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Tänk, år 1991 startade de första Snokfamiljerna 
i Sverige. Vi i vår förening då VNF, VästerNärkes 
Naturvårdsförening, startade år 1997 eller 1996. Det 
var Leif Andersson i Vintrosa som var eldsjälen som 
tog tag i uppstarten. Med holkbygge, utflykter och 
matsäck upptäckte snokgruppen närmiljön tillsam-
mans, precis som det ska vara. Själva kom vi hit till 
Sixtorp med vår verksamhet år 1999 och fick veta att 
en viss Lotta Pettersson hade snokfamiljer.
När Lotta senare slutade fick jag frågan om jag ville 
börja. Som mulleledare och hitflyttad med småbarn 
tyckte jag att det var ett strålande koncept. Att vara 
snokledare innebär att alla både barn och vuxna får vara med och uppleva, upptäc-
ka, leka och skoja i naturen tillsammans. Fantastiskt tänkte jag! Här lämnar man 
inte in sitt barn, utan blir själv en del av upptäcktsresan.
Nu är det år 2021 och jag startade min första grupp år 2012. 
10 år har nu passerat sedan dess och vi är nu fler snokledare, och jag har nu varit 
SnokLok sedan start. Kika in på vår snoksida då och då! Där kommer det att dyka 
upp en kalasinbjudan till er som vill förändra, lära, äta snoktårta och snoka tillsam-
mans, ung som gammal.

Snokhälsning och på återseende i skogen!

/ Ann-Sofi Eliason

Ordföranden  har ordet
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KVARVARANDE pRogRAm 2021
Var med på våra aktiviteter! Du är varmt välkommen!

21 november söndag 17.00 Bildafton (OBS ändrat datum!)
Bildafton Viagården (Folkets Hus) Vintrosa  Jonas Forsberg/N och andra 
naturfotografer visar sina bilder. Entré 50 kr inkl fika.
Ansvarig: Ingvar Blomberg 019-296574 

28 juni söndag kl 10.00 Vandring över Skagerhultsmossen
Vandring över Skagerhultsmossen. Samling 10.00  med gudstjänst vid 
Skagershults gamla kyrka. Sedan vandrar vi ”Likvägen” över mossen. 
Medtag fika som intas halvvägs. Buss hämtar för återfärd till kyrkan. 
Ansvarig: Lars Göran Edberger 0585-44449

Natursnokarna 
Familjeevenemang

NOVEMBER
Söndagen 7/11 kl.11-13
Natursnokarna fyller 30 år
Vi firar i Sixtorp.
Vi bygger en “Snoktårta”- en hög av löv, pinnar, gräsklipp och hästgödsel.
Här kan snoken lägga sina ägg under vintern eftersom det blir varmt och 
gott. Även andra djur som igelkotten, sorkar och kopparödlor kan använda 
sig av högen.

Medtag dryck. Natursnokarna bjuder på korv med bröd och tårta (Vanlig 
tårta!) Den som har möjlighet får gärna ta med hästgödsel till “Snoktår-
tan”. Anmälan via sms till Terese: 070-393 74 18 senast 2/11.

DECEMBER
5/12 kl.11-13 Sixtorp
Vi klär djurgranen och bakar pepparkakor. Lite pyssel och stoj….

Kontakt via sms 072-3934163 Ann-Sofi Eliason
Eller via Facebook Natursnokarna Västernärke

VÄLKOMNA  ATT UPPTÄCKA MED OSS !

Glöm inte att titta in på vår hemsida!
https://vasternarke.naturskyddsforeningen.se/
Där kommer löpande information.
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Vad är en snoktårta ?
Snoken är idag hotad. 
Hjälp snoken genom att 
skapa en “snoktårta”.
Tårtan består av löv, pin-
nar och gräsklipp/höstgöd-
sel. Här lägger snoken sina 
ägg. Även kopparödlor, 
groddjur och igelkottar 
trivs i dem  

Hur skapar man en äggläggningshög för snokar?
Först: Se till att du har markägarens tillstånd innan du börjar. Det finns regler kring 
gödselhantering för att förhindra näringsläckage till mark och vatten. Läs mer om 
gödselhantering på Jordbruksverkets hemsida eller kontakta miljökontoret för att få 
reda på vad som gäller i din kommun.

Var: På en solig plats intill hög vegetation och inte mer än 400 meter från ett vatten.

När: I mitten av mars till slutet av april eller i oktober.

