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Följ med oss på en
guidad vandring
Vandringarna vänder sig till alla som under trevliga former vill lära sig mer om
vår natur och våra naturreservat. Om det inte står något annat så kostar det
inget att följa med. Det krävs inte heller några förkunskaper. Men med skor
och kläder anpassade efter väder samt matsäck och en stor portion nyfikenhet
får man mest behållning av vandringen.
Information om kollektivtrafik kan fås via Västtrafik på www.vasttrafik.se eller
via kundtelefon: 0771-41 43 00.
Vägbeskrivningar till reservaten kan hittas via länsstyrelsens hemsida:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland.
Vi finns även på Facebook. Följ oss där så missar du ingen spännande vandring.
Hela programmet finns också på vår hemsida: www.vastkuststiftelsen.se.
Trevlig tur,
VÄ S T K U S T S T I F T E L S E N
Vissa av våra vandringar har ett särskilt tema som vi har gett en symbol:
De Vilda Blommornas Dag, 18 juni.
Vi firar denna dag med vandringar där vi
lägger stort fokus på just växter. Här kan du
läsa mer: svenskbotanik.se/dvbd/

Familjevandringar. Passa på att ta med barn
eller barnbarn till dessa vandringar. Här är
aktiviteterna anpassade så att just de ska trivas.
Kulturskatter i naturreservat. Det här
är kulturhistoriska vandringar som går i
spännande miljöer med fornlämningar.
Det är miljöer som är iordningställda för
besökare och som sköts genom Länsstyrelsens
arbete med fornvård. I webbguiden
”Historia på plats” kan du läsa mer om detta
(historiapaplats.se).

Västerhavsveckan, 4-12 augusti. Västerhavsveckan är ett initiativ för att uppmärksamma
Västerhavets betydelse och väcka engagemang
för havsmiljön. Vi medverkar med några extra
vandringar vid havet. Fler aktiviteter under
den här veckan finns på vasterhavsveckan.se.
Vänerveckan, 27 augusti - 2 september.
Vänerveckan är ett evenemang för hela
familjen att uppmärksamma livet i och runt
Sveriges största insjö. Vi medverkar med en
vandring i Vänerskärgården. Fler aktiviteter
under den här veckan finns på vanerveckan.se.

Biologiska mångfaldens dag, 22 maj. Syftet
med dagen är att uppmärksamma bevarandet
av alla de arter som finns i vår natur. Här kan
du läsa mer om dagen: biomfdag.se

Framsidan: Älgön
Foto: Martin Fahlén

2

Vandrare i Skärbo, Bengtsfors. Foto: Kolbjörn Waern.
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Övre Kvarnsjön, Risveden, Ale. Foto: Pelle Dalberg.

Guidade vandringar

ALE

VÄTTLEFJÄLL
Lördag 28 juli kl. 10:00-15:00

RAPENSKÅRS LÖVSKOGAR

Vättlefjäll i ett nötskal

Torsdag 31 maj kl. 18:00-21:00

Vi passerar sjöar, bäckar, diken, dämmen, kvarnlämningar, kvarnstenar och jättegrytor – sådant som
minner om vattnets stora betydelse i gången tid. Vi
kommer även att se spåren av en historisk idrottsplats,
en spännande linbana, trallebanor och torvbrytning.
Förhoppningsvis blommar klockljung, myrlilja och
klockgentiana, vilka är några av Vättlefjälls karaktärsväxter. Vandringen, som är ca 6 km, går i typisk
Vättlefjällsterräng, dels på stigar och dels i obanad
terräng. Grova skor och matsäck rekommenderas.
Guide är Pelle Dalberg (telefon: 0705-12 92 73).
Samling vid Glasbruksmuseets parkering, Surte.
Koordinater för samlingsplatsen är 57°49’47.4”N
12°0’50.0”E. Närmaste busshållplats är Surte centrum
och närmaste tågstation är Surte station.

Kalkpåverkad försommarflora
En vandring på ca 3 km i äldre lövskog utefter Grönån
där vi njuter av den rika och delvis kalkpåverkade
floran. Tvåblad, vårärt, vippärt och trolldruva är
några av rariteterna. Forsärla och strömstare häckar
längs ån. Vi passerar kvarn- och sågruin, torpruiner,
jordkällare, linbråtegrop, fornåkrar, äldre väg och
ett litet vattenfall. Vandringen går i delvis obanad
terräng. Grova skor och matsäck rekommenderas.
Guide är Pelle Dalberg (telefon: 0705-12 92 73).
Samling vid Forsvallen, Skepplanda. Närmaste hållplats är Forsvallen. Koordinater för samlingsplatsen är
57°58’40.4”N 12°11’34.8”E.
KVARNSJÖARNA (RISVEDEN)
Söndag 24 juni kl. 10:00-15:00

SKÅR (RISVEDEN)

Vildmarksupplevelse i stiglöst land

Tisdag 14 augusti kl. 18:00-21:00

5 km lugn vandring i obanad terräng med bitvis stark
kupering. Vi vandrar i gammal naturskog på lavklädda
åsar, genom mossar och förbi flera små tjärnar och
sjöar. Botaniskt intressant. Grova skor eller stövlar.
Matsäck. Guide är Pelle Dalberg (telefon: 0705-12
92 73). Samling Forsvallen, Skepplanda. Busshållplats
Forsvallen. Koordinater: 57°58’40.4”N 12°11’34.8”E.

Skårskogen, ett av Risvedens nya reservat
2,5 km vandring i delvis obanad, men relativt lättgången terräng. Vi vandrar genom orörd naturskog
och träffar på några överraskningar. Grova skor eller
stövlar. Liten matsäck. Guide är Pelle Dalberg (telefon:
0705-12 92 73). Samling Forsvallen, Skepplanda.
Busshållplats Forsvallen. Koordinater: 57°58’40.4”N
12°11’34.8”E.
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ALINGSÅS

se troll så behöver vi många barn med på spaningen.
Kanske hittar vi även en trollskatt! Vandringen är ca 2
km i lättgången och barnvagnsvänlig terräng. Ta med
matsäck, något att sitta på, kikare för att se fåglarna
ute vid fågeltornet, vatten och frukt. Ha kläder efter
väder. Guide är Helena Sellering (telefon: 0708-60
29 13). Samling på reservatets parkering, med koordinater: 57°56’3.7”N 12°30’39.7”E. Följ skyltning
Nolhaga/Nolhagaviken från Alingsås centrum, ca 2
km. OBS! Parkera inte nere på Tallhyddans parkering!

