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Hjälper grodorna överleva våren 

 

 

Hej!  

Det vackra vädret och våren lockar ut många människor i såväl när- som litelängrebortnatur, och sociala 

medier översvämmas just nu av bilder på blommande körsbär och lekande citronfjärilar. Tillsammans 

med Klädbytardagar, Naturvänliga veckan och alla utflykter (i helgen verkar nästan varenda krets ha 

något på gång!) är det en riktigt rolig tid att vara natur- och miljömupp. Tyvärr lever samtidigt grodor, 

paddor och vattensalamandrar farligt, när de kärlekskranka vandrar över vägar för att komma från 

vintervistet till en sjö eller damm där de parar sig. Hjälp dem genom att lyfta dem över vägen till vattnet 

(gärna med hjälp av en spann) eller sätta upp en varningsskylt. Och be gärna dina vänner och bekanta 

rapportera in sina grodfynd, så kan vi hjälpas åt att uppmärksamma myndigheterna om vilka platser som 

behöver insatser för att grodorna ska överleva våren. 

 

 

Ur innehållet:  

– Påverka vattenförvaltningen i Västsverige! 

– Klädbytardagen 2015  

– Välkommen på kurs!  

 

 

 
 
 
Var med och påverka vattenförvaltningen i 
Västsverige! 
Nu är vi inne på upploppet för vårt gemensamma svar 
på samrådet för förvaltningen av Västerhavets 
vattendistrikt. Alla kretsar påverkas av åtgärds- och 
förvaltningsplanerna, så ta tillfället i akt att påverka! 
Samrådshandlingarna hittar du här. Kontakta Klara på 
regionala kansliet för att få tillgång till mallarna för 
yttranden, eller skicka kretsens synpunkter direkt till 
kansli.vast@naturskyddsforeningen.se. VI behöver din 
krets synpunkter senast på söndag, 26 april.  

 
Klädbytardagen fortsätter växa 
Den nationella klädbytardagen har slagit nya rekord 
varje år som den pågått, och trenden fortsätter uppåt! 
Klädbytandet når nya orter, och på många platser 
ordnas det workshops, föreläsningar, musik och teater i 
samband med bytet. Den nationella klädbytardagen var i 
år den 18 april. 
 

Nya snokar och gamla rävar 
Under 2015 startas flera nya snokgrupper upp i vår 
region, och flera gamla har fått ny kraft. Det senaste 
halvåret har grupper dragit igång i bl.a. Alingsås, 
Halmstad, Herrljunga och Göteborg.  Du hittar alla 
grupper och information om verksamheten (och vilken 
stöttning kretsen kan få om ni vill starta Natursnokar) på 
hemsidan. Här hittar du också det regionala kansliets 
verksamhetsplanering och verksamhetsberättelse. 
 
 

 

 
 
 
Hur kan vi skydda växter och djur? Välkommen 
på kurs! 
Den 9 maj bjuder Härrydakretsen in till kursen Hur kan vi 
skydda växter och djur i naturen? om hur vid med hjälp 
av våra artskyddslagar kan göra just det.  
Kursen, som är kostnadsfri, går av stapeln i Mölnlycke 
kulturhus och är ett samarbete med Skydda Skogen och 
Göteborgs ornitologiska förening. All information hittar 
du här!  
 

 

 

Hoppas att du har en riktigt härlig vår! 

/Klara & Susanne 

 
 

 

PS. Du kommer väl ihåg att anmäla dig till 

rikskonferensen i Åre den 22-24 maj? 
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