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Azurmes, vitryggig hackspett, större turturduva, islom, knölsvan, stäpphök, 
rosenstare eller biätare tillhör de fåglar som borde kunna dyka upp under 2020. 
Upptäcker du någon av dessa arter så hör genast av dig till Mats Karström så får du 
en naturbok. Telefon 076-1267834 eller per mail 
mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se. Du kan även skriva på Facebooksidan 
Fågelskådning i Jokkmokks kommun. 

Den starkt hotade vitryggiga hackspetten dök upp i Vuollerim i slutet av oktober. I 
en veckas tid har den flygit mellan LarsGöran Hedberg och Mats Karströms fågel-
matningar. 

Under hösten har kretsen haft aktiviteter för elevgrupper på Västra skolan och gui-
dade turer på Talvatisberget/Dálvvadisjávrre tack vare insatser från kretsens med-
lemmar. Förstudien om pedagogiskt centrum för gammelskog fortsätter under 
hösten. Välkommen att höra av dig med idéer och frågor till Ann-Marie Smeds.

Länsförbundets valberedning jobbar för fullt just nu. Hjälp oss att hitta 
lämplig person som ordförande, ledamot, suppleant eller revisor. Har Du förslag så 
kontakta Kerstin Haraldsson: kerstin.hson@gmail.com eller 0702-64 46 46.

Foto: Mats Karström. En orädd sparvuggla har dödat en pilfink på 
Lövgården i Vuollerim.

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



Varmt välkommen att höra av dig till oss i styrelsen!

Ida Jansson, ordförande

Mats Karström, vice ordförande

Lotta Silfver, kassör

Lars-Ture Lindholm, ledamot

Tor L. Tuorda, ledamot

Gun-Marie Engfors, suppleant

Gunilla Falk, suppleant

Kristien Kappers, suppleant

Ann-Marie Smeds, suppleant
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Styrelse 2019

Middagen under fågeldygnet i Vuollerim var välbesökt.

Steget Före
Steget Föres skyddsarbete av unika Jokkmokkskogar har pågått sedan 
starten 1986.  Mats Karström jobbar ideellt två dagar i veckan. Målet är att 
till 2022 långsiktigt ha skyddat 150 skogar. Diskussioner om skydd förs med 
bl a Sveaskog, SCA, Vattenfall, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. 

Under året nåddes vi av glädjebeskedet att Jelka- Rimakåbbå äntligen blivit 
skyddat som naturreservat. Vår över 30 år långa kamp såg ut att ha kommit 
till avslut. Sorgligt nog överklagade Jokkmokks kommun beslutet. Överk-
lagan tycks oss mycket märklig eftersom området redan är skyddat som 
Natura 2000 och att det från början var jägarna i både Porjus och Jokkmokk 
som ville få skogen skyddad. 

Du som vill veta mer om vårt arbete eller kan tipsa om skogar med höga 
naturvärden är alltid välkommen att kontakta oss. I samband med årsmötet 
kommer vi att prata jokkmokksskogar. Vid frågor kontakta Sonja Kuoljok i 
Jokkmokk eller Mats Karström i Vuollerim. 

Hjälp oss att skydda Jokkmokks värdefulla skogar. 
Stöd Steget Föres arbete med ett bidrag. 
Läs mer på jokkmokk.naturskyddsforeningen.se/urskogsfonden

Urskogsfonden 
Bankgironummer 419-8032



Lördag 23 november
Sámij Åhpadusguovdásj/Samernas utbildningscentrum  
12:00 Utställning och tipspromenad
12:20 Dagens värd Thomas Öberg hälsar välkommen 
12:30 Samtal: Sonja Kuoljok minns   
13:00 Människan i skogen: Text och musik med Ann-Marie och Nina
13:10 Mats Karström: Steget Före i skogen under 33 år    
13:45 Fika: smaker och sånger av Eva Gunnare, Essense of Lapland 
14:30 Ulf von Sydow: Jokkmokk - Epicentrum i fjällskogssåpan!
15:00 Gunilla Falk: Vid vägs ände -  där gammelskogen tar vid 
15:30 Konsert: Jojk, dragspel m.m. av Nina Nordvall Vahlberg
16:00 Avslutning

Maria och Erik Strangells stiftelse 
för natur- och djurskydd
www.strangellsstiftelse.se

Stort varmt tack till alla medverkande och våra finansiärer! 