BROBACKA
Tisdag 22 maj kl. 18:00 - ca 21:00
Mäktig geologi och chans på falk och gjuse
Följ med på vandring i det geologiskt intressanta
Brobackaområdet med chans att få se både falk och
fiskgjuse från den utmärkta utsiktsplats mot sjön
Mjörn som Räkneberget i Brobacka utgör! Jättegrytor
och en relativt orörd skog möter besökaren, liksom
hävdade ängar kring torpet. Vandringen är max 3 km
lång med bitvis branta partier. Ta med matsäck och
lämplig klädsel. Guide är Stellan Andersson (telefon:
0706-07 62 47). Samling vid parkeringsplatsen vid
Brobacka naturreservat. För kollektiv transport ta buss
till hållplatsen Brobacka korsväg som ligger i direkt
anslutning till reservatet.

BENGTSFORS
HÖGSBYN
Lördag 12 maj kl. 10:00-12:30
Vandring till Högsbyns hällristningar
Vi guidas i det unika hällristningsområdet. Samling
vid receptionen på campingen Högsbyns Fritidscenter.
Ca 4 km lättgången vandring, men ej lämplig för
barnvagn. Möjlighet att köpa fika efter vandringen.
Guide är Andrea Schulz (telefon: 0765-59 33 28).
Samarrangemang med Dalskogs tennisklubb och
byalag.

BROBACKA
Söndag 3 juni kl. 10:00-14:00
Brobacka med Brudsängen - geologi och blomster
Brobacka och Brudsängen med nålsögat är inte
bara mytomspunna utan även väldigt intressanta
geologiskt. Här syns många tydliga spår av inlandsisens härjningar i forna tider. Vid Brobacka finns
ett gammalt knektatorp med en liten utställning. I
området finns både relativt orörd skog och ängsmarker
vilket bidrar till den rika och omväxlande floran och
faunan. Har vi tur kan vi kanske få se både korp och
fiskgjuse som häckar i området. Vandringen är ca 4
km med bitvis branta partier. Ta med matsäck för
en rast och kläder efter väder samt något att sitta på.
Gärna även kikare, fågelbok och flora. Vi avslutar
dagen med att köra en liten bit för att gå igenom
nålsögat och titta på Brudsängen som ligger väster om
Åsjön. Guide är Helena Sellering (telefon: 0708-60
29 13). Samling vid Brobackas reservatsparkering.
Närmsta hållplats: Brobacka korsväg.

SKÄRBO
Söndag 13 maj kl. 10:00-14:00
Hur låter fågeln? Vårvandring i äng och hage.
I naturreservatet Skärbo möter vi både skogens och
hagmarkens fåglar. 109 olika fågelarter har observerats
här. En del av dessa planerar vi att stöta på denna
härliga vårmorgon och vi ska då lära oss att skilja på
lövsångarens och den svartvita flugsnapparens trudelutter. Vi försöker samla på oss så många arter som
möjligt. Samtidigt spanar vi in St Pers nycklar och
andra vårblomster. Vi vandrar i maklig takt omkring
4 km i lättgången terräng. Ta med matsäck och kikare
om sådan finns. Guide är Kolbjörn Waern (telefon:
0704-83 46 26). Samling vid reservatsparkeringen
belägen ca 10 km nordost om Dals Långed. Omkring
2,5 km efter Södra Fjäll i riktning mot Åmål (om man
kommer från Långed) leder en mindre väg till reservatet. Se Skärbo naturreservat i Google maps.

NOLHAGAVIKEN
Söndag 10 juni kl. 12:00-15:00
Familjevandring i ”Kongo” med trollspaning och
Nolhagaviken med fågelspaning

SKÄRBO

En spännande vandring i Alingsås eget ”Kongo” och
ut till fågeltornet i Nolhagaviken. Vi letar och undersöker allt intressant som vi hittar på vägen. Vi är ute
på expedition i djungeln för att lära oss om växter och
djur. Här kan alla oavsett ålder få en chans att lära sej
något nytt. Inne i Kongo spanar vi även efter trollen
som brukar bo där. Då barn har mycket lättare att

Onsdag 6 juni kl. 10:00-14:00
Guckusko – skogens hemlighetsfulla drottning
Vi tränger djupt in i storskogen där vi finner den
ståtliga orkidén guckusko som här har sin enda
växtplats i Dalsland. Förhoppningsvis blommar den
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Nötdjur i Skärbo, Bengtsfors. Foto: Kolbjörn Waern

praktfullt i dunklet under granarna. På vägen tillbaka
strövar vi genom Skärbos restaurerade ängar och hagar
där David Gustafsson hjälper till att hitta de botaniska
rariteter som trivs på dalformationens kalkrika berggrund. Med hjälp av kartor från 1700- och 1800-talen
funderar vi på hur landskapet såg ut för sådär 200 år
sedan då minst sex familjer fann sin utkomst här. Vi
hör berättelsen om den lilla gårdens skiftande öden
från 1500-talet fram till idag. Det blir en ca 5 km
lång vandring genom betesmarker och på skogsstigar
som kan vara svårframkomliga med barnvagn. Ta med
matsäck. Guide är Kolbjörn Waern (tel. 0704-83 46
26). Samling vid reservatsparkeringen belägen ca 10
km nordost om Dals Långed. Omkring 2,5 km efter
Södra Fjäll i riktning mot Åmål (om man kommer
från Långed) leder en mindre väg till reservatet. Se
Skärbo naturreservat i Google maps.

