
 
 
 
 
 
 
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 sett en konstig fjäril? Kanske upptäckt någon ovanlig fågel, t 
ex första gråspetthäckningen eller en felflugen rosenstare eller biätare?  
Rapportera till Mats Karström: mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se, 0976-101 20 
Rapportera gärna också alla fynd i Artportalen och fågelobservationer i 
Facebookgruppen Fågelskådning i Jokkmokk. 

 

18-19 maj i Luleå 
Natursnoksledarutbildning  
Gillar du att upptäcka och leka i skog och mark tillsammans med andra? Vill du göra 
roliga aktiviteter med både yngre och äldre? Nu har du chans att gå 
Natursnoksledarutbildning i Luleå i vår. Under utbildningen får du också lära dig om 
Naturfalken. Utbildningen är gratis och du kan söka resebidrag i efterhand. Vi hoppas 
kunna starta en Natursnoksgrupp i Jokkmokk till hösten. Läs mer och anmäl dig på 
www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna.  
Intresserad? Hör av dig till ida.lo.jansson@gmail.com, 073-649 81 47.  
 

Naturfalken ”ett simborgarmärke” i artkunskap 
Vilka fåglar, svampar och växter kan du? På Biologiska mångfaldens dag lanserar 
Naturskyddsföreningen Naturfalken, ett ”simborgarmärke” i artkunskap. Vi söker nu 
dig som vill bli en artvän och lansera Naturfalken och firandet av Biologiska 
mångfaldens dag den 22:a maj i Jokkmokk. Inga förkunskaper krävs. Detta är ett 
tillfälle att få fler att lära sig både om de vanligaste arterna och de arter vars 
livsmiljöer idag är hotade. Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/naturfalken . 
Vill du vara med i en arbetsgrupp? Hör av dig till Ida Jansson. 
 

 
  

Medlemsblad och program  

Vår & Sommar 2019 

Avs: c/o Jansson, Klockartorget 2B, 962 32 Jokkmokk 

Stöd Steget Föres arbete 
Urskogsfonden bg 419-8032 

 



 
 
Hej!  
Ett stort varmt tack till dig för ditt stöd och ditt engagemang som medlem i 
Jokkmokkskretsen. Det är med glädje jag kan berätta att kretsen de senaste två år har ökat 
från 98 till idag 146 medlemmar. Med många nya medlemmar är det extra viktigt att 
styrelsen lyssnar på vad medlemmarna vill i kretsen. Vilka aktiviteter vill du ha mer av? 
Vilka frågor vill du att vi driver? Hur skulle du vilja hjälpa till med en aktivitet eller annat 
arbete i kretsen? Du är varmt välkommen att höra av dig till mig eller någon annan i 
styrelsen.  
Äntligen är det dags för kretsens årliga fågelexkursioner. Har du inte varit med tidigare är 
det verkligen något jag varmt rekommenderar. Jag hoppas att få se många av er på både i 
Vuollerim och Jokkmokk på exkursionerna och att vi får många nya entusiaster som vill 
lära sig nya fågelarter.  
Bara på några få veckor anländer alla flyttfåglar. Snön smälter och ur den bruna myllan ska 
de gröna skotten skjuta Gå ut och låt dig förundras av allt som händer. Och ta med dig 
kraften från allt det där oförutsägbara kaoset som ändå rör sig i ett tydligt välordnat 
mönster. Ta med dig kraften in i samhället och inspirera till att förändra.  
Ida Jansson 
Kretsens styrelse 2019 

Ida Jansson, ordförande ida.lo.jansson@gmail.com 073-649 81 47 
Mats Karström, vice ordförande mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se 076-126 78 34 
Lotta Silfver, kassör lotta.silfver@naturskyddsforeningen.se 0707-100 889  
Lars-Ture Lindholm, ledamot lindholmlarsture@gmail.com 070-838 48 37 
Tor L. Tuorda, ledamot t@kvikkjokk.nu 070-230 09 55 
Gun-Marie Engfors, suppleant gunmarienfors19@gmail.com 070-271 91 32 
Gunilla Falk, suppleant gunillafalk7@gmail.com 070-548 52 54 
Kristien Kappers, suppleant  kristin.kappers@jokkmokk.se 0730 76 47 96 
Ann-Marie Smeds, suppleant ann.marie@smeds.se 070-331 77 96 

 
Hemsida: jokkmokk.naturskyddsforeningen.se 
Facebookgrupp: Naturskyddsföreningen i Jokkmokk 

Välbesökt fågeldygn 2018 
Lördagen 2 juni ordnades för 15:e året i rad en mycket lyckad 24-timmarsskådning från 
fågeltornet i Porsitjärn strax utanför Vuollerim. Samma dag skedde även räkningar i Luleå, 
Glommersträsk och Stockholm.  

