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Naturobservationer
Ett varmt tack till alla som hört av er med intressanta naturobservationer. 
Årets mest spännande fynd belönas 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? Hör av dig till mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se 
eller på telefon 0976-10120.

Tips! Rapportera i Facebookgruppen Fågelskådning i Jokkmokk och på Artportalen!

Under vintern sågs den sällsynta vitryggiga hackspetten på flera matningar i Vuollerim.  
Foto: André Strömberg



Varmt välkommen att höra av dig till oss i styrelsen!
Ida Jansson, ordförande

Mats Karström, vice ordförande

Lotta Silfver, kassör

Lars-Ture Lindholm, ledamot

Gun-Marie Engfors, suppleant
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lindholmlarsture@gmail.com 

gunmarienfors19@gmail.com 

gunillafalk7@gmail.com 
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073-649 81 47

076-126 78 34

0707-100 889
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070-271 91 32
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073-076 47 96

070-331 77 96

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,  
till exempel Piatis som vi besöker 19 september, men fortfarande hotas unik 
natur genom skogsbruk och gruvnäring. Kanske vet du någon gammelskog som 
är hotad av skogsbruk? Hör av dig till oss!

Kontakt: 
Mats Karström, Vuollerim: 0976-10120, mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se
Sonja Kuoljok, Jokkmokk: 073-828 04 53, sonjakuoljok@gmail.com 

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

Urskogsfonden 
Swish 123 500 88 59

Får du våra mailutskick?
I dessa tider är det extra viktigt att vi kan nå våra medlemmar snabbt. Dock är det flera 
mailadresser till våra medlemmar som vi saknar. Vi skulle bli jätteglada om ni som inte 
får våra mailutskick hör av er till oss med den mailadress ni vill använda. Maila till 
jokkmokk@naturskyddsforeningen.se. Tack på förhand! 

Kika gärna in på vår hemsida jokkmokk.naturskyddsforeningen.se där du också hittar 
aktivitetskalendern. Där annonserar vi om våra aktiviteter löpande och eventuella änd-
ringar. Gilla gärna vår nya sida på Facebook där uppdaterad info om event finns. 

Årets första nässelfjäril är alltid efterlängtad. Foto: Mats Karström

Framsida: Flera lappugglor har setts under vårvintern. Foto: Emma Nilsson 



Var rädda om varandra! 
För våra uteaktiviteter under coronapandemin gäller tills vidare: 

• Har du minsta förkylningssymptom - stanna hemma!
• Håll avstånd till varandra.
• Byt inte utrustning mellan varandra. 
• Kretsen tillhandahåller handsprit om vi har fikapauser utomhus.  
• Undvik samåkning.    
Vi följer folkhälsomyndighetens aktuella föreskrifter och allmänna råd. Aktiviter kan ställas in 
med kort varsel. Håll dig uppdaterad på vår hemsida för eventuella ändringar i våra aktiviteter. 

Onsdag 6 maj 

Kallelse till digital kretsstämma
På grund av coronapandemin behöver vi vara nytänkande och våga prova nya saker. 
Därför kommer vi i år att genomföra kretsstämman digitalt i Zoom, som är ett 
användarvänligt program för digitala möten. Vi uppmanar alla att ansluta till mötet från 
klockan 18.00 för att testa tekniken och de olika funktioner som finns. Ta med en kaffe-
kopp till datorn så hinner vi dessutom fika tillsammans innan årsmötet! Handlingar till 
årsmötet finns på kretsens hemsida. Anslut och gör din röst hörd!  
Tid: 18:00 Test av teknik och fika. 19:00 Kretstämma. 
Plats: Zoom - se hemsida/fb-sida/utskick för länk och instruktioner. 
Kontakt: 
Lotta Silfver: lotta.silfver@naturskyddsforeningen.se 0707-100889

Kristen Kappers: kristienkappers@hotmail.com 073-076 47 96

Nyfiken på skog? 
Vill du lära dig att se skillnad på skog 
och skog? Nu satsar Studiefrämjandet 
och Naturskyddsföreningen i Norrbotten 
på att främja kunskaper om grundläg-
gande inventering av skogar i hela länet 
med studiecirklar på flera olika orter. 
Kretsen har nu startat en grupp och 
söker fler intresserade. Vi vänder oss till 
alla som är nyfikna på att lära sig mer 
om vad skogens arter kan berätta. Alla 
varmt välkomna oavsett ålder och tidig-
are erfarenhet!  Läs mer på vår hemsida.
Kontakt och anmälan: 
Anna Winther: anna.winther0@gmail.com 070-
445 46 16

Program 
Höst 2020
Lördag 19 september
Piatis har blivit naturreservat
Idag firar vi att vårt 15-åriga arbete med att skydda sandtallskogen vid Piatis nära Mat-
tisudden äntligen gått i mål. Vi firar skyddet med att bjuda på lunch med fika. Sonja 
Kuoljok och Mats Karström guidar bland gamla tallar, kulturspår och ovanliga svampar. 
Länsstyrelsen deltar också i firandet. Anmäl dig helst före så att vi kan planera lunchen.
Tid och plats: Samling vid Västra skolan i Jokkmokk och Folkets hus i Vuollerim 10.00
Kontakt och anmälan: Mats Karström: mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se, 0976-10120