båthamn och exotiska träd. Vi letar även rätt på de
ibland svårupptäckta spåren av det som försvunnit:
tempel, pagoder, lusthus, teater, färja, orangeri m.m.
Utmed vägen passar vi på att notera de intressanta
växter och fåglar som reservatet har att bjuda på. Det
blir ca 6 km lätt vandring på parkens gamla promenadvägar. Ta med fika. Guide är Kolbjörn Waern
(telefon: 0704-83 46 26). Samling vid den nedre
parkeringen, längst in i Bränneriviken. Baldersnäs är
beläget ca 4 km norr om Dals Långed. Se Baldersnäs
Herrgård på Google maps. DALS ED
DALS ED
HERÅMADEN
Lördag 19 maj kl. 10:30–14:30
Heråmaden och Bastedalen

BALDERSNÄS

Vi vandrar till Bastedalen, det idylliska torpet som
rustats upp och är raststuga i reservatet. Bastedalen
ligger intill Heråmaden, en vacker dalgång där Heråälven slingrar genom orörd myrmark. Här kan man så
här om våren få höra en sanslös fåglalåt från myr och
skog i blandad kör. Turens längd är 7 km vandring på
väg, spång, stig och stiglöst. Ta med matsäck för två
pauser. Guide är Barbara Sandell (telefon: 0703-49 00

Söndag 5 augusti kl. 10:00-14:00
Parkromantik och landskapshistoria
Vid mitten av 1800-talet var Baldersnäshalvön känd
som en av landets största och mest omskrivna parker i
den engelska, romantiska stilen. Vi får höra berättelsen
om parkens tillkomst och ser på det som ännu finns
kvar i form av bland annat grottor, berginskriptioner,
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FALKÖPING

93). Samling vid reservatets parkering på vägen som
går förbi Klevmarken. Efter Klevmarken kör 5 km åt
väster. Koordinater: 58°58’21.6”N 11°46’29.7”E.

HORNBORGASJÖN
Tisdag 1 maj kl. 07:00-12:30

TRESTICKLANS NATIONALPARK

Almeö – i den södra delen av Hornborgasjön

Söndag 29 juli kl. 10:00-16:30

Det blir en härlig vandring ut till Almeö denna
första majmorgon. Vi får uppleva en av våra finaste
fågelsjöar när den är som bäst och med många nyanlända vårfåglar. Ca 5 kilometer vandring utmed led.
Oömma kläder, rejält på fötterna och fika behövs.
Samling på Fredriksbergskyrkans parkering i Falköping kl. 07:00, eller vid affären i Broddetorp kl. 07:30.
Åke Abrahamsson guidar (tel. 0706-60 24 53). Samarrangemang med Skaraborgs naturskyddsförening.

Fantastisk natur och spännande människoöden
Tresticklans Nationalpark har både särpräglad
natur och spännande historia. Vi vandrar i ett av
södra Sveriges ödsligaste områden. Hallevägen och
Orshöjdsleden för oss till ruinerna av gården Oltjärnsbråtarna. Via Orshöjden tar vi oss vidare till den lilla
grottan Orrebryngels Om (ugn). I trakten har intressanta människor levt, som den läkekunnige smeden
Orrebryngel, historiesamlaren Stampare-Jan, tjuven
och mördaren Tomte-Elias och kvinnorna på Kärelös.
Flera kurirleder till och från Norge gick också genom
området under andra världskriget. Längd 10–12 km i
delvis kuperad terräng. Matsäck för två raster. Guide
är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95 eller
0702-44 67 09). Samling på nationalparkens parkering vid Råbocken. Infart (skylt) från vägen mellan
Dals Ed och Nössemark, ca 18 km norr om Ed och 14
km söder om Nössemark, på västra sidan av sjön Stora
Le. Samarrangemang med Friluftsfrämjandet i Tanum.

RUSKELA KÄLLA
Onsdag 16 maj kl. 18:00-21:00
Lördag 25 augusti kl. 10:00-13:00
Fornlämningar längs Faledreven
Från Segerstad kyrka till naturreservatet Ruskela källa
går den magnifika Faledreven som är en av länets bäst
bevarade fägator. Faledreven användes förr för att
driva boskap från byarna till utmarksbetena uppe på
Brunnhemsberget. Längs fägatan finns många fornlämningar i form av gravar från brons- och järnålder,
stensättningar, rösen och domarringar. I området finns
också ett femtiotal skyltade torpställen där man kan
läsa om den forna bebyggelsen och personerna som
bodde där. Guide är Arne Karlsson (tel. 0500-45 20
40). Samling vid Segerstad kyrka.

TRESTICKLANS NATIONALPARK
Söndag 9 september kl. 10:00-16:00
Vildmarksvandring i gränsbygd
Vandringen går i norra delen av parken, delvis på
Halleleden, delvis i obanad terräng över myrar,
längst sjöar och bergsryggar. Vi vandrar i ett av södra
Sveriges största vildmarksområden, som också har
en intressant historia. Eventuellt hinner vi göra en
avstickare till Budalsviken vid norska gränsen, där det
fanns en svensk postering under andra världskriget.
Vandringens längd är 10-12 km. Kängor eller stövlar
rekommenderas och matsäck för två raster. Guide
är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95 eller
0702-44 67 09). Samling på nationalparkens parkering vid Råbocken. Skyltat från vägen mellan Dals Ed
och Nössemark, 18 km norr om Ed och 14 km söder
om Nössemark på västra sidan av sjön Stora Le.