Sommaren kom rekordtidigt detta år, något som gjorde att många fågelarter redan passerat 
Vuollerim och att träden redan börjat grönska. Dagen bjöd på mest soligt väder och rätt varmt, 
med en temperatur mellan 4° och 20°. 

Även i år hade vi sällskap av sångsvanparet på bo precis nedanför tornet. Trevligt nog var den 
granna salskraken tillbaka i år. Andra roliga händelser var överflygande jorduggla och en havsörn 
som var jagad av korp. En konstigt sjungande lövsångare var det mest förbryllande under dygnet. 
Vi hoppas kunna en felflugen östlig lövsångare. Till vår stora glädje kunde vi lägga till två nya 
arter för räkningarna, sjungande ärtsångare (art 99) och förbiflygande fjällvråk (art 100).  

Totalantalet fågelarter stannade i år på 54. Tidigare år har vi noterat mellan 49 och 62 arter. Den 
bästa räkningen var även i år 31 arter under 02.00-04.00.  Totalt deltog 25 personer i den lyckade 
räkningen. Rekordmånga 23 personer gästade den vällagade middagen.  

Ett stort tack till er alla för en toppenräkning. 
Mats Karström 

Steget Före  
Vårt arbete med att slå vakt om Jokkmokks unika natur fortsätter. 
Det är över 30 år 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? Ta då gärna kontakt med 
oss.  
Mats Karström och Sonja Kuoljok 
Hör av dig till mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se, 0976-101 
20 eller sonjakuoljok@gmail.com, 073-828 04 53 

 
  

2018 blev älvskogen nedström Vuollerim naturreservat. Idag hoppas vi på en förlängning av reservatet.  
Foto: Mats Karström 

Framsida: Puktörneblåvinge, en av våra vanligaste blåvingar.Foto: Mats Karström 

Sonja, Lotta och Ann-Marie sparkar från matningen under fågelmatningstävlingen. Foto: Ida Jansson 



 
Slåtter i Aktse med klippan Skierfe i bakgrunden. Foto: Marcus Lidström 

 
1-4 augusti 
Aktseslåttern  
Aktse är ett fjällhemman i Jokkmokk kommun som grundades på 1820-talet. Här finns en 
fjällnära slåtteräng som slås med lie varje år sedan 1975. Lieslåttern håller den biologiska 
mångfalden och ängsfloran vid liv. Inga förkunskaper krävs. Vi sover i 
Naturskyddsföreningens stuga och i tält. Varmt välkomna! Nytt för i år är den som vill kan 
avslut med en större jubileumsmiddag i Jokkmokk på söndagen 4/8.  
Kontakt: Marcus Lidström: 
marcus.lidstrom@gmail.com, 073-835 11 83. 

 
Lördag 17 augusti 
Persbackaslåttern  
Förra sommaren brann det runt odlingarna och vi hoppade därför över att slå. Nu återupptar 
vi slåttern. Du som har lie och räfsa ta gärna med. För dig som inte har finns att låna. Efter 
slåttern bjuder vi på middag. Lars Thomsen och Tommy Nyberg från Jokkmokk och Mats 
Karström och LarsGöran Hedberg från Vuollerim är ledare. 
Tid och plats: Samling 10:00 vid Västra skolan i Jokkmokk och Folkets hus i Vuollerim.  
Kontakt: Mats Karström 
mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se, 0976-101 20, 076-1256 78 34 
Lars Thomsen 
mr.lars.thomsen@outlook.com, 073- 816 86 71 

 

Storskogen Karatj Råvvåive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filmpremiär  
Onsdag den 10:e april  
Filmen Storskogen Karatj Råvvåive är en film om en skog, om dess unika värden och varför den 
behöver skyddas. En skogsgrupp som aktivt arbetet med området i många år har tagit fram filmen 
med hjälp av bidrag från Musik till Gammelskogen tillsammans med Dálvvadiskören 2008. Nu 
bjuder skogsgruppen in till filmpremiär, samtal och musik i samarbete med 
Naturskyddsföreningen. Fritt inträde. Varmt välkommen!  
Kvällens program: 

