INBJUDAN TILL EN FÄLTVANDRING OM OLIKA TYPER AV VATTEN I ODLINGSLANDSKAPET OCH
DEN BIOLOGISKA MÅNGFALD SOM ÄR KNUTEN TILL DESSA MILJÖER

Gynna mångfald vid vatten
Halmstad den 20 maj

Halmstad den 20 maj
Vi samlas vid parkeringen 50 meter norr om tågstationen i Halmstad kl. 9:15. Därifrån åker vi
gemensamt ut i fält. Ange i anmälan om du anländer till Halmstad med tåg och önskar åka
med i annan bil ut i fält.
Målgrupp
Denna fältvandring riktar sig till dig som arbetar som rådgivare inom jordbruk-, vatten- eller
naturvårdsfrågor. Även lantbrukare och markägare med intresse för våtmarker och biologisk
mångfald är välkomna att delta.
Maximalt antal deltagare är 35 personer.
Kostnad
Du deltar kostnadsfritt på själva fältvandringen och Jordbruksverket bjuder på kaffe och
macka ute i fält. Du betalar för dagens lunch vid Värdshuset i Lilla Böslid, (cirka 100 kr).
Vi kommer att förboka lunch till alla deltagare, vill du inte ha lunch måste du därför ange det i
din anmälan. Ange även eventuella allergier etc. i din anmälan.

ANMÄLAN

Program
09:15 Samling vid parkeringen cirka 50 meter norr om Centralstationen i Halmstad.
Trönninge ängar (kaffe och smörgås)
Larssons våtmark
Trönninge ängar och Larssons våtmark är båda ca 5 hektar stora, kustnära och
anlagda för att gynna fåglar. I maj är det som mest aktivitet på fågellivet då
skrattmåsar, skärfläckor och änder har fullt bestyr med sina häckningar. Vid
Trönninge ängar finns ett gömsle så man kan komma nära fåglarna, vid Larssons
våtmark finns en utkikskulle med vindskydd.
Lunch vid Lilla Böslid
Stjärnarpsdalen
I Stjärnarpsdalen har man gjort flera åtgärder för att gynna den biologiska
mångfalden. Ett vandringshinder har rivits bort och det har anlagts flera
våtmarker, skyddszoner, groddammar och andra miljöer. Ett 50-tal fågelholkar
har även satts upp. Här går vi en promenad och tittar på de genomförda
åtgärderna. Har vi tur kan vi se lekande bäcknejonöga i den ny-gamla bäckfåran.
Ca kl. 14:20 Åter vid tågstationen i Halmstad
Program
Du anmäler dig här senast den 2 maj.

Samling vid parkeringen cirka 50 meter norr om centralstationen.

Välkommen!