VARHOLMEN & DJUPADALEN I DALA
Torsdag 17 maj kl. 18:00-21:00
Vårvandring
En av våra verkliga pärlor – både botaniskt och
geologiskt. Gullvivor, smalbladig lungört och St Pers
Nycklar väntar. Ansvarig är Torgny Jansson (telefon:
0515-71 10 09). Samarrangemang med Skaraborgs
naturskyddsförening.
SKOGASTORP
Tisdag 26 juni kl. 18:00-21:00.
Falbygdens orkidéparadis
Skogastorpskärret är ett extremrikkärr som domineras
av axag, men här finns också ängsstarr, näbbstarr,
gräsull, majviva, slåtterblomma och tätört. Brudsporren är den verkliga karaktärsväxten och det är
gott om ängsnycklar, skogsnycklar, blodnycklar,
flugblomster, tvåblad och kärrkniprot. Några av
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kärrets verkliga rariteter är luktsporre och långbladig
spåtistel. Ta med oömma kläder, rejäla skor. Guide är
Jan Lindholm (telefon: 0515-371 31 eller 0708-82 61
74). Samarrangemang med Skaraborgs naturskyddsförening.

aktiviteter runt hela sjön – guidningar, föredrag,
workshops m.m. Kontrollera plats för varje event.
Festivalen är ett samarrangemang med flera olika
aktörer. Arrangör: Naturum Hornborgasjön. Mer info
på www.visithornborgasjon.se

ÅLLEBERG

HORNBORGASJÖN

Söndag 29 juli kl. 10:00-14:00

Torsdag 19 april kl. 20:00

Sensommarexkursion

Urtidsdjuret som återuppstod

Sensommarexkursion till Ålleberg med Lennart
Sundh (telefon: 0709-66 79 59). Från Predikstolen på
Ålleberg uttryckte Linné att ”prospekten var artig”. Vi
njuter också av utsikten och ägnar oss åt tistelsnyltrot
och fältgentiana, som hör till de mest intressanta
arterna. Hinner vi så kanske vi ger Trosseberg väster
om berget en chans. Undantaget fjädergräs finns här
möjlighet att se alla Falbygdens stäppängsväxter samt
luktvicker, säfferot och puktörne, här på sin enda
Falbygdslokal. Ca 5 km vandring i huvudsakligen lätt
terräng, dock med inslag av uppförsbackar. Ta gärna
med fika. Samling på rastplatsen vid “Ållebergs änne”
(koordinater: 58°8’31.0”N 13°36’35.9”E) kl. 10:00.
Samarrangemang med Västergötlands Botaniska
Förening och Botaniska Föreningen i Göteborg.

Våren 2016 gjorde Petter Bohman en spännande
upptäckt i ett vatten intill Hornborgasjön. Hundratals
Spetsköldbladfotingar, en art man trott var utdöd.
Petter berättar mer i Doppingens hörsal, därefter ger
vi oss ut för att kanske få syn på dem. Glöm ej stövlar
och ficklampa. Arrangör: Naturum Hornborgasjön.
HORNBORGASJÖN
Lördag 28 april kl. 18:00
Ugglor på Brunnhemsberget
Samling på naturums parkering för samåkning upp på
Brunnhemsberget dit färden går ihop med Kent-Ove
Hvass för att lyssna och spana efter ugglor i skymningen. Ta med ficklampa och något varmt att dricka.
Arrangör: Naturum Hornborgasjön.

HORNBORGASJÖN
Lördag 17 mars kl. 12:00

HORNBORGASJÖN

Trandansen öppnar för säsongen!

Lördag 5 maj kl. 06:00-13:00
Fågeltornskampen

Årets transäsong drar igång. Värm upp trankunskaperna med en Tranguidning kl. 12:00 eller gör quizet
utomhus. Arrangör: Naturum Hornborgasjön.

Kämpa ihop med duktiga skådare i denna landskamp.
Kika förbi och räkna arter på Fågeludden utanför
naturum. Arrangör: Naturum Hornborgasjön.

HORNBORGASJÖN
HORNBORGASJÖN

Trandansen: dagligen 17 mars – 15 april
kl. 10:00-16:00
Naturum: 30 mars – 2 april, 7 – 8 april,
& 14 – 15 april kl. 10:00-16:00

5 – 6 maj kl. 08:00-12:00
Ringmärkning av fåglar
Om vädret tillåter kan vi se fåglar på riktigt nära håll.
Följ pilar från parkeringen. Arrangör: Naturum Hornborgasjön.

Fågelskåda med guide
Få hjälp med kikare och skådande av fågelvärdar. I
samarbete med Falbygdens och Skövde Fågelklubb,
Birdlife Sverige och Studiefrämjandet. Arrangör:
Naturum Hornborgasjön.

HORNBORGASJÖN
5 – 6 maj kl. 11:30 och 15:30
Fågelskola för barn

HORNBORGASJÖN

Lär dig använda kikare och kryssa några fåglar ihop
med oss. Arrangör: Naturum Hornborgasjön.

7–15 april kl. 10:00-16:00
Tranfestivalen
I nio dagar fylls tälten vid Trandansen med olika
teman: fåglar, naturskola och lokal mat. Det blir
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HORNBORGASJÖN
Söndag 13 maj kl. 14:00
Små, små kryp blir stora när man hänger med på
denna upptäcktsfärd. Vad skulle man se om man åkte
ubåt under fåglarna i sjön? Vi utforskar småkryp och
provar på digital teknik. Passar både stora och små
då Manne Ryttman, naturpedagog guidar ner i dyn!
Arrangör: Naturum Hornborgasjön.
HORNBORGASJÖN
Fredag 18 maj kl.10:00
Fredag 1 juni kl.10:00
Fredagar i september kl.10:00
Ta barnvagnen ut i naturen

Nykläckt bred trollslända. Foto: Jan Uddén.

Ner i dyn med tekniken

HORNBORGASJÖN

Vi bjuder in våra allra yngsta besökare tillsammans
med föräldralediga vuxna. Vi går ut tillsammans på en
barnvagnsvänlig naturpromenad med fika och lek för
syskon. Arrangör: Naturum Hornborgasjön.

Söndag 17 juni kl. 07:00
Gökotta i sommarljus
I ottan samlas vi vid parkeringen vid Ytterberg. Vandringen kantad av morgonens fågelliv går sedan längs
Hornborgasjöns strand ihop med Kent-Ove Hvass.
Fullborda morgonpromenaden med en mysig frukost,
för de som vill, på Café Doppingen. Samåkning för
chaufförer tillbaka till Ytterberg. Arrangör: Naturum
Hornborgasjön.