- Premiär för filmen Storskogen Karatj Råvvåive (ca 20 min) 
- Berättelsen om arbetet med att skydda skogen Karatj Råvvåive 
- Musik med Nina Nordvall Vahlberg 
- Sång med Dálvvadiskören 
- Samtal med personer som medverkar i filmen 

 
 
 
 
Tid  kl. 19:00–20:30 
Plats: Sparbankssalen på Ája, ingång lärargatan 
Kontakt: Linda Ellegaard-Nordström:  
070-254 11 48, linda.ellegaard.nordstrom@gmail.com 

Karatj Råvvåive är ett stort oskyddat gammelskogsområde, väster om Pärlälvsreservatet, norr om 
Karatssjön.  Foto: Mose Agestam 

Det här är berättelsen om en skog med speciella värden; för djur och växter, för människor att njuta 
av och leva i, för renskötseln, för dess kulturvärden och för skogens egen skull. Det är också en 
berättelse om vad som händer i skogen nu och varför kampen för den fortsätter.  



Fågelskådning i Vuollerim 

Onsdagar 10, 17 och 24 april, 1, 8 och 15 maj 
Fågelutflykter runt Vuollerim 
Äntligen är det dags! Är du nyfiken på att lära dig fåglar är detta en chans du inte får missa. 
Både nya entusiaster och erfarna skådare samlas under dessa onsdagar för att följa 
vårfåglarnas ankomst runt Vuollerim. Kikare och fågelböcker finns att låna. Ta med fika. 
Inga förkunskaper krävs. Mast Karström och LarsGöran Hedberg är ansvariga. Varmt 
välkommen! 
Tid och plats: Samling kl 18 vid Folkets hus i Vuollerim för samåkning 
Kontakt: Mats Karström:  
mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se, 0976-101 20, 076–126 78 34 
LarsGöran Hedberg: 072-202 36 34 

Lördag 1 juni 
Ett skådardygn i fågeltornet 
För 16:e året i rad har vi en 24-timmars fågelskådning 
i fågeltornet vid Porsitjärn utanför Vuollerim. I 
Porsitjärn häckar bland annat salskrake och 
sångsvan. På kvällen bjuds på festmiddag vid 
eldplatsen. Anmäl dig i förväg för att underlätta 
planeringen. Samarbete med Vattenfall som bjuder 
på festmiddagen.  
 
Plats: Eldplatsen och fågeltornet vid Porsitjärn.  
Kontakt och anmälan: Mats Karström, se ovan. 
 

Fågelskådning i Jokkmokk och Berghem 

Fredagar 3, 10 och 24 maj 
Fågelutflykter runt Jokkmokk 
Häng med och spana på fåglar i Jokkmokkstrakterna. Platser vi besöker är bland annat 
Kyrkogårdsviken och Akkats. Ta med dig kikare om du har och glöm inte fikakorgen! Inga 
förkunskaper krävs. Både cyklar och bilar välkomnas som färdmedel. Varmt välkommen!  
Tid och plats: Samling 17:30 för samåkning vid Västra skolans parkering. 
Kontakt: Ida Jansson: ida.lo.jansson@gmail.com, 073-649 81 47 
lotta.silfver@gmail.com, 0707-100 889 

Fredagar 17 maj 
Fågelskådning kring Pärlälven vid Berghem 
Välkommen till samkväm och fågelskådning med Märit och Lars-Ture Lindholm i Berghem 
i kanten av Pärlälvens naturreservat. Kvällen inleds med soppa och bröd ackompanjerat av 
fågelsång. Därefter guidar paret Lindholm oss till på fågelskådning i omgivningarna. Ta 
med dig kikare om du har. Varmt välkommen!  
Tid och plats: Samling 17:30 för samåkning vid Västra skolans parkering. 
Kontakt: Lars-Ture Lindholm, lindholmlarsture@gmail.com, 070-838 48 37 
 

 

Alldeles nedanför fågeltornet häckar ett sångsvanpar. Foto: Mats Karström 

Så här glada blev Vuollerimskådarna förra året när de upptäckte skärpiplärka. Vad tror du vi kan upptäcka i år? 
Foto: Mats Karström 

Här ligger Porsitjärn 


