Tillsammans hjälps vi åt att hålla nere smittspridningen nu i vinter. Deltar du på en
aktivitet inomhus med oss vill vi att du är vaccinerad mot covid 19 med hänsyn särskilt
till våra äldre medlemmar och andra som tillhör en riskgrupp. Vi påminner också om att
stanna hemma om du har förkylningssymtom.
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I hela landet har Naturskyddsföreningen 239 000 medlemmar. Det gör oss
till en stark röst i samhället och sätter press på beslutsfattare.

En grann citronfjärilhane besöker
en blommande tussilago.
Foto: Mats Karström

Skogsnycklar är en av
våra vackra orkidéer.
Foto: Mats Karström

VINTER

Program Vinter 2021/2022

Fredag den 10 december
På den internationella dagen för mänskliga rättigheter tänder
Naturskyddsföreningen i Jokkmokk ljus för alla som hotats, trakasserats
och dödats i sin kamp för mänskliga rättigheter och miljö.
Vill du vara med och tända ljus?
Hör av dig till Kristien Kappers
kristienkappers@hotmail.com
Naturåret. Onsdag 15 december
Äntligen får vi träffas för att sammanfatta årets naturupplevelser i
Jokkmokkstrakten. Kanske vill du dela med dig från skogs- eller fjällturen,
berätta om någon kul fjäril eller svamp? Meddela Mats Karström innan ifall
du vill visa bilder. Efteråt bjuder Naturskyddsföreningen på fika.
Tid: 19.00
Plats: Åsgård
Kontakt: Mats Karström 076-126 78 34,
mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se
Fågelmatningstävling. Söndag 9 januari
I år sker tävlingen för 19-e året i rad. Vi samlas kl. 10.00 vid Getbergets
fågelmatning i Jokkmokk och hos Mats Karström i Vuollerim och hos
Malin Karlsson i Porjus. Under dagen besöker vi några av platsernas
fågelbord. Ställ upp för ditt lag och hjälp till att vinna det vackra
vandringspriset med en snidad talgoxe av Kjell Wågberg. Anmäl ditt
intresse till Emma, Mats eller Malin.
Kontakt: Emma Nilsson 070-356 29 10, Mats Karström 076-126 78 34 och
Malin Karlsson 070-251 08 82.

I kommunen finns några av landets
finaste fågelmatningar. Det är en härlig
upplevelse att få komma dem nära,
t ex när svartmesen för första gången
födosökte på Mats Karströms huvud.

Lappmesen verkar
tacka för maten.
Foto: Mats Karström, den vänstra
bilden och Lars-Ture Lindholm,
den högra bilden.

Årsmöte . Onsdag 16 mars
Arne Müller föreläser om konsekvenser av de historiskt stora
industrisatsningarna här i norr.Vi avslutar kvällen med årsmöte.
Naturskyddsföreningen bjuder på fika.
Tid kl. 18:00–21:00 Plats: Bokenskolan
Kontakt: Mats Karström: 076-1267834,
mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se

Steget Före
Steget Föres skyddsarbete av unika Jokkmokkskogar har pågått sedan
starten 1986. Mats Karström jobbar ideellt två-tre dagar i veckan. Målet är
att till 2022 långsiktigt ha skyddat 150 skogar som naturreservat, Natura
2000, biotopskydd och naturvårdsavtal. Diskussioner om skydd förs med
bl a Sveaskog, SCA, Vattenfall, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Hjälp oss att skydda Jokkmokks värdefulla skogar.
Stöd Steget Föres arbete med ett bidrag till Urskogsfonden
Urskogsfonden: Bankgiro: 419-8032, Swish: 123 500 88 59
Mer info: jokkmokk.naturskyddsforeningen.se/urskogsfonden

Den som tar fram luppen och tittar
riktigt noga blir sällan besviken,
så här grann kan en harkrank vara.
Foto: Mats Karström

Aspblad i oktober.
Foto: Mats Karström