HORNBORGASJÖN
Söndag 3 juni kl. 14:00
Hångergravens hemlighet
Arkeolog Anders Josefson tar oss med tillbaka i
historien när vi möts vid parkeringen vid Hångers
udde för att tillsammans besöka och utforska den
mystiska ödekyrkogården. Är det verkligen kung Inge
som ligger begravd här? Ta gärna med fika. Arrangör:
Naturum Hornborgasjön.

HORNBORGASJÖN
Söndag 15 juli kl. 14:00
Flest arter vinner
En favorit i repris från ifjol. Artjakt ihop med biolog
Petter Bohman passar alla åldrar! Hur många olika
djur och växter kan vi hitta utanför naturum? Med
håv, lupp och kikare letar vi reda på allt levande som
vi kan höra, se eller lukta oss fram till. Kan vi slå förra
årets antal? Samling vid naturum. Arrangör: Naturum
Hornborgasjön.

HORNBORGASJÖN
Tisdag 5 juni kl. 22:00
Naturnatten
Skåda med örat ihop med Kent-Ove Hvass i den ljusa
sommarnatten. Samling vid naturums parkering följt
av en konsertpromenad kantad av näktergal och gräshoppssångare. Arrangör: Naturum Hornborgasjön.

HORNBORGASJÖN
18 juni – 19 augusti, Måndagar, onsdagar,
fredagar & söndagar kl. 14:00

HORNBORGASJÖN
Söndag 10 juni kl. 14:00

Hornborgasjön - mer än du ser

Uttersafari

Hornborgasjön bär på en lång historia kantad av
istidens påverkan, människors kulturer och fåglarnas
liv. Under 30 min lär du dig och upptäcker mer om
denna vackra plats. Arrangör: Naturum Hornborgasjön.

Kanske det sötaste av däggdjur, uttern, finns närmre
än man tror. Rovdjurspåraren Mia Bisther tar med oss
ut på spaning. Var håller de till, hur ser spåren ut och
luktar bajset viol? Samling vid naturum. Arrangör:
Naturum Hornborgasjön.
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HORNBORGASJÖN
Söndag 2 september kl. 10:00-16:00
Hornborgadagen
Denna festliga dag som av tradition markerar sommarens slut. Svamputställning, tipspromenader, skattjakt,
ringmärkning, småkrypshåvning och mycket mer.
Arrangör: Naturum Hornborgasjön.
HORNBORGASJÖN
Ormvråk över Kalvöfjorden. Foto: Jan Uddén.

Söndag 16 september kl. 14:00
Tidsresa via Ore Backar
Radarparet geologen Torbjörn Person och arkeologen
Anders Josefson tar i år med oss till Ore Backar för
en av sina populära vandringar mellan tidsepokerna.
En vandring mellan istider och värmeperioder, en
guidning som ger perspektiv. Ta med fika. OBS: 50
kr/vuxen betalas med Swish. Samling vid Trandansen.
Arrangör: Naturum Hornborgasjön.
HORNBORGASJÖN
Söndag 23 september kl. 18:00-20:00
HORNBORGASJÖN

Hösttranor

Tisdagar, torsdagar & lördagar
18 juni – 19 augusti kl. 14:00

Hösten är här och det är dags att ta adjö till tranorna
ihop med Kent-Ove Hvass. Samling vid Naturums
parkering. Arrangör: Naturum Hornborgasjön.

Professor Transjös uppdrag
Professor Transjö behöver fältassistenter! Barnen måste
hjälpa till och samla in data om livet vid Hornborgasjön. Dagens uppdrag varierar - ner med håv i sjön,
på land eller in under stenar. Utmärkelse efter slutfört
uppdrag. Arrangör: Naturum Hornborgasjön.

HORNBORGASJÖN
Söndag 14 oktober kl. 14:00
Naturligt kulturarv
Simon Sandgren, naturvårdare tar oss med på en
vandring genom Bolums lider i höstskrud. Överallt
finns kulturhistoriska spår från forna tiders lantbruk
och dagens naturvårdsarbete. Simon berättar om hur
markerna förändrats i takt med människans historia.
Samling vid Heljesgården. Arrangör: Naturum Hornborgasjön.

HORNBORGASJÖN
Lördag 25 augusti kl. 19:00 - ca 23:00
Fladdermuskväll – World Bat night
Bygg en fladdermusholk
Från kl. 19:00 innan guidningen ses vi på Doppingen
och bygger holkar för fladdermöss och annat pyssel.
Guiden visar bilder och berättar inför vandringen.
Materialkostnad/holk 80 kr, först till kvarn. Caféet
har öppet för den som hellre fikar/äter i väntan på
mörkret.
Svarta vingar i natten

HORNBORGASJÖN
1–2 november kl. 11:00
Höstlov! – Professorns experiment
Professor Transjö är tillbaka, nu är det vetenskapliga
experiment på gång. Men något verkar ha gått fel,
barnen måste hjälpa till och ordna upp det här. Kläder
för att vara ute och fika är bra att ha. Samling utanför
Doppingen. Arrangör: Naturum Hornborgasjön.

Runt kl. 21:00 är det mörkt nog, då svischar svarta,
små, snabba fladdermöss genom sommarnatten. Petter
Bohman inventerar ofta fladdermöss och hjälper oss
att höra, se och känna igen nattens flygande djur. Ta
gärna med ficklampa. Samling i Doppingen. Arrangör:
Naturum Hornborgasjön.
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GULLSPÅNG

SANDSJÖBACKA
Måndag 7 maj kl. 18:00-20:00

GULLSPÅNGSÄLVEN

Årekärrslunden

Lördag 13 oktober kl. 10:00-11:30
Lördag 20 oktober kl. 10:00-11:30

Kvällsutflykt till Årekärrslunden under ledning av
Aimon Niklasson (telefon: 0736-25 44 61). Gulsipporna bör blomma som bäst, medan blå- och kanske
även vitsipporna börjar bli överblommade. Vätteros,
trolldruva, ormbär, lundslok och flera ädla lövträd
kommer vi att få se. Du får lära dig skilja på gulsippa
och snart blommande majsmörblomma. Vi tittar
närmare på några vanliga lavar, levermossor och kuddformigt växande bladmossor, lyssnar på fågelsången
och försöker uppleva allt som en helhet. Ca 1 km
vandring i lätt terräng. Ta gärna med lupp! Samling
på reservatsparkeringen väster om Årekärr. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och
Västergötlands Botaniska Förening.

