
 

Program våren 2021

Naturskyddsföreningen i Nora
bedriver naturskolan bl.a. på uppdrag 
av Nora kommun.

Gyttorps skolträdgård 
Arbetet fortsätter tillsammans med 
elever och personal. Vårt arbete har 
även uppmärksammats i Natur-
skyddsföreningens skolmaterial, se 
naturskyddsforeningen.se/skola 

Kontakta Naturskolan
Lotta Sörman, 
lotta.sorman@naturskyddsforeningen.se

Friluftsliv i Nora, FIN
Naturskyddsföreningen i Nora har tillsammans med Nora kommun sökt 
och beviljats pengar från Svenskt friluftsliv under Friluftslivets år 2021. 

I projektet samarbetar vi med alla natur- och friluftsorganisationer 
och antreprenörer som vill vara med. Sök på Friluftsliv i Nora.

Blomstrande Nora 
Vi är även med i ett LONA-projekt, 
Blomstrande Nora, tillsammans 
med Nora kommun och Nora bio-
lologiska förening. Detta gör bl.a. 
att vi kan utveckla tidigare projekt 
och stötta pedagogerna i det 
fortsatta arbetet med odling och 
blomstrande skolgårdar. Det leder 
till att elever får finare skolgårdar 
och lär sig om pollinering och 
livscykler på ett naturligt sätt.

Ordförande Henrik Perrin, 
070-946 04 20
henrikperrin@hotmail.com 

www.nora.naturskyddsforeningen.se
Facebooksida: 
Naturskyddsföreningen i Nora

Kontakta oss i Naturskyddsföreningen i Nora
Pragrammet spegra en del av det vi jobbar med i föreningen, har du frågor 
du tycker är viktiga och vill vara med och engagera dig, välkommer att 
höra av dig och komma med i gänget.

Nora

Nora

http://naturskyddsforeningen.se/skola 


Alla våra aktivitiviteter 
sker i samarbete med 

13-21 mars
Ugglelyssning 
Vi åker ut någon kväll när det är bra 
väder och lyssnar efter ugglor. Känner 
du inte igen ugglorna och deras läten 
får du lära dig det under kvällen. 
Tyvärr blir det ingen samåkning på 
grund av corona. Intresseanmäl dig till 
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se 
Samarr med Nora Biologiska förening.

Om inget annat anges är samlings-
plats torget i Nora. Tiden gäller för 
avfärd. Medtag matsäck och 
kläder efter väder. Tyvärr ingen 
organiserad samåkning i bilar p.g.a. 
pandemin. 

15 april 
Fibbetorp 
Vi vandrar i reservatet och ser på 
blommor och fåglar. Samling kl 17.00.
Ledare Peter Bernövall 070-2123658

29 april
Järleån 
Familjeutflykt med fikakorg. Vi 
upplever våren, strömmande vatten, 
strömstare och forsärla om vi har tur. 
Samling vid stora parkeringen 17:00. 
Ledare Peter Bernövall 070 -2123658

Utflykter tillsammans med 
Nora biologiska förening

  

Lördag 24 april Plant- och fröbyte
i Gyttorps skolträdgård
Välkommen till Gyttorps skolträd-
gård. Där kommer vi att prata om 
permakulturträdgårdsdesign och hur 
du kan se på din trädgård, din bal-
kong eller ditt fönsterbräde som en 
del av naturens ekosystem. Ta med 
fröer och växter som du har över för 
att dela eller byta med andra. Om det 
finns stort intresse kommer vi att 
erbjuda en serie samtal om perma-
kulturens principer och hur man 
tillämpar det i sin vardag. Ta med 
handskar om du vill vara med och 
jobba i trädgården. kl 10-13. 

Onsdag 28 april. 
Länsstämma 
I år blir länsstämman digital. Se: 
orebrolan.naturskyddsforeningen.se

Onsdag 12 maj 
Lär dig mer om skog 
Lär dig några arter, om samspelet i 
naturen, hur inventering går till mm.
Plats: Norvallaskogen i Nora kl 18-21. 

Torsdag 25 mars. 
Årsmöte 
På dagordningen bland annat: val av 
styrelse, beslut om stadgeändring och 
verksambetsplan. 
Efter sedvanliga årsmötesförhand-
lingar pratar vi om aktuella saker 
som Friluftslivets år, strandskydds- 
utredningen, skogsutredningen mm. 

Mötet blir digitalt 
Kl. 18.00 drop-in mingel och teknik-
test. Kl 18.30 startar årsmötet. 
Årsmöteshandlingarna finns på 
nora.naturskyddsforeningen.se 
Anmäl dig till ordförande:
henrikperrin@hotmail.com

Vatten i landskapet – studiecirkel  
Anmälan till 
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se

Ängen - vårda, vässa och slå med lie,
tillsammans med Staffan Lundahl.
10 april Knackeliekurs. 
Lär dig knacka och bryna din lie 
riktigt skarp.Vi är utomhus om vädret 
tillåter, hos Staffan i Värmland.
5 juni Slåtterkurs i Nora 
En heldagskurs för att få in den rätta 
tekniken och lära dig hur man skapar 
och sköter en äng.
Anmälan på studieframjandet.se
Frågor: Kajsa 072-546 01 06

Lördag 22 maj
Biologiska mångfaldens dag 
Olika aktiviteter vid Folkets park 
i Nora, med naturguidningar, 
workshops och vi bjuder in politiker 
m.fl för att höra hur kommunen job-
bar utifrån medborgarförslaget kring 
agenda 2030. Mer info se 
nora.naturskyddsforeningen.se 

Lördag 5 juni 
Naturnatta med utematlagning 
Vi lagar mat tillsammans och njuter 
av naturen runt oss. Vi går även en 
runda och spanar efter salamandrar 
och lyssnar efter nattskärror. 
Plats: Klacka-Lerberg från kl 18 och så 
länge vi vill vara ute i försommarnat-
ten. Anmälan till Roland Stanbridge, 
stanbridger@yahoo.se.

Bild: Till vänster sparvuggla. Ovan: På våra möten har vi det bra. Foton: Kajsa Grebäck

https://orebrolan.naturskyddsforeningen.se/
http:// nora.naturskyddsforeningen.se 
http:// nora.naturskyddsforeningen.se 

