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Vi finns på nätet: 
Www.norrbotten.snf.

Lördag den 21 augusti kl 18.00 

sker samling vid Tärendö hol-

mens parkeringsplats. Vi utgår 

därifrån och har en tipsrunda 

till holmens eldplat-

ser. 

 

Viktigt att vi följer  

rekommendationer 

för Corona och håller 

avstånd och följs åt 

familjevis.  

 

Vi har en stund till-

sammans och fikar 

vid älvens underbara 

fria vatten. Vi avslu-

tar kvällen med att 

dela ut priser till 

deltagarna av tips-

rundan och därefter vandrar vi 

tillbaka till parkeringsplatsen 

över bron.  
 Ansvarig:  Ann-Sofie Henriksson 

och Mats Bodmark, 070-565 86 21, 

 

 

Nationalälvdagen 

Kalix älvens stenarmar har åtgärdats 

Kalix älvs stenarmar efter flott-

ningen har tagits bort och nya 

lekplatser för laxen har skapats 

då man har utplacerat stenar 

och gjort lekbottnar för laxen. 

Vissa stenarmar har sparats av 

kulturminnes skäl. I Saa-

rikurkkio sparas stenarmarna 

för eftervärlden och det samma 

gäller stenar-

men vid 

Mestoslinkka. 

Nya lekplatser 

för laxen kom-

mer att inne-

bära att fram-

tida laxbestån-

det kommer att ha en gynnsam-

mare förutsättning att lyckas. 

Varmt Välkomna! 
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Lördag den 17 juli arrangerar Green-

speakers en föreläsning om levande sko-

gar i Norrbotten. Föredraget kommer att 

ske utomhus och alla är välkomna att 

delta, utan kostnad. Bakom arrange-

manget står Greenspeakers som är vo-

lontärer knutna till Greenpeace. Länk 

till evenemanget av Greenspeakers: 

https:/fb.me/e/1TYnRPLv5 

Greenspeakers kommer att prata om hur 

vi räddar vårt naturarv och klimat. 

OBS! Ursula har publicerat korta video-

snuttar via vår Facebook sida om medici-

nalväxter. Ta och titta in på Facebook 

sidan och lyssna på intressanta inlägg 

från Ursula ifrån natursköna Vaen-

vaara. Ansvarig: Ursula Aan Johansson. 

Medicinalväxter 

holmen. Ansvarig: Mats Bodmark och Ann-

Sofie Henriksson 

tel 0705658621. 

Lördag den 21 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. Firandet 

är en hyllning till våra fria älvar.  

Fika och dryck kommer givetvis att bjudas 

till deltagarna denna dag vid elden på hol-

men. Priser lottas efter anordnad tipsrunda 

med start från parkeringen på Tärendö 

Nationalälvdagen 

Levande skogar 
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Ursula med sina barn vid Tores kallkälla! 

Sång på Tärendö holmen 

Den 27 augusti anordnas en teorikväll via 

Zoom och som leds av kursledaren Se-

bastian Kirppu och han är en av Sveriges 

mest framstående skogsbiologer. Den 28 och 

29 augusti leder han sedan två exkursions-

dagar i skogen runt Pajala.  

 

Anmäl dig här: https://

www.studieframjandet.se/…/upptack-

gammelskogen…/ eller gå på vår Facebook 

sida och klicka på evenemang eller leta upp 

”Upptäck Gammelskogen i Pajala”. 

 

Kursens fokus är att lära sig läsa skogens 

naturvärden. Vi tittar på olika arter och 

deras ekologi. Hur ser egentligen en gam-

melskog ut? Vi kommer också att ta oss tid 

för att fika och umgås. I gott sällskap med 

andra skogsintresserade njuter vi av det 

vackraste som 

finns, natursko-

gen och dess biolo-

giska mångfald. 

 

 

. 

 

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, upptäck gammelskogen i Norrbotten 
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Ung som gammal 


