORMBERG I TRÖNÖ  Vandringen går genom gammal 
tallskog med över 250 år gamla tallar. Vi hälsar på en tall som är konstaterat minst 375 år gammal. 
Har vi tur kan vi se den rödlistade vedsvampen Vintertagging, som indikerar höga biologiska 
värden i skogen. 

LÖRDAG 13/5 UTFLYKT TILL YSBERGET-LAXTJÄRNSBERGET MED OVE LARSSON 
Utflykt med Ove Larsson som guide. Det blir en heldagsutflykt den 13 maj.  

LÖRDAG 20/5 BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG VID ÅLSJÖN Den 20 maj firar vi 
biologiska mångfaldens dag vid Ålsjön. Vi kommer att ha lite aktiviteter för barn som t ex att håva 
insekter i sjön och att titta på fåglar, vilket även passar vuxna så klart. Byggnaderna ska hållas 
öppna och det kommer att finnas en utställning med Ålsjön som tema i den ena byggnaden. 

LÖRDAG 5/6 VIKOMMER ATT FIRA NATURNATTEN VID ÅLSJÖSTUGORNA 
Denna gång kommer vi att låta naturen och nattens ljud komma till oss vid Ålsjön. Vi tänder grillen 
vid stugorna och hoppas kvällen inte blir alltför kall så vi kan mysa lite vid brasan. Vi kommer att ta
några promenader fram till sjön för att lyssna på vad natten har att erbjuda där. Eventuellt avslutar 
vi med en tur till berget söder om Ålsjön för att lyssna på nattskärrorna.

LÖRDAG 17/6 I ANSLUTNING TILL VILDA BLOMMORNAS DAG BESÖKER VI I ÅR 
LÅNGNÄSUDDEN I LYNÄS. Det är några år sedan vi hade Långnäsudden i vårt program. Därför 
tyckte vi att det är dags för ett återbesök. En mycket vacker örtrik blandskog där det växer en del 
rara växter. 

1/7 BOTANISK VANDRING I KUNGSGÅRDEN, NORRALA, SÖDERHAMN Vi kommer att 
besöka en fantastiskt vacker hagmark i Kungsgården. Efteråt går vi genom en vacker bäckravin 
utmed Norralaån. 

Under hösten kommer vi att ordna en svamputflykt, någon aktivitet under skogsdagarna 16-24 
september. Veckan med fokus på Handla miljövänligt infaller vecka 40 och då brukar det synas på 
sociala medier. 
Eventuellt kommer vi att ha någon kvällsaktivitet med föredrag på något aktuellt tema under hösten 
också.

Förslag på andra programinslag tas tacksamt emot.


