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Söndag den 16 juni kl 11.00 

sker samling vid parkerings-

platsen, skyltning finns från 

väg 99, där det utgår en vand-

ringsled upp till den gräsklädda 

toppen, Uppe på den 277 meter 

höga berget Jupukka finns en 

eldplats och en raststuga. Na-

turreservatet omfattar även 

myren Poronmaanjänkkä med 

en rik flora.  Vi vandrar en kor-

tare 

sträcka till 

toppen av 

naturre-

servatet 

och pratar 

om natu-

ren och 

iakttar det 

vi ser och 

hör. Vi får uppleva den fantas-

tiska utsikten från Jupukka. 

Den som vill  får vandra på 

Jupukkaleden till Pajala. 

 

Jupukka är en del av ett världs-

arv. Under 1800-talet utförde 

F:G:W: Struve gradmätningar 

för att mäta jordytans krökta 

form. Totalt 34 av dessa mät-

punkter ingår i Världsarvet 

Struves meridianbåge och en av 

mätpunkterna ligger på Jupuk-

kas topp. 
 

Under dagen så kommer vi att  

uppleva den gräsklädda toppen 

på berget med omgivande myr-

marker och sumpskogar. Utlott-

ningen av priser sker vid elden 

under dagen. Vi bjuder delta-

garna på fika och kaffe. Ansva-

rig: Tore Perttu, 0978-20 278, 

Naturdag i Jupukka 

Kalix älvens stenarmar ska åtgärdas 

Kalix älvs stenarmar efter flott-

ningen tas bort och nya lekplat-

ser för laxen utplaceras samti-

digt. Åtgärderna förväntas vara 

klara under 2019 och sker ända 

fram till Mestoslinkka. Åtgär-

derna avser inte stenpirerna i 

Saarikurkkio som ska bevaras 

som kulturminnen. Nya lekplat-

ser för laxen 

kommer att 

innebära att 

framtida lax-

beståndet 

kommer att ha 

en gynnsam-

mare förut-

sättning att lyckas. 

Varmt Välkomna! Särskilt intressanta 
artiklar: 

• Naturdagar 

• Kalix älv. 

• Nationalälvdagen firar vi. 
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Måndag den 22 juli kl 11.00 sker samling i 

Mestoslinkka, västra sidan om älven., från 

Långheden hållet. Under 70-talet avsåg 

man bygga ut älven för vattenkraft och som 

stoppades av älvräddarna i Norrbotten. Idag 

kan vi beskåda den natursköna 

Mestoslinkka med bl a bestånd av harr, 

öring och lax. Åtgärder efter flottningen 

kommer att avslutas i Mestoslinkka och 

samtidigt utförs lekbottnar för laxen. Vi 

bjuder på fika vid Mestoslinkka forsen och 

givetvis kaffe. 

 

Stenarmen som förband Linkansaari kom-

mer vi att diskutera och prata om vid besö-

ket. Ta med ett 

glatt humör så har 

vi en skön natur-

dag i Mestoslinkka. 

Ansvarig: Mats 

Bodmark, Ann-

sofie Henriksson 

och Inga-Lis Brå-

nin. 

OBS! Söndag den 4 augusti kl 11.00 har vi 

ett arrangemang om medicinalväxter i 

Vaenvaara. Ursula Aan Johansson håller i 

trådarna och ser till att visa oss vad natu-

ren har för intressant att ge oss i form av 

medicinalväxter. Vi lyssnar och inspireras 

och ger hjärtat förnyad livskraft i natur-

sköna Vaenvaara.  Ansvarig: Ursula Aan 

Johansson 076-789 53 12. 

Medicinalväxter 

tipsrunda med start från parkeringen 

på Tärendö 

holmen. An-

svarig: Hela 

styrelsen har 

ansvaret. 

Lördag den 17 augusti kl 18.00 anordnas 

Nationalälvdag med samling på Tärendö 

holmens parkering  En årlig återkommande 

hyllning till de fyra fria älvarna, Torneäl-

ven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven.  

Vi njuter av naturen med den sköna utsik-

ten över Kalix älvens fria vatten. I år är det 

för 26 år sedan man började fira Nat-

ionalälvdagen.  

Fika och dryck kommer givetvis att bjudas 

till deltagarna denna dag vid elden på hol-

men med sång och musik, får vi hoppas, av 

Sören Pekkari. Priser lottas efter anordnad 

Nationalälvdagen 

Naturdag i Mestoslinkka under Narkenveckan 

Sida 2 Lappugglan 

Ursula med sina barn vid Tores kallkälla! 

Sång på Tärendö holmen 

Naturdagarna som vi anordnar i år är i 

sköna Jupukka och Mestoslinkka i Narken. 

Under vår vandring kommer Mats att prata 

om älvdalen samt inte minst om miljöför-

ändringarna som sker.   

 

Vi har en underbara dagar där vi beundrar 

naturen gemensamt och alla har möjlighet 

att berättat historier om fårbetning, fisketu-

rer i älven, skogsturer etc. Vi får dessutom 

tillfälle att titta på fåglar under våra vand-

ringar under naturdagarna och självfallet 

byter vi arter med varandra. 

  

Vi ska möta sommaren  och njuta av natu-

ren vid en brasa och samtala om vad vi sett 

under dagen och inmundiga något gått. 

 

Dagarna avslutas med vandring tillbaka  

eller från Ju-

pukka en vand-

ring på leden ill 

Pajala och då kan 

vi njuta av natu-

ren  som vi har 

omkring oss och 

kröna denna här-

liga rekreations-

dag med ett le-

ende på läpparna. 

 

Väl Mött!  

Mats Bod-

mark 

 

 

Vi i Naturskyddsföreningen önskar alla 

medlemmar ett fortsatt härligt år med 

många fina upplevelser i natursköna Sve-

rige. 

Ännu ett år att minnas och uppleva. Alla är 

välkomna att deltaga i aktiviteterna och få 

inspiration  och inte minst träffa andra 

aktiva. 

Ordförande önskar ett fortsatt härligt naturår 

ge livsmiljöer för arter som har svårighet att 

sprida sig längre sträckor i landskapet.  

Under året har vi möjlighet att se och upptäcka 

naturen som vi har i vår närhet med olika 

livsbetingelser för både flora och fauna. 

Glöm inte att studera gamla och döda träd som 

vi skall försöka spara då det är en betydelsefull 

livsmiljö för tusentals andra arter av t ex fåg-

lar, fladdermöss, lavar, mossor, insekter och 

tickor. 

Gamla träd är en viktig del av biotopen och ger 

gömslen av olika art och inte minst död ved i 

olika nedbrytningsstadier som är viktigt för 

den biologiska mångfalden. För att bevara en 

rik och varierande fauna och flora är ytterst 

viktigt att vi bevarar äldre trän i landskapet. 

Grova trän är något som vi måste spara för att 

Gamla träd 

Naturdagar 

Sida 3 

Ung som gammal 


