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Hej medlem! 
Du får detta utskick eftersom du är medlem i Naturskyddsföreningen och bosatt inom 
Motala kommun.  
 
För att ta del av viktig information från oss via mail ber vi dig uppdatera dina 
kontaktuppgifter via Naturskyddsföreningens medlemsservice. Du hittar 
kontaktuppgifterna på riksföreningens hemsida: naturskyddsforeningen.se 
 
Vill du engagera dig i kretsen och påverka det lokala miljöarbetet? Kanske känner du 
någon som du tycker är en lämplig kandidat att sitta i styrelsen? Eller har du en 
projektidé som du tycker vi ska genomföra? Då är du varmt välkommen att höra av dig 
till oss via mail till motala@naturskyddsforeningen.se 
 
För mer information och senaste uppdateringar se vår hemsida: 
motala.naturskyddsforeningen.se. Aktuella händelser publiceras också på vår 
facebook-grupp. Sök efter Naturskyddsföreningen i Motala och ansök om att gå med i 
gruppen så kommer du få nyheter om vad vi har på gång. Flera aktiviteter än de du 
hittar i programmet kan annonseras på hemsidan och i facebook-gruppen så håll utkik. 
 
De fina fotona i programmet har tagits av Monica Sunhede (hoppspindeln), Sara Iinatti 
Brengdahl och Malin Törnblom  
 
Vi ses i naturen! 
 
Motala Naturskyddsförenings styrelse 
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Välkommen till Soldatängen! 
Naturskyddsföreningen i Motala arrenderar ca 7 hektar ängs- och betesmarker av 
Motala kommun, strax utanför Motala utmed väg 34 mot Linköping. År 1993 var 
området en igenväxt, oåtkomlig plats. Idag är området, som vi kallar Soldatängen, ett 
lysande exempel på hur ihärdig skötsel kan gynna den biologiska mångfalden. Att 
återskapa och bevara den biologiska mångfalden kräver en hel del arbete och utan 
föreningens eldsjälar hade Soldatängen inte varit vad den är idag – ett Natura 2000-
område med högt bevarandevärde i Sverige och i Europa! 
 
Historiskt har områdets västra del använts som slåtteräng. Ett soldattorp låg uppe på 
höjden där nu riksvägen går. Enligt lantmäterikartor från tidigt 1700-tal är det här 
området benämnt ”Soldatens äng”, varför vi idag kallar den Soldatängen. Den östra 
delen har historiskt nyttjats som trädbärande betesmark. I området finns även 
husgrunder efter det gamla torpet Hagalund. 
 

Året på Soldatängen 
Under tidig vår tar vi bort sly och buskar som skuggar marken. Efter slyröjningen följer 
fagning, vilket innebär att löv och små kvistar räfsas bort. Detta görs, för att gynna de 
hävdberoende örterna och gräsen, som bidrar till den biologiska mångfalden. Vid 
Valborgsmässoafton tänds brasan vilket lockar många människor. 
 
I maj släpps korna in i betesmarken. Betande djur är riktiga naturvänner – de hjälper oss 
att hålla markerna öppna och gynnar också den biologiska mångfalden i området. 
 
På sensommaren är det dags för slåtter. Då hjälps vi åt att slå det höga gräset och 
örterna med lie och slåtterbalk. Vi har flera liar att låna ut, och man behöver inte ha 
någon förkunskap – vi har flera kunniga medlemmar, som kan visa och lära ut hur man 
slår på bästa sätt. Höet räfsar vi ihop och kör bort med traktor. På hölasset får alla som 
vill åka med – både barn och vuxna! 
 
På hösten är det dags att hamla träd, vilket innebär att man beskär grenar på träden. 
Hamling gjordes förr för att ge extra vinterfoder åt djuren. Ibland behöver vi fälla något 
träd, som blir till ved vid grillplatsera och riset läggs i högar som död ved. 
 
När året börjar gå mot sitt slut, och den första snön förhoppningsvis har fallit, tänder vi 
en adventsbrasa att samlas runt, delar årets minnen i föreningen och dricker varm glögg 
medan skymningen faller över ängen. 
 



