
  

 
Steget Före 
 

Vårt arbete med att slå vakt om Jokkmokks unika natur fortsätter. Det är 
mer än 35 år sedan vi startade vårt arbete. Fler än 100 skogar har blivit 
skyddade genom åren, men fortfarande hotas unik natur genom  
skogsbruk och gruvnäring. Hör av dig till oss.  

 

Kontakt: 
Mats Karström, Vuollerim: 076-126 78 34, 
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 genom ett bidrag till Urskogsfonden.  
 

 
Urskogsfonden:  

Bankgiro: 419-8032 eller Swish: 123 500 88 59 
Mer info: jokkmokk.naturskyddsforeningen.se/urskogsfonden  

jokkmokk@naturskyddsforeningen.se  

Sommar 2022 

Medlemsblad 
Program  

Vår & sommar 2022 

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 säll-
synt fjäril?  Kanske upptäckt någon ovanlig fågel, t ex första gråspetthäckningen eller en felflugen ro-
senstare eller biätare? 

Rapportera gärna fågelobservationer även i Facebookgruppen  

Fågelskådning i Jokkmokk. Alla fynd kan även rapporteras på Artportalen. 

Hör av dig. 

Mats Karström 

mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se 

076 -126 78 34 

Äntligen är våren här och med dem alla våra härliga utflykter. I detta fullproppade medlemsblad hittar du in-

formation om vårens fågelutflykter, sommarens slåtterfester och en exkursion till Ruotevare när sommaren 

övergår i höst. Hoppas att vi ses!   

Vi har nyligen haft årsmöte och valt en ny styrelse. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan. Tveka inte att höra 

av dig! Vi vill gärna bli fler som engagerar sig.   

Sedan regeringens beslut om att godkänna Beowulf Minings ansökan om bearbetningskoncession i Gállok   

vrider och vänder vi på föreningens möjligheter att agera inom det juridiska systemet. Här har vi bra samarbete 

med riksföreningen som bland annat haft en väldigt framgångsrik insamling för alla som vill hjälpa föreningen 

att stoppa gruvan.   

Tips: Ni har väl inte missat P1 dokumentären om ”Skogsräddaren”. Finns att lyssna på www.sverigesradio.se/
avsnitt/skogsraddaren 

Mer information hittar ni på vår hemsida, jokkmokk.naturskyddsforeningen.se  

Lars-Ture Lindholm Ordförande 070 838 48 37 lindholmlarsture@gmail.com 

Lotta Silfver Kassör 070 710 08 89 lotta.silfver@naturskyddsforeningen.se 

Malin Karlsson Sekreterare 070 281 08 82 charlin_k@hotmail.com 

Mats Karström Ledamot 076 126 78 34 mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se 

Caisa Isaksson Ledamot 070 236 54 35 caisaisaksson@gmail.com 

Annsofi Lehman Ledamot 070 341 33 33 annsofi@lehman.nu 

Gunilla Falk Suppleant 070 548 52 54 gunillafalk7@gmail.com 
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Foto: Mats Karström 
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Trevlig middag under fjolårets skådardygn i 
Vuollerim. Foto: Mats Karström 

Så här nöjda var vi efter fjolårets lyckade slåtter 

i Persbacka. Foto: Mats Karström Citronfjäril är en av de dagfjärilar som ökat mest antal i kommunen.  

Vitfläckig guldvinge. Foto: Ingemar Pettersson 

Mandarinand, Porsitjärn. Foto: Ingemar Pettersson 

Foto: Tor Lennart Tuorda 
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Program och aktiviteter 

Vår/sommar 2022 
 

 

Tisdagar 12 april, 19 april, 26 april, 3 maj, 10 maj och 17 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.  

Kontakt: Mats Karström 076 126 78 36 och Lars-Göran Hedberg. 

 

Torsdagar 21 april, 28 april, 5 maj och 12 maj Fågelutflykter runt Jokkmokk 

Vi följer flyttfåglarnas ankomst längs Unna Julevädno/Lilla Lule älv. Anmäl dig gärna i förväg.  

Inga förkunskaper behövs. Varmt välkommen! 

Tid och plats: 18:00 vid Västra skolans parkering.  

Kontakt: Emma Nilsson 070 356 29 10, emmanilsson1978@gmail.com 

 

Söndag den 24 april.  Digital länsstämma  

Digital länsstämma (årsmöte) för Naturskyddsföreningen i Norrbottens län. Länsstämman föregås av en hel 

vecka av spännande digitala föreläsningar med tema ”Urfolk, klimat och biologisk mångfald” 19-23 april 

2022. Läs allt om detta på norrbotten.naturskyddsforeningen.se.                                                                        

Om du vill vara kretsens ombud på länsstämman så hör av dig till styrelsen!   