Material: * en tredjedel färsk hästgödsel. * en tredjedel vegetation (löv, gräsklipp) 
*en tredjedel stora pinnar och mindre grenar.
Instruktioner: * Skapa ett baslager av löv och klipp. * Lägg de stora pinnarna/gre-
narna ovanpå. * Placera hälften av hästgödseln ovanpå pinnarna och grenarna. 
* Lägg till ytterligare ett lager av mindre pinnar. * Blanda kvarvarande gödsel med 
vegetationen/komposten och lägg till den på högen. Lägg till några grenar och mindre 
pinnar för att hålla dessa lager väl ventilerade. * Se till att äggläggningshögen inte är 
för kompakt så att djuren lätt kan komma in i den och förhindra att den överhettas. 
* Högen bör ha åtminstone 2 meters breddd och 1 meters höjd
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Rapport från våra programpunkter hittills i år
27 mars Ugglekväll och grillfest Sixtorp: 30st deltagare
5 april Orrspelsmorgon: Tyvärr inställd p g a snöstorm.
18 april Naursnoksträff Olstorp: 15 deltagare.
29 april Friluftslivets dag Limstensgruvorna: 13 deltagare
6 maj årsmötet: Två nya i styrelsen. Terese Arleij och Agne Björklund
8 maj Gök- och morkullekväll vid Olstorp: Endast två deltagare.
22 maj Biologiska mångfaldens dag: 5 deltagare.
30 maj Till Tveden vid Ösjönäs vandring: Inställt
29-30 juli Månadens reservat Hopajola och Naturevent arrangerar
                 LUFTEN ÄR FRI: 23 deltagare
11-14 augusti. Kollo vid Sixtorp (se vidare sid 6)
22 augusti: Natursnoksutflykt med Naturskyddsföreningen Askersund med båt.

Du brukar få Hopajolas program 
med SNF:s medlemsblad Sveriges 
Natur. Tyvärr blir det inte så nu 
heller i höst men du kan hämta det 
på Biblioteket i Fjugesta, Cykel & 
Sågservice i Mullhyttan eller Has-
selberga Sport & Reklam Vallgatan 
43 i Fjugesta. Hämta gärna ditt 
guideprogram. Där finns jätte-
mycket aktiviteter i Naturen under 
andra halvåret 2021.
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Naturskyddsföreningens Friluftskollo i Sixtorp 11-14/8 2021.
Kollot var frukten av ett gott och givande samarbete mellan Västernärke-kretsen 
och Naturevent Sixtorp. Fjorton förväntansfulla ungdomar slöt upp och bidrog 
med glädje, nyfikenhet och energi till ett gediget planerat program som innehöll 
allt från lekar, naturkunskap, musik och bad, till spännande utmaningar som att 
laga mat, paddla och övernatta tillsammans. Ledare på lägret var Ann-Sofie, 
Magnus och Agne, och övriga i Kretsstyrelsen var också de involverade i det 
förberedande arbetet. Genmäle från Lekebergs kommun saknas i dagsläget, men 
reflektioner från deltagande barn, deras föräldrar, ledare och kretsstyrelse ger 
vid handen ett mycket gott och tillfredsställande resultat. Detta ger mersmak och 
sporrar till nya och liknande satsningar framgent. Allt i Naturskyddsföreningens 
anda. Föreningen vill rikta ett stort tack till Lekebergs kommun, Lions i Fjugesta 
och till vår egen krets för ekonomiskt bistånd som gjorde detta möjligt.
Vid pennan, Agne. 
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Fler bilder från Natursnoksverksamheten

Utforskning av växter och djur i sjön

På väg till Limstensgruvorna

Våra sponsorer



Tel 072-393 41 63

4-hjulingar Suzuki.
Cyklar och gräsklippare.

Motorsågar: Stihl och Husqvarna.
Fiskekort för sjöarna i Västernärke.

Patrik: 070-591 47 09
Jonas: 070-591 47 32

info@fjugestaelektriska.se
www.fjugestaelektriska.se

Östra Långgatan 45, 716 21 Fjugesta

Bygdens bank
Vi vill vara banken du kan leva med hela livet och vi vill vara med 
och utveckla Lekeberg med omnejd till en livskraftig bygd, där 
människor väljer att leva och verka.
En del av vår vinst investeras i områden - kultur, idrott, samhälle 
och näringsliv - som bidrar till en levande region.

Varmt välkommen!
•  0585-817 00 •  www.lekebergssparbank.se

SopSoRTERINgSKASSAR
För källsortering av dina sopor. 

Format 32 x 32 x 43 cm. Gjorda av kraftigt plastlami-
nat som tål vattentvätt. 4 kassar per förpackning. 

189 kr/set

Vallgatan 43
716 31 Fjugesta
Tel 058-312 92
www.hasselberga.se
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