 

 

Naturvårdsdagar på Soldatängen 
Under 2023 fortsätter vi arbetet med att sköta om vår äng. Vid samtliga tillfällen gäller 
följande: 

• Vi samlas vid Soldatängens entré. Det går bra att komma senare än den tid som 
finns angiven, meddela då gärna den som är ansvarig. 

• Vi brukar fika tillsammans. Öppen eld finns för den som vill grilla. Var och en 
tar med sig sitt eget fika.  

• Redskap finns att låna, men man får såklart använda sina egna.  
• Om du är intresserad av att delta i arbetet med att sköta ängen har vi en SMS-

lista via appen ”supertext messenger”. Där annonserar vi spontana aktiviteter 
och händelser på Soldatängen utöver de som anges nedan. Kontakta Rolf 
Wedding 070-2156740 om du vill vara med på listan. 

  
  



 

 

Program 2023 
 
Samtliga aktiviteter genomförs i samarbete med 
Studiefrämjandet. 
 
Medlemsträff 
söndag den 15 januari  
kl. 14-17 
Välkomna på en medlemsträff där vi tar 
vidare resultatet från framtids-
workshopen vi hade i november och 
omsätter det till handling. Vi utgår från 
underlaget vi tog fram tillsammans och 
kopplar ihop det med Naturskydds-
föreningens uppdrag och möjligheter att 
göra skillnad. Självklart blir det fika och 
ett tillfälle att träffa trevliga människor 
också.  Plats: K-ringen 
Ansvarig Lena Ring 073 - 097 01 50 
 
Naturvårdsröjning på Soldatängen 
lördag 21 januari från kl. 9.30 
Årets första arbetsdag på Soldatängen 
börjar vi samla ihop sly som så 
småningom ska bli en valborgsbrasa.  
Samling vid Soldatängens entré vid 
riksväg 34 
Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40 
 
Naturvårdsröjning på Soldatängen 
lördag 18 februari från kl. 9.30 
Vi fortsätter med röjningsarbetet på 
Soldatängen. Är det is på dammen 
passar vi på att röja sly där.  
Samling vid Soldatängens entré vid 
riksväg 34 
Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40 
 
Naturvårdsröjning på Soldatängen 
lördag 4 mars från kl. 9.30 
Vi fortsätter med röjningsarbetet. Ta 
gärna med något att grilla. 
Samling vid Soldatängens entré vid 
riksväg 34 
Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40. 

Hoppspindlar 
onsdag 8 mars kl. 19 
Hoppspindlar är fascinerade små kryp med 
en nyfiken uppsyn. Gabriella Gelland och 
Monika Sunhede har nyligen skrivit en 
fälthandbok om våra svenska hoppspindlar 
och kommer berätta om deras liv och visa 
bilder på dessa ljuvliga spindlar. Ett 
samarrangemang med Biologiska 
föreningen (MBF). Plats: MBFs 
Föreningslokal Drottninggatan 57. 
 

 
 
Årsmöte (kretsstämma) 
söndag 12 mars kl. 15-18 
Årsmöte med presentation av kretsens 
arbete och val av ny styrelse och andra 
förtroendeposter. 
Vill du att styrelsen ska jobba med 
något särskilt kommande år? Skicka då 
gärna in en motion. Motionerna ska 
vara inkomna senast en månad innan 
årsmötet. Skicka motionen till 
motala@naturskyddsforeningen.se.  
Vi bjuder på fika. Kjell Antonsson visar 
bilder och berättar om sin 
insektsinventering på Omberg. 
Föranmälan till Eva Kemmer 070-691 64 
37  eller eva-britt.kemmer@telia.com 
Lokal Studiefrämjandet, Smedjegatan 1 



 

 

Arbetsdag på Soldatängen 
lördag 25 mars från kl. 9.30 
Vårkänslorna börjar komma för både 
växter och djur. Vi startar vårbruket 
med fagning och röjning på 
Soldatängen. Sedvanlig fikarast vid 
vindskyddet. Samling vid Soldatängens 
entré vid riksväg 34 
Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40 
 