Fredag 25 september - lördag 26 september
Seminarium om gammelskog
Seminarium om gammelskogens biologiska värden och dess betydelse för hälsa och den 
lokala ekonomin. Håll utkik för mer info. 
Kontakt: Lars-Ture Lindholm lindholmlarsture@gmail.com, 070-838 48 37 

Lördag 2 oktober
Klädbytardag
I samarbete med Röda korset i Jokkmokk och GRUDE - strukturum.
Kontakt: Kristien Kappers: kristienkappers@hotmail.com 073-076 47 96  

Guidade turer
Under sommarmånaderna planerar vi 
kombinerade guidningar i fjälbotaniska 
trädgården och den närmaste  gammelsk-
ogen i samarbete med Ájtte museum. 
Initiativet är en del av kretsens satsning 
Pedagogiskt centrum för gammelskog i 
Jokkmokk. Mer information kommer att 
finnas på kretsens och Ájttes hemsidor. 
Anslag kommer också finnas på Coop och 
muséet. 
 
Vi vill  också passa på att tipsa om som-
marens svamputställning i fjällträdgården 
med svampar grupperade efter deras 
växtplatser.Deltagarna njuter av middagen efter fjolårets lyckade slåtter vid Persbacka. Foto: Mats Karström.



Program 
Vår och sommar 2020
Tisdagar 14 april, 21 april, 28 april, 5 maj och 12 maj                               
Fågelutflykter runt Vuollerim
Äntligen är det dags att följa vårfåglarnas ankomst runt Vuollerim. Kikare och fågelböck-
er lånas ut. Mats Karström och LarsGöran Hedberg är ansvariga.
Tid och plats: Samling kl 18:00 vid Folkets hus      
Kontakt: Mats Karström: mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se, 0976-10120 

Fredagar 1 maj, 8 maj och 22 maj 
Fågelutflykter runt Jokkmokk
Vi följer flyttfåglarnas ankomst längs Unna Julevädno/Lilla Lule älv. Vi besöker Vajki-
jaure/Vájgájávre eller Kyrkogårdviken. Du är välkommen både på cykel eller i bil. Har du 
kikare, ta gärna med. Om vädret tillåter, ta med dig fika. Varmt välkommen! 
Tid och plats: kl 18:30 vid Västra skolans parkering 
Kontakt: Ida Jansson: ida.lo.jansson@gmail.com, 073-649 81 47 

Fredag 15 maj
Fågelutflykt runt Dálvvadisjávrásj/Talvatissjön
Vi går promenadstråket runt sjön och lyssnar och spanar. Hur många arter kan vi se och 
höra?  Om vädret tillåter avslutar vi med att göra eld och grilla tillsammans. 
Tid och plats: kl 18 vid skidstadion
Kontakt: Lotta Silfver: lotta.silfver@naturskyddsforeningen.se, 0707-100889

Lördag 30 maj
Ett skådardygn i fågeltornet
För 17:e året i rad har vi en 24-timmars fågelskådning i fågeltornet vid Porsitjärn utanför 
Vuollerim. Anmäl helst ditt intresse innan till Mats så att vi kan planera dygnet bättre. 
Någon fågelkunnig person finns i tornet hela dygnet. Välkommen förbi! Vill du delta på 
middagen anmäl dig i förväg. Vattenfall bjuder på festmiddag vid eldplatsen. 
Kontakt och anmälan: Mats Karström: mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se, 0976-10120 

31 juli - 2 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 tar med egen mat och 
sover i Naturskyddsföreningens stuga och i tält. Varmt välkomna!
Kontakt: Marcus Lidström: marcus.lidstrom@naturskyddsforeningen.se, 073-835 11 83

Lördag 15 augusti
Persbackaslåtter med slåttermiddag
Vi besöker den spännande platsen för lieslåtter och middag. De som har lie och räfsa tar 
med, övriga får låna. Efter slåttern bjuder vi på middag. 
Tid och plats: kl 10.00 vid Västra skolan i Jokkmokk och vid Folkets Hus i Vuollerim.
Kontakt: 
Mats Karström, Vuollerim: mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se, 0976-10120
Lars Thomsen, Jokkmokk: mr.lars.thomsen@outlook.com, 073-816 86 71

12 september 

Besök hos Gunilla Falk 

Välkomna på besök i Luvos!
Chans till unikt tillfälle för våra medlemmar! Följ med på guidning hos fotografen 
Gunilla Falk 5 mil väster om Jokkmokk. Max 10 platser. Anmälan öppnar den 1 maj kl 
10:00.
Anmälan: ann-marie@smeds.se eller 070-331 77 96 (ange ev matpreferenser)

Preliminärt program - vädret styr som bekant. 
9.00 Anländer till Luvos, kort information och presentation av deltagare och Gunilla i 
köket i den gamla gården i Luvos. 
9.30 Promenad upp på Luvosberget. Vi njuter av utsikten, och träffar eventuellt på      
spännande snabba fåglar. 
13.00 Lätt lunch
14.00 Besök hos smålommen i en liten tjärn vid Jarrebäcken. 
15.00 Besök vid Luvosluspen, med utsikt mot fjällvärlden och Karatssjön.
16.00 Hemfärd.

Ta med oömma kläder och skor, gärna kikare och lätt matsäck om vi blir sugna på en  
kaffetår under dagens lopp. Om det blir ohanterbart väder sitter vi inne stundtals och 
Gunilla visar bilder och berättar om området. 

Lomtjärn. Foto: Gunilla Falk