Anmälan till festmiddag och mer info: jokkmokk.naturskyddsforeningen.se/50ar

Naturskyddsföreningen
Jokkmokk firar 50 år

Ovanliga fåglar 2019
Vintern bjöd på upplevelser vid matningen både på Talvatisberget i Jok-
kmokk och vid slalombacken i Vuollerim med handtama lappmesar, 
tofsmesar och lavskrikor.

I Vuollerim sågs upp till 120 pilfinkar samtidigt på Lövgården. Där sågs 
också den sällsynta korsningen mellan gråsparv och pilfink. Roligast var 
de nästan handtama nötkråkor som sågs på Lövgården hela året fram till 
augusti. Nötväckor och gråspettar sågs på många fågelbord. En häckning av 
nötväcka konstaterades i Vuollerim. I Övre Kuouka sågs mer än 100 dom-
herrar vid ett och samma tillfälle.

Under året var det tyvärr rätt dåligt med ugglor. Ett 10-tal pärlugglor hördes 
ropa med häckning i holk hos Tommy Nyberg i Ekopark Vuollerim. Lappug-
glor sågs i Kåskats, Messaure och Porjus. 

De första sångsvanarna kom till Kyrkogårdsviken i Jokkmokk i slutet på 
mars. Senare sågs där även gravand. En forsärla dök upp vid kraftstation i 
Vuollerim i mitten av april. Den sjungande hanen stannade kvar där i över 
en månad. I Vuollerim sågs även spetsbergsgås, råkor och 5 svarthakedop-
pingar. Ett brunandpar i Kyrktjärn under en av fågelutfykterna gjorde Mats 
Karström extra glad då han springande lämnade de andra för att kunna se 
änderna från sitt hus för första gången.

Fågelsträcket på väg till fjälls passerade Vuollerim och Jokkmokk väldigt 
snabbt på grund av försommarvärmen. Antalet rastande vadare och sån-
garna var betydligt färre än vanligt. T ex uteblev trädgårdssångare nästan 
helt. Glädjande nog upptäcktes en vackert sjungande härmsångare utanför 
Vuollerim i juni. Fågeln sågs av många fågelskådare. Extra glad blev Son-
ja Kuoljok eftersom det var hennes första i kommunen. Tro att hon blev 
förvånad när hon fick se ännu en härmsångare på sin tomt i Jokkmokk i 
augusti.

Årets kanske största överraskning var de 82 storskarvar som sågs 2 augusti 
vid Station i Vuollerim. Även två hägrar sågs i Vuollerim i augusti. Flera 
familjer kanadagäss sågs även i år vid både Kyrkogårdsviken och Notud-
den. Skärpiplärka noterades i mitten av oktober i Vuollerim. I september 
sågs ett par spetsbergsgäss i Luvos. 

Tråkigt nog för oss fågelskådare flyttade Mats och Isabel Svensson Pavval 
till Gotland. Samtidigt har vi haft glädjen att se en ny fågelskådare födas 
under året, André Strömberg i Vuollerim.