Guidad tur vid laxtrappan i Gullspångsälven
Du är välkommen att följa med och lära dig mer om
den unika Gullspångslaxen, en art som bara finns på
två ställen i världen. Guide är Robert Skogh, Miljöinspektör Mariestads kommun (telefon: 0501-75 60
41) som gärna delar med sig av sina goda kunskaper.
I oktober och en bit in i november leker laxen samt
öringen som också trivs bra och frodas i Gullspångsälven. Båda arterna har utvecklats sedan istiden och
överlevt många hinder såsom kraftverksutbyggnaden.
Ett tips är att ta med dig polariserande solglasögon,
det underlättar för att få syn på fiskarna i vattnet
samt ha gärna lite tålamod med dig. Vägbeskrivning:
Sväng in till Gullspångs centrum från Inlandsvägen
26 (mellan Mariestad – Kristinehamn). Passera
centrumkärnan och parkera på anvisad plats vid den
gamla järnvägsbron. Under lektiden finns gulgröna
vägskyltar uppsatta vid väg 26. Följ skyltningen mot
lekplatsen tills du kommer till informationstavlan
som finns på andra sidan järnvägsbron där alla samlas.
Därifrån blir det en gemensam promenad mellan
laxtrappan och lekplatsen, totalt ca 1 km. Området
är tillgängligt med rullstol, men har ojämnt underlag.
Kostnad 20 kronor per person, som går till Laxfond
Vänern för utsättning av lax och öring. Närmaste
busshållplats är Gullspångs busstation.

GÖTA OCH NORDRE ÄLVS DALGÅNG
Torsdag 17 maj kl. 18:00-20:00
Ragnhildsholmen
Kvällsexkursion med Ragnhild Crawford (telefon:
0303-22 66 82), för att njuta av vårväxter runt den
vackra fästningsruinen på Ragnhildsholmen. Här
växer skogslök, kummin, myskgräs, mandelblom och
tuvstarr, ibland också den ståtliga rockentraven. Med
lite tur så är grusbräckan i blom. Ca 2 km vandring i
lätt terräng. Samling vid Ragnhildsholmens P-plats kl.
18:00. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i
Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.
NORDRE ÄLVS ESTUARIUM

GÖTEBORG

Söndag 3 juni kl. 10:00-14:00

ÄNGGÅRDSBERGEN

Bronsålderssundet

Tisdag 24 april kl. 17:30-20:00

Vi vandrar på stigen längs det forntida sundets strand
förbi stora lövträd och gamla boplatser i dalgångarna
och tar oss upp på bergen, där de 3000 år gamla
gravrösena ligger med vidsträckt utsikt över havet och
skärgården utanför. Längst ut i väster träffar vi på en
liten strandäng. Under vandringen passerar vi också
en större äng, där vi förhoppningsvis kan få se en del
tidiga ängsväxter. Ta med matsäck. Vandringen är 3
km lång, mest på lättgångna stigar, men även lite i
kuperad terräng. Guide är Stina Andersson (telefon:
0702-91 23 49). Samling på parkeringsplatsen vid
Gamla Lillebyvägen, ca 1 km från Zenithgården,
där man svänger av från Kongahällavägen. Närmaste
busshållplats är Låssbyvägen. Följ Gamla Låssbyvägen
ca 500 m västerut och ca 50 m åt vänster på Gamla
Lillebyvägen.

Vitsippsdalen
Traditionell kvällspromenad genom den fagra
Vitsippsdalen ledd av Erik Ljungstrand. Vitsipporna
borde vid denna tid blomma som bäst; för övrigt bör
vi kunna få se bland annat gulsippa, hålnunneört,
stor nunneört, skogsbingel, dårört, vätteros och
lundvårlök i blom. Ca 2 km vandring i lätt terräng.
Samling utanför växthusentrén i Göteborgs Botaniska
Trädgård kl. 17:30. Samarrangemang med Botaniska
Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska
Förening.
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VÄTTLEFJÄLL
Lördag 28 juli kl. 10:00-15:00
Vättlefjäll i ett nötskal

Hagtornsfjäril. Foto: Thomas Liebig

Vi passerar sjöar, bäckar, diken, dämmen, kvarnlämningar, kvarnstenar och jättegrytor – sådant som
minner om vattnets stora betydelse i gången tid. Vi
kommer även att se spåren av en historisk idrottsplats,
en spännande linbana, trallebanor och torvbrytning.
Förhoppningsvis blommar klockljung, myrlilja och
klockgentiana, vilka är några av Vättlefjälls karaktärsväxter. Vandringen, som är ca 6 km, går i typisk
Vättlefjällsterräng, dels på stigar och dels i obanad
terräng. Grova skor och matsäck rekommenderas.
Guide är Pelle Dalberg (telefon: 0705-12 92 73).
Samling vid Glasbruksmuseets parkering, Surte.
Koordinater för samlingsplatsen är 57°49’47.4”N
12°0’50.0”E. Närmaste busshållplats är Surte centrum
och närmaste tågstation är Surte station.