Fagning på Soldatängen  
lördag 1 april från kl. 9.30 
Vi skojar inte. Vi ska faktiskt ha en 
arbetsdag på Soldatängen idag. I april 
när vitsipporna börjar blomma är det 
dags att räfsa bort rester av löv och 
kvistar. Detta kallas fagning och görs 
för att gynna kommande blomsterprakt 
och underlätta för slåttern.  
Samling vid Soldatängens entré vid 
riksväg 34 
Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40 
 

 
 

Fagning på Soldatängen 
lördag 15 april från kl. 9.30 
Vi fortsätter fagning och röjning och 
gör ängen fin inför valborgsfirande. 
Vårfåglarna har också kommit och gör 
oss sällskap. Ta med egen fika. 
Samling vid Soldatängens entré vid 
riksväg 34. 
Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40 

Länsstämma söndag 23 april 
Motalakretsen är 2023 arrangör för 
Naturskyddsföreningens årliga möte. Är 
du intresserad av att delta. 
kontakta Karin Frisell tel: 070-776 00 22. 

Valborgsfirande på Soldatängen  
söndag 30 april från kl. 18.00 
Traditionellt valborgsfirande med sång 
och brasa, om det inte blir 
eldningsförbud, men då samlas vi ändå! 
Ta gärna med egen fikakorg. 
Grillmöjligheter finns. 
Samling vid Soldatängens vindskydd. 
Parkera gärna vid Soldatängens entré. 
Samåk eller cykla om möjligt. 
Ansvarig Bo Johansson 076-814 87 44 och 
styrelsen. 

Arbetsdag på Soldatängen  
lördag 6 maj från kl. 9.30 
Vi förbereder inför årets kosläpp och ser 
till att stängslet fungerar. Vi hjälps åt att 
reparera och byta ut stängselstolpar. 
Vattenpump och stängselaggregat sätts 
på plats.  
Samling vid Soldatängens entré 
Ansvarig Tomas Lundqvist 073-0780667 



 

 

Vårträff vid Tycklingetornet med 
Vadstenakretsen 
måndag 8 maj kl. 18.30 
Varje vår och höst träffas kretsarna i 
Motala och Vadstena. Detta är en 
tradition sedan mer än tjugo år tillbaka! 
Vi umgås, skådar fåglar, vandrar längs 
stranden och grillar korv som 
föreningen bjuder på. 
Samling vid Coop Linden-parkeringen i 
Motala, kl.18.00 för samåkning. 
Samling vid tornet 18.30 
Plats: Tycklingetornet, Vadstena. 
Ansvarig Eva-Britt Kemmer 070-691 64 37 

Röjning på Soldatängen 
lördag 20 maj från kl. 9.30 
Vi förbereder inför årets kosläpp och 
röjer och rensar kring stängslet. 
Samling vid Soldatängens entré 
Ansvarig Tomas Lundqvist 073-0780667 

Holmsjöhultsängen 
tisdag 30 maj kl. 9 
Vi besöker Finspångs 
Naturskyddsförenings äng. Vi hoppas 
på fint väder och att vi kan njuta av 
blomsterprakt och fjärilar och träffa 
likasinnade från Finspångs 
Naturskyddsförening. Samåkning från 
Coop Lindens parkering kl 9.00. 
Hemkomst ca kl 13. Ta med fika! 
Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40  
 
Kosläpp 
I slutet av maj brukar korna släppas in i 
betesmarken på Soldatängen. Datum 
och tid för kosläppet meddelas på vår 
hemsida och facebooksida. 
 
Världsmiljödagen  
måndag 5 juni kl 18. 
Trivselkväll på Soldatängen. Utan krav 
på att arbeta samlas vi denna kväll och 
firar Världsmiljödagen. Vi njuter av 
naturen och försommarkvällen. Ta med 

eget fika. Samling kl 18 Soldatängens 
parkering. 
 
