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Sommarprogram 2017
Onsdagar 12 april, 19 april, 26 april, 3 maj 
och 10 maj 
Fågelutflykter runt Vuollerim 
Äntligen är det dags att följa vårfåglarnas 
ankomst runt Vuollerim. Kikare och 
fågelböcker lånas ut. Samling 18.00 vid 
Folkets hus i Vuollerim för samåkning. 
Mats Karström och LarsGöran Hedberg är 
ansvariga. 
 
Fredagar 5:e maj, 12:e maj och 26:e maj  
Fågelskådning runt Jokkmokk 
Se annonsering. Förutom kikare ta gärna 
med fika. Samling vid Västra skolans 
parkering kl. 18.30.  
 
Fredag 19:e maj 
Fågelskådning kring Pärlälven vid 
Voujat  
Märit och Lars-Ture Lindholm bjuder på 
soppa och bröd hemma hos sig i Berghem 
och guidar oss på fågelskådning vid 
Pärlälvens naturreservat. Samling vid 
Västra skolans parkering kl 17:30.  
 
Lördag 3 juni  
Ett skådardygn i fågeltornet 
För 14:e året i rad har vi en 24 timmars 
fågelskådning i fågeltornet vid Porsitjärn 
utanför Vuollerim. Kikare och fågelböcker 
finns för utlåning och någon fågelkunnig 
person finns i tornet hela dygnet. 
Samarrangemang med Vattenfall som 
bjuder på festmiddag vid eldplatsen. 
Anmäl helst ditt intresse innan till Mats 
(se kontakt nedan) så att vi kan planera 
dygnet bättre. 

Lördag 17 juni 
Naturens dag  
En dag Jokkmokks kommun arrangerar då 
olika föreningar får chans att visa upp sina 
verksamheter. Aktiviteter planeras bland 
annat vid Talvatis i Jokkmokk. Vi söker 
intresserade personer som vill vara med 
och planera. Meddela ditt intresse till Ida 
Jansson (se kontakt nedan). 
 
Fre-sön 3-6 augusti 
Aktseslåttern 
Med lie och räfsa håller vi delar av Aktses 
äng öppen. Vi övernattar i SNF.s stuga 
eller i medhavda tält. För mer info 
kontakta Lars Thomsen på 073-8168671 
eller mr.lars.thomsen@outlook.com. 
 
Lördag 19 augusti 
Persbackaslåtter med slåttermiddag 
Följ med till Persbacka och hjälp till att 
hålla ängarna öppna. De som har lie och 
räfsa tar med, övriga får låna. Efter 
slåttern bjuder vi på middag. Våra ledare 
är från Jokkmokk Lars Thomsen och 
Tommy Nyberg, och från Voullerim Mats 
Karström och LarsGöran Hedberg. 
Samling för samåkning 10.00 vid  Västra 
skolan i Jokkmokk eller vid Folkets Hus 
i Vuollerim. 
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REKORDARTAT	FÅGELDYGN	2016	
Lördagen 28 maj 2016 ordnades för 13:e 
året i rad en mycket lyckad 24-
timmarsskådning från fågeltornet i 
Porsitjärn strax utanför Vuollerim.  
 
Dagen till ära fick vi uppleva årets första 
riktiga högsommardag med en temperatur 
upp till 25° och inte ett enda moln under 
hela dygnet. Temperaturen var 2° som 
lägst. Tidigare år har vi noterat mellan 49 
och 59 olika fågelarter, med 58 arter så 
många som 4 gånger. 
 
Även i år hade vi sällskap av 
sångsvanparet på bo precis nedanför 
tornet. Minst två koltrasthanar sjöng 
ihärdigt. Morkullorna drog flitigt och 
sidensvansar sågs under större delen av 
dygnet. Ingen riktigt oväntad art 
noterades. Bivråk, silvertärna, drillsnäppa, 
tornseglar och spillkråka kan nämnas som 
lite mer intressanta.  
 
Mats Svensson Pavval skådade mest 
ihärdigt och noterade sånglärka, vilken är 
ny både för värnområdet (art 145) och 
fågeldygnet (art 97). Strax efteråt 
upptäckte han ängspiplärka som också var 
ny för fågeldygnet (art 98). Även Sonja 
Kuoljok noterade ängspiplärka på det 
följande passet. Ingemar Pettersson, som 
deltog för första gången, lyckades 
upptäcka grå flugsnappare i ena torrtallen 
vid 21-tiden. Därmed passerade vi för 
första gången den magiska gränsen 60 
arter. Mats Karström upptäckte slutligen 
en flygande duvhök på sista passet, något 
som gjorde att resultatet blev det smått 
sensationella 62 arter. 
 
Den bästa räkningen gjordes av de båda 
Matsarna 02.00-04.00 med 31 arter. Totalt 
deltog 11 personer i den lyckade 
räkningen, med Rüdiger Kasche från 
Visingsö som mest långväga besökare.  
Middagen gästades av 9 personer. Ett stort 
tack till er alla. 
 
Mats Karström 

NATUROBSERVATIONER	
Ett varmt tack till er alla som hört av er 
med intressanta naturobservationer. Årets 
mest spännande fynd belönas som tidigare 
med en fågel- eller svampbok. Har du 
hittat norna, bombmurkla eller 
makaonfjäril?  Kanske upptäckt någon 
ovanlig fågel, t ex första 
gråspetthäckningen eller en felflugen 
rosenstare eller biätare? Hör av dig till 
Mats Karström.  
 
Mats Karström 
 

 
STEGET	FÖRE	
Vårt arbete med att slå vakt om 
Jokkmokks unika natur fortsätter. Det är 
nu 30 sedan vi startade vårt arbete. Många 
skogar har blivit skyddade genom åren, 
men fortfarande hotas unik natur genom 
skogsbruk och gruvnäring. 
 
Kanske vet du någon gammelskog som är 
hotad av skogsbruk? Kontakta då Mats 
eller Sonja. Vill du stödja vårt arbete kan 
du sätta in ett bidrag på Steget Före 
Urskogsfonden, bgnr 419-8032. 
 
Mats Karström och Sonja Kuoljok 
 
Jokkmokkskretsens hemsida: 
jokkmokk.naturskyddsforeningen.se 
 
Vill du ha info via mail från kretsen och länet? 
Anmäl din e-mailadress till Ida Jansson.  
 
Är du med i gruppen 
Naturskyddsföreningen Jokkmokk på 
Facebook. Passa på att gå med! 
 
Andra öppna grupper är Gruvfritt Jokkmokk 
och Fågelskådning i Jokkmokks kommun. 
 
 
 