NORDRE ÄLVS ESTUARIUM
Tisdag 19 juni kl. 18:00-20:30
Öxnäs

VRÅNGÖSKÄRGÅRDEN

Gräsexkursion till Öxnäs på västra Hisingen med
Kenneth Bergerson (telefon: 0707-87 24 15). Denna
tur avser att vara en kort introduktion till våra vanligaste gräs och övriga stråväxter, familjerna tågväxter
och halvgräs. Några ovanligare gräs vi kan finna är
blågrönt mannagräs, källgräs och madrör. Kanske kan
vi också få se tulkört i blom på sin enda västsvenska
lokal. Ca 2 km vandring i mestadels lätt terräng; ta
gärna med kvällsfika. Samling på den lilla parkeringen
vid ”vägs ände” väster om Öxnäs by kl. 18:00. Obs!
Parkeringen är mycket begränsad, samåkning rekommenderas. Närmsta hållplats: Öxnäs. Samarrangemang
med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Lördag 4 augusti kl. 09:00-15:00
Vrångö
Heldagsutfärd till Vrångö i Göteborgs södra skärgård
med Lars Erik Norbäck (telefon: 0703-63 97 37).
Södra delen av ön hyser Västergötlands enda bestånd
av martorn. I samma område finns vissa år kustgentiana. Strandmalört är mer pålitlig, liksom marrisp.
Vi spanar efter knutört och rödlånke. I trakten av
hamnen på västra sidan brukar strandbeta och odört
vara regelbundna. Vid en vik i norr finns ett bestånd
av krissla, som inte är så vanlig i Göteborgstrakten.
Ca 8 km vandring i mestadels lätt terräng; matsäck
rekommenderas. Samling vid Saltholmens färjeläge
kl. 08:00 eller närmaste färjetid (tidtabellen är ännu
ej fastställd, kontrollera med Västtrafik) samt på
Vrångö kl. 09:00. Samarrangemang med Botaniska
Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska
Förening.

SILLVIK
Söndag 15 juli kl. 13:00-16:30
Möt Linné i skalbankarna
Den ömtåliga naturen i skalbankarna hyser en
rik och kalkgynnad flora med säregna arter som
ängsgentiana, låsbräken, rysk martorn, blå- och
backsippa och många fler. Ta med flora, kikare och
matsäck. Vandringen går i lätt terräng. Guide är
Håkan Olsson (telefon: 031-96 10 87). Samling vid
bussändhållplatsen Sillvik för vidare vandring genom
koloniområdet.

NORDRE ÄLVS ESTUARIUM
Måndag 20 augusti kl. 18:00-20:30
Nordre älv
Kvällsexkursion längs Nordre älv under ledning av
Hans Starnberg (telefon: 0737-38 34 10). Vi vandrar
ca 1,5 km utmed Hisingsstranden strax söder om
Kornhalls färja. I den frodiga strandvegetationen
hoppas vi finna bland annat vattenstånds, vattenskräppa, rörsvingel, stallört, tiggarranunkel och
höstlånke; den sistnämnda på sin för närvarande enda
kända växtplats i Bohuslän. Vi kommer också att
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passera en bergknalle med intressant torrängsflora,
till exempel tre fetknoppsarter, brudbröd, ängsstarr,
sandlök och trift. Stövlar rekommenderas, eftersom
det bitvis blir blött om fötterna, och ta gärna med
kvällsfika. Samling vid busshållplatsen Kornhalls
färja. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i
Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

småvägar och tillfälle ges att studera kalkugnar och en
decauvillebana (smala, nu borttagna räls) från 1883
ner till Råbäcks hamn. Vandringen är ca 3 km och
går i medelsvår terräng. Ej lämpligt för barnvagn.
Medtag fikakorg. Guider är Tom och Robert Roffey
(telefon: 0510-629 20). Samling vid Råbäcks hamn.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Götene
– Kinnekulle.

GÖTENE

GRÖNE SKOG (KINNEKULLE)

VÄSTERPLANA STORÄNG (KINNEKULLE)

Söndag 20 maj kl. 11:00-14:00

Lördag 28 april kl. 10:00-13:30

Natur- och kulturvandring

Västerplana storäng

En vacker och omväxlande vandring i en genuin
kulturmiljö till ett relativt okänt naturreservat – Gröne
skog. Vi samlas vid gamla ”Kinnekulle handel” och
vandrar vägen ner vid Römossen. Vi passerar gamla
torp och ängar innan vi kommer in i en ursprunglig
kalkbarrskog med inslag av lärk. Vi tittar på det gamla
stenbrottet, ett mäktigt industriminne som hyser flera
sällsynta lavar och ormbunkar. Så går vi nedför kleven
igen med dess spännande raukformer och bäckar. På
tillbakavägen passerar vi flera kulturhistoriskt intressanta hus. Vandringen är ca 4 km och går genom
lätt till medelsvår terräng, ej lämplig för barnvagn.
Tag med matsäck. Guider är Tom och Robert Roffey
(telefon: 0510-629 20). Vägbeskrivning: Sväng av
väg 44 vid Källby. Åk mot Kinnekulle och Hällekis.
Passera Medelplana kyrka. Efter 2,5 km sväng vänster
vid skyltarna Råbäck, Römossen. Åk ca 300 m till
nedlagda Kinnekulle handel där du har tillstånd att
parkera. Där står guiderna vid vägen och tar emot.
Samarrangemang med Götene- Kinnekulle Naturskyddsförening.

Vårexkursion ledd av Birgitta Lindqvist (telefon:
0701-73 62 14), till Västerplana storäng, ett naturreservat på sydvästra delen av Kinnekulle. Vi vandrar
genom lummig lövskog och betade hagmarker, ca
3 km i lättare men något fuktig terräng – bra med
stövlar. Denna vackra plats besökte Linné en gång
1746. Vi går på en stig ovanför den drygt 20 m höga
sandstenskleven, som stupar ner mot Vänern. Här
finns också rester från bronsåldern. Vi kommer att
titta på skillnaden mellan smånunneört och sloknunneört. Vidare får vi se bland annat underviol, buskviol,
gulsippa, dvärgvårlök, trolldruva, desmeknopp och
skogsbingel. Kanske får vi också se några tidigt blommande ramslökar, som senare blommar i riklig mängd.
Ta gärna med fika. Samling på parkeringen vid reservatet (koordinater: 58°33’19.8”N 13°19’51.8”E),
utmed vägen mellan Blomberg och Hjelmsäter.
Samarrangemang med Västergötlands Botaniska
Förening och Botaniska Föreningen i Göteborg.
RÅBÄCKS SJÖSKOG (KINNEKULLE)

ÖSTERPLANA HED OCH VALL
(KINNEKULLE)

