
 

 

Välkomna till en interaktiv fältdag i Stjärnarpsdalen! 

Livet i och vid vatten, anläggning och restaurering av 
våtmarker, elfiske, viltkameror, pollinerare, växtodling och 
mycket mer… 
 

Hushållningssällskapet Halland bjuder genom projekten LEVA-Kattegatt, LIFE-Goodstream och 

Våtmarker som flödesbuffrare in till en interaktiv fältdag i Stjärnarpsdalen där du kan träffa 

Hushållningssällskapet Hallands Natur-och vattenvårdsgrupp samt presentation av en del av vår övriga 

verksamhet som till exempel växtodling och markkartering. Länsfiskekonsulent Erika Axelsson 

medverkar också och demonstrerar elfiske i Trönningeån. 

Tid och plats: söndag, 12 september kl. 11-14 (ca). Stjärnarpsdalen, strax söder om Halmstad (se karta). 

 

Vi kommer att visa, demonstrera och diskutera bland annat: 

• Håvning av småkryp i våtmarken. Utrustning finns på plats!  

• Viltkameror och utter i Trönningeån, vi visar filmer på utter, grävling, mård, småvessla, räv m.fl.  

• Pollinerare vid vatten – solitära bin, deras livscykel, påverkan i jordbrukslandskapet och vad du 

kan göra för att gynna pollinerare 

• LEVA – Lokalt engagemang för vatten – anläggande och restaurering av våtmarker från idé till 

åtgärd.  

• Elfiske i Trönningeån (ställs in vid regn) och skötsel för att gynna fiskfaunan.  

• Hushållningssällskapets övriga verksamhet. VD Annika Bergman och växtodlingsrådgivare Sofie 

Pålsson finns på plats. 

Fältdagen ordnas av Hushållningssällskapet Halland och är kostnadsfri. Vi bjuder också på fika/mat i 

fält. Ange särskilda matpreferenser vid anmälan (allergier, vegetariskt etc.). 

Fältdagen riktar sig till alla vatten- och naturintresserade av alla generationer. Varmt välkomna! 



Anmälan önskas senast den 9 september till John Strand: john.strand@hushallningssallskapet.se  

070-84 38 218. Ange allergier och liknande vid anmälan. I händelse av riktig dåligt väder ställer vi in 

och det meddelas via mail dagen innan, så håll utkik i mailen om det ser kritiskt ut på väderfronten. 

 

Observera Corona! Stanna hemma vid symtom, och tänk på att hålla avstånd även ute på plats.  

Karta med evenemangets plats och parkering: 

 
Från väg 15 svänger du in till Kistinge industriområde och följer Stärnarpsvägen ca 3,7 km, förbi dammarna vid 

Stjärnarps gods. Parkering på grusplan vid östra delen av godset. Skylt med PARKERING LEVA finns. Gå sedan 

längs vägen till våtmarksområdet. För rörelsehindrade finns ett begränsat antal parkeringar vid våtmarken. 

Meddela oss (John Strand; 070-8438218) så öppnar vi bommen. 
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