Insekter på Omberg  
söndag 11 juni 
Vi är inbjudna att delta på 
Entomologiska föreningen 
Östergötlands exkursion på Omberg. 
Ledare Kjell Antonsson. 
Samling Stocklycke 10.15. 
Samåkning från Coop Lindens 
parkering kl 9. Ansvarig Eva-Britt 
Kemmer 070-691 64 37 
 
 
Vilda blommornas dag 
söndag 18 juni kl. 16 
Blomstervandring på Soldatängen bland 
ängsblommor, orkidéer och 
skogsklockor. Bo berättar om våra 
vilda, utrotningshotade ängsblommor 
Ta gärna med fika. 
Samling vid Soldatängens entré 
Ansvarig Bo Johansson 076-814 87 44 
 

 
 
Förslåtter på Soldatängen 
onsdag 2 augusti från kl. 17 
Vi förbereder slåtterdagen genom att slå 
av en del av slåtterängen med 
slåtterbalk och lie. 
Samling vid Soldatängens entré vid 
riksväg 34 
Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40 
 
 



 

 

Slåtter på Soldatängen 
lördag 5 augusti från kl. 9 
Slåttern är en höjdpunkt i vårt 
ängsarbete. Vi slår med lie och räfsar 
ihop det slagna. Redskapen finns på 
plats. Vi lär ut att använda dem på 
traditionellt sätt. Vi välkomnar alla! Att 
slå med lie är en upplevelse att ta vara 
på. Ta med fika. Vid rasten brukar vi 
bjuda på sång och musik, också det en 
tradition. 
Samling vid Soldatängens entré vid 
riksväg 34 
Ansvarig: Bo Johansson 076-814 87 44 och 
Rolf Wedding 070-215 67 40 
 
Slåtter på Soldatängen 
Lördag 12 augusti kl. 9 
Vi fortsätter slåtterarbetet. Vi slår med 
lie och räfsar ihop det slagna. 
Redskapen finns på plats. Vi lär ut att 
använda dem på traditionellt sätt. Vi 
välkomnar alla! Att slå med lie är en 
upplevelse att ta vara på. Ta med fika. 
Vid rasten brukar vi bjuda på sång och 
musik, också det en tradition. 
Samling vid Soldatängens entré vid 
riksväg 34 
Ansvariga: Bo Johansson 076-814 87 44 
och Rolf Wedding 070-215 67 40 
 
Slåtter på Soldatängen 
torsdag 17 augusti kl. 17 
En extra slåtterdag där vi tar hand om 
de ytor vi inte hunnit slå under 
slåtterdagarna. Är slåttern redan färdig 
hjälps vi åt med andra sysslor på ängen. 
Medtag fika. 
Samling vid Soldatängens entré vid 
riksväg 34 
Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40 
 

 
 
 
Trivselkväll på Soldatängen 
måndag 4 september kl 18. 
Vi träffar Vadstenakretsen och njuter av 
september-äng. Vi bjuder på raggmunk 
vid vindskyddet. Tipspromenad för 
stora och små deltagare. 
Samling vid Soldatängens vindskydd  
Ansvariga Eva-Britt Kemmer 070-691 64 
37 och Malin Törnblom 070-8214163 
 
Hamling av träd på Soldatängen 
lördag 9 september från kl. 9.30 
Passa på att lära dig att hamla träd. Vi 
har ett 40-tal träd som hamlas 
(topphuggs) med olika årsintervall. 
Detta förfarande tillämpas inte så ofta 
numera, men vi gör det på vår äng. De 
buskiga kronor som bildas gynnar en 
mängd fåglar och insekter. 
Samling vid Soldatängens entré 
Ansvarig: Bo Johansson 076-814 87 44 
  



 

 

Hamling och röjning på Soldatängen 
lördag 23 september från kl. 9.30 
Ängsarbetet fortsätter med röjning och 
hamling av träd. Nu börjar det också bli 
läge att tända grillen så ta gärna med 
något att grilla. 
Samling vid Soldatängens entré 
Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40 
 
 

 
 
Skönnarboleden – vandring 
söndag 1 oktober kl 10.00 
Vi vandrar längs den fina 
Skönnarboleden i nordöstra delen av 
kommunen.  Medtag matsäck. Vi fikar 
vid vindskyddet vid Skönnarbosjön. 
Samling vid Karlslundsskolans 
parkering, Borensvägen. 
Ansvarig Karin Frisell 070-776 00 22 
 

Naturvårdsröjning på Soldatängen 
lördag 14 oktober från kl. 9.30 
Genom att röja sly, ta bort buskar och 
även träd ger solljuset livskraft åt den 
lågväxande floran, och vi får en ökande 
artrikedom. 
Fikapausen vid grillplatsen ger utrymme 
för diskussioner och delgivande av 
upplevelser från naturen. 
Samling vid Soldatängens entré 
Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40 
 
Naturvårdsröjning 
lördag 11 november från kl. 9.30 
Årets sista arbetsdag på Soldatängen. Vi 
förbereder inför adventsbrasan och inför 
vintern och tar in elaggregat och 
vattenpump. 
Fikapausen vid grillplatsen ger utrymme 
för diskussioner och delgivande av 
upplevelser från naturen. 
Samling vid Soldatängens entré 
Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40 
 
Adventsbrasa på Soldatängen 
lördag 25 november från kl. 14 
Vi avslutar året på Soldatängen med en 
adventsbrasa. Vi bjuder på glögg. 
Samling vid Soldatängens vindskydd. 
Parkera gärna vid Soldatängens entré. 
Ansvariga Tomas Lundqvist 073-0780667 
och styrelsen. 



 

 

 
Kalendarium - aktiviteter 2023 
 
Medlemsträff   15 januari kl. 14 
Naturvårdsröjning på Soldatängen 21 januari kl. 9.30 
Naturvårdsröjning på Soldatängen 18 februari kl. 9.30 
Naturvårdsröjning på Soldatängen 4 mars kl. 9.30 
Hoppspindlar  8 mars kl. 19 
Årsmöte och föredrag om Omberg 12 mars kl. 15 
Arbetsdag på Soldatängen  25 mars kl. 9.30 
Fagning på Soldatängen   1 april kl. 9.30 
Fagning på Soldatängen  15 april kl. 9.30 
Valborgsfirande på Soldatängen  30 april kl. 18.00 
Arbetsdag på Soldatängen   6 maj kl. 9.30 
Vårträff vid Tycklingetornet 8 maj kl. 18.30 
Röjning på Soldatängen  20 maj kl. 9.30 
Holmsjöhultsängen  30 maj kl. 9.00 
Världsmiljödagen   5 juni kl 18 
Insekter på Omberg   11 juni kl 9 
Vilda blommornas dag  18 juni kl. 16 
Förslåtter på Soldatängen  2 augusti kl. 17 
Slåtter på Soldatängen  5 augusti kl. 9 
Slåtter på Soldatängen  12 augusti kl. 9 
Slåtter på Soldatängen  17 augusti kl. 17 
Trivselkväll på Soldatängen 4 september kl 18 
Hamling av träd på Soldatängen 9 september kl. 9.30 
Hamling och röjning på Soldatängen 23 september kl. 9.30 
Vandring på Skönnarboleden  1 oktober kl 10.00 
Naturvårdsröjning på Soldatängen 14 oktober kl. 9.30 
Naturvårdsröjning på Soldatängen 11 november kl. 9.30 
Adventsbrasa på Soldatängen 25 november kl 14 
 
 

Kontaktuppgifter till Naturskyddsföreningen i Motala  
 
Frågor om eller till styrelsen  
e-post: motala@naturskyddsforeningen.se 
telefon: Karin Frisell 070-776 00 22 
 
 
Övriga aktuella kontaktuppgifter till styrelsen hittar du på vår hemsida:  
motala.naturskyddsforeningen.se 
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	Hej medlem!