Söndag 13 maj kl. 11:00-14:00
Vandring i Råbäcks Sjöskog

Söndag 17 juni kl. 10:00-12:30

Råbäcks sjöskog är ett relativt litet naturreservat
som sträcker sig från Råbäcks hamn, med Råbäcks
mekaniska stenhuggeri, söderut till Trolmens hamn.
Sträckan är bara en dryg kilometer men bjuder på en
fascinerande vandring med Vänern på ena sidan och
den branta barrskogen på den andra sidan. Skogen
rymmer en mängd sällsynta mossor och lavar samt på
hösten spindelskivlingar och jordstjärnor. Här trivs
också spillkråka och den hotade mindre hackspetten.
En bäck har vid sitt utflöde i Vänern bildat ett delta;
tålig fotbeklädnad rekommenderas. Vid Trolmens
hamn befinner vi oss på urberget men vi kan också
finna vackert polerade sandstenshällar med böljeslagsmärken. Efter Trolmens hamn vandrar vi tillbaka på

Kalkfloran på Österplana vall
Ovanför den så kallade rödstenskleven finns en för
fastlandet unik alvarvegetation med många kalkgynnade arter som nattviol, brudsporre, trollsmultron,
grådådra, nästrot, vippärt, m.m. I reservatet finns
också fuktängar, hagmarker och lövskogar. Vi kan
också få se ett ovanligt så kallat slukhål samt det 11
m höga Bratteforsfallet. Vandringen på ca 5 km går
i lätt terräng. Ta gärna med matsäck. Guide är Ove
Johansson (telefon: 0510-54 13 97). Samling vid
parkeringen vid Nyängen, infart 1 km väster om
Österplana kyrka mellan Österplana och Medelplana,
skylt Örnekulla.
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arna kan det vara rejält blött. Guide är Olof Janson
(telefon: 0705-69 03 86). Samling vid Österplana
kyrkas parkering.
HERRLJUNGA
MOLLUNGEN
Torsdag 21 juni kl. 18:00-20:30
Torp & örter – vandring i Stora Mollungens
naturreservat
Ek, Älgön, Kungälv. Foto: Martin Fahlén.

Naturreservatet är känt för de stora bokbestånden men
här finns också gott om blandad ädellövskog. Nere vid
sjön Sandsken möter ett omväxlande kulturlandskap
med hagmarker och små ängar. Biolog och kulturhistoriker Örjan Hill guidar om naturreservatets torp
och örter i härlig midsommartid. Ta med fikakorg.
Samling vid reservatets parkering, St Mollungen, Od.
För mer information kontakta Crea Diem Bokcafé &
Turistinfo (telefon: 0513-600 29). Samarrangemang
med Crea Diem och Od-Alboga Byalag.
ÖSTERPLANA HED OCH VALL
(KINNEKULLE)

HÄRRYDA

Söndag 17 juni kl. 15:15-17:15

RÅDASJÖN

Sveriges största fastlandsalvar

Söndag 13 maj kl. 10:30-12:30

Blomstervandring på Österplana hed där ett dussintal
orkidéer som guckusko, honungsblomster, flugblomster, Sankt Pers nycklar och blodnycklar växer
tillsammans med mycket annat. Andra rariteter är
ormtunga och inte minst kalknarven som är unik
för Kinnekulle och Gotland. Vandringen är ca 1,5
km lång och ganska lätt i omväxlande torr och blöt
terräng. Vandringen föregås av en friluftsgudstjänst
vid Österplana kyrka kl. 14:00 och kaffeserveringen
är öppen under dagen i kyrkstallet. Guider är Olof
Janson (telefon: 0705-69 03 86) och Ove Johansson
(telefon: 0510-54 13 97). Samling vid Österplana
kyrkas parkering.

Träd - betydelsefulla och mytomspunna
Har du ett älsklingsträd? Eller finns det ett träd du
inte tycker om? Sedan urminnes tider har människor
haft känslor för träd och på olika sätt varit beroende
dem. Under den här naturvandringen berättar vi om
hur träden vandrade in i landet, om paradisskogar,
trädkult och träden som botare av sjukdomar. Några
av de olika trädslagen vi passerar ska vi bekanta oss
särskilt med liksom landskapet och skogarna på
Labbera nu och förr i tiden. Vi vandrar genom de
fantastiska ädellövskogarna på halvön Labbera och
berättandet varvas med sång och musik. Turen är ca
2,2 km lång och vi tar oss fram på promenadvägar
och mestadels lättgångna stigar. Samling vid tavlan
vid parkeringen på Råda säteri. Närmsta hållplats:
Mölnlyckemotet, gå ca 1 km till Råda säteri. Guider:
Lena Smith (telefon: 0733-45 07 59) och Alexander
Frisborg.

ÖSTERPLANA HED OCH VALL
(KINNEKULLE)
Söndag 17 juni kl. 18:00-20:30
Björnebergsängarna
Blomstervandring genom nyrestaurerade betesmarker
till Björnebergsängarna där bland annat honungsblomster, flugblomster, kärrknipprot och ormtunga
växer. På vägen dit ser vi rika bestånd av kalkbräken
och luddjohannesört. Vandringen är ca 3–4 km lång
och mestadels lättgången, men i Björnebergsäng-
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KARLSBORG
BÖLETS ÄNGAR
Söndag 17 juni kl. 10:00-13:00
Bölets ängar är gamla slåtterängar som hålls öppna
genom bete och slåtter. Berggrunden utgörs av lättvittrade grönstenar med högt kalkinnehåll. Därför är
floran rik. Här finns bland annat guckusko, tibast,
vårärt, spenört, fältgentiana, nattviol och skogsklocka.
En lätt vandring på ca 2 km, men ej lämpligt för
barnvagnar. Guide är Siw Sjöberg (telefon: 0705-79
85 42). Tag gärna med kaffekorg. Skyltning från väg
49, 10 km norr om Karlsborg. Samling på reservatets
parkering.
STORA FJÄLLET
Söndag 23 september kl. 10:00-15:00
Vandring i tjäderskog