
Välkommen till Biparadiset / Bokhultet och 
BioFoto Syds naturfototräff i Växjö

Samling: Biparadisets parkering, se karta.
Lördagen den 6 juli 2019 kl. 10.00 –> ca kl. 16:00

GPS till parkering: N 56.867988, E 14.780538

Vi besöker Biparadiset i Växjös södra utkanter, ett område i Bokhultets naturreservat som speciellt 
skapats för att gynna fjärilar, vilda bin och andra steklar. Området är ett före detta militärt övningsfält 
som har ett ovanligt rikt insektsliv med många sällsynta arter, speciellt av vilda bin. 
Biofotingarna Inger och Mats Runeson har via sitt företag varit med och skapat olika naturtyper med 

typiska växter som bina behöver för att hitta föda (pollen och nektar). Vi får höra dem berätta om 
området, varför kommunen valde att göra ett biparadis och lite om resultatet. Det finns även 
information som tipsar vad man själv kan göra för att gynna vilda bin och andra insekter. Vi kommer 
att få se många olika sorters insekter inkl. fjärilar om vädret är med oss.
Ett besök i omgivande Bokhultets naturreservat inkl. Bäckaslövs Våtmark bjuder på omväxlande 

natur med ett rikt fågelliv och en del sällsynta arter av insekter, svampar, mossor och lavar.

OBS! Vi grillar INTE denna gång men tag gärna med fika, alternativt så finns det snabbmat i närheten. 
Klädsel efter väderlek, och glöm inte makro-objektivet.

Läs mer om Biparadiset och Bokhultet

Vägbeskrivning: Se karta och GPS koordinater. 

Samåkning: Vi samåker om möjligt. Om du har extra plats i bilen eller inte redan har någon att åka 
med så hör av er till undertecknad via mail (se nedan). Ange hur många personer det gäller och 
varifrån så skall vi försöka pussla ihop det. I övrigt ingen föranmälan, det är bara att komma.

Välkomna! Inger och Mats Runeson, Lars Bernhardson och
Tomas Hansen (Tel. 070 7323622, tomas.hansen@comhem.se)

Hälsningar
Ledningsgruppen
Biofoto Syd

Foto: Lars Bernhardson

I samarbete med:

https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/ortsprognoser/q/Växjö/2663536#tab=0,chart=1
https://vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac376458f357/1501066529339/Rapport_Biparadiset_091208_standard1.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac376458e906/1501062013972/Bokhultet folder 2017 webversion.pdf
mailto:tomas.hansen@comhem.se
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