Mats Karström



Program Vinter 2019/2020
Lördag 16 november
Vuovdda - Hål i träd/holk
Vi startar upp kretsens barn- och ungdomsprojekt med en dag  i skogen vid 
Talvatissjön. Vi letar efter ihåliga träd i skogen runt sjön, vilka holkar som 
redan sitter uppe och pratar om vilka fåglar som häckar vid sjön. För barn i 
åldern 6-12 år i sällskap med vuxen. Vi träffas på lördagar ca 1 gång/månad. 
Senare träffar bygger vi holkar som vi ska placera ut vid sjön. Totalt 8 träffar. 
Projektet är finansierat av Postkodstiftelsen. Läs mer och anmäl er via vår hemsi-
da. 
Plats: Samling vid Fjällträdgårdens entré efter bron
Tid: kl 11-14
Kontakt: Kristien Kappers 073-076 47 96

Lördag 23 november
50-årsjubileum
1969 bildades Naturskyddsföreningen i Jokkmokk. Nu firar vi 50 år av kamp 
för människor och natur. Ta del av föreläsningar, utställning, fika och musik 
under dagsprogrammet. Gammal som ung; varmt välkommen!
 
Anmäl dig på vår hemsida till kvällens festmiddag till en kostnad av 250 kr 
och njut av lokala råvaror från Viddernas. Under kvällen utlovas överask-
ningar och musik. Varmt välkommen. Valfri klädsel. Välj gärna ett plagg eller 
en detalj som berättar om ett minne från kretsens historia elller Jokkmokks 
natur. 
Plats: Sámij Åhpadusguovdásj/Samernas utbildningscentrum
Dagsprogram: kl 12-16
Festmiddag: kl 18    
Kontakt: Ann-Marie Smeds 070-331 77 96

Tisdag 10 december
Naturåret
Välkommen på bildvisning då vi får ta del av och dela med oss av naturupplev-
elser från det gångna året. Har du sett en spännande fågel, fjäril eller svamp? 
Vill du dela med dig av bilder från vandringsupplevelser eller kanotfärder? 
Meddela Mats Karström i förväg om du vill visa bilder. Naturskyddsföreningen 
bjuder på fika.
Tid: kl. 19
Plats: Bokenskolan
Kontakt: Mats Karström 076-126 78 34, mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se

Måndag 6 januari 
Fågelmatningstävling
Vi samlas kl 10 hos Sonja Kuoljok i Jokkmokk och hos Mats Karström i 
Vuollerim för att studera fågellivet på några av samhällets fågelbord. I år 
sker tävlingen för 17:e gången. Ställ upp för ditt favoritlag och hjälp till att
vinna det vackra vandringspriset med en snidad talgoxe av Kjell Wågberg.
Kontakt: Sonja Kuoljok 073-828 04 53, Mats Karström 076-126 78 34

Fredag 10 januari
På skidor i månsken 
Vi lämnar bebyggelsen och åker ut i skogen. Ta gärna med varm dryck. 
Inställt vid mulet väder. Ingen anmälan krävs. 
Tid: 18:30
Plats: Samling vid parkeringen till Hälsocentralen
Kontakt: Ann-Marie Smeds 070-331 77 96
 
22 februari (Preliminärt datum)
Spår i snön
Vilka har varit ute i nysnön? En tur då vi letar efter och följer spår. Håll 
utkik efter mer information på kretsens hemsida. 
Tid och plats: Meddelas senare
Kontakt: Ann-Marie Smeds 070-331 77 96

Tisdag 17 mars
Årsstämma
Mats Karström visar bilder och berättar om läget för några av våra              
oskyddade gammelskogar, bl a Jelka-Rimakåbbå och Persbacka. Sedan 
delar vi ut Steget Föres urskogsstipendium 2019 till några mycket välfört-
jänta naturvårdskämpar. Vi avslutar kvällen med årsstämma. Separat 
e-postutskick kommer i samband med att handlingarna publiceras på 
hemsidan
Tid: kl 18-21
Plats: Bokenskolan
Kontakt: Mats Karström 076-126 78 34

Styrelsen välkomnar motioner till kretsstämman. Välkommen att skicka 
motioner per e-post till jokkmokk@naturskyddsforeningen.se eller med post senast 
den 15 februari.  

Kretsens valberedning välkomnar förslag och synpunkter från alla medle-
mmar. Valberedningen består av ordinarie ledamöter Anna-Lisa och Tommy Nyberg 
och suppleant Lars Thomsen
Kontakt: Tommy Nyberg 0971-554 46