 

14-15 Maj Rikskonferens i Mora 

Riksföreningen välkomnar alla medlemmar till rikskonferens med fokus på föreningens framtidsstrategi. 

Rikskonferensen inleds redan på fredagen den 13 maj med skogskonferensen "Låt skogen leva". Information 

om konferensen finns på naturskyddsforeningen.se.                                                                                     

Kontakta styrelsen om du är sugen på att åka.   

 

Torsdag 19 maj Fågelutflykt runt Dálvvadisjávrásj/Talvatissjön 

Vi går promenadstråket runt sjön. Ta gärna med matsäck vid fint väder! Anmäl dig gärna i förväg. Inga  

förkunskaper behövs. Varmt välkommen! 

Tid och plats: 18:00 vid skidstadion/brandstation.  

Kontakt: Emma Nilsson 070 356 29 10, emmanilsson1978@gmail.com 

 
Lördag 21 maj Utflykt till Luspen och Luspetornet 

Vi fortsätter fjolårets vinnande koncept och anordnar en utflykt till Luspen och fågeltornet. Vi samlas och 

spanar vilka flyttfåglar som anlänt och hoppas få se någon spännande art. Medtag gärna matsäck till  

fikapaus, eld och sittplatser finns runt grillplatsen.  

Hoppas vi ses!  

Tid och plats: Samling kl 9:00 vid fågeltornet. 

Kontakt: Malin Karlsson 070 251 08 82, charlin_k@hotmail.com 

Söndag 22 maj Dálvvadisjávrásj/Talvatissjön för barn och unga 

Spaning vid Dálvvadisjávrásj/Talvatissjön för barn och unga. 

Vi lyssnar och spanar efter fåglar och annat spännande liv. Ta med matsäck.  

Tid och plats: 11:00 nedanför Hotell Jokkmokk.  

Kontakt: Ida Jansson 073 649 81 47,  ida.lo.jansson@gmail.com  

 

Lördagen 4 juni Ett skådardygn i fågeltornet 

För 19-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.  

Kikare o fågelböcker finns för utlåning och någon fågelkunnig person finns i tornet hela dygnet. På kvällen 

bjuder Naturskyddsföreningen på festmåltid vid eldplatsen.  

Kontakt: Mats Karström 076 126 78 34, mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se 

 

4- 7 augusti Aktseslåttern  

Fjällhemmanet Aktse grundades på 1820-talet och en slåtterängen har funnits där sedan 

dess. Naturskyddsföreningen slår årligen en del av ängen med lie, och har gjort så sedan 1975. Lieslåtter 

främjar den biologiska mångfalden och är en del av kulturen i Aktse.  

Inga förkunskaper krävs. Vi tar med egen mat och sover i Naturskyddsföreningens stuga och i tält. Varmt 

välkomna!  

Kontakt: Marcus Lidström 073 835 11 83, marcus.lidstrom@naturskyddsforeningen.se 

 

Lördag 13 augusti Persbackaslåtter med slåttermiddag 

Vi besöker den spännande platsen för lieslåtter och middag. De som har lie och räfsa tar med,  

övriga får låna.  

Samling för samåkning 10.00 vid Västra skolan i Jokkmokk eller vid Folkets Hus i Vuollerim.  

Under slåttern bjuder vi på middag. 

Våra ledare är Lars Thomsen från Jokkmokk och Mats Karström och Lars-Göran Hedberg från Vuollerim. 

 

Lördag 27 augusti, Exkursion Routevare NR 

Gammelskog. Med 400 år av gruvspår. 

Jokkmokks zoo var på gång! Men blev testbana för fordon. 

Detta får vi se och höra om. 

Samling: Västra skolan kl 9:30 för samåkning. Medtag egen lunch. 

Guide: Lars Thomsen, 073 816 86 71  

 

Boka en guidad tur 

Vill du lära dig mer om fåglar på en egen tur? Ta chansen att boka en guidning där du/ni tillsammans med 

Emma Nilsson kommer överens om tid och plats. Fyra tillfällen under maj månad.  

Först till kvarn!  

Kontakt: Emma Nilsson 070 356 29 10, emmanilsson1978@gmail.com 

Magisk natt i samband med skådardygnet i Vuollerim. Foto: Mats Karström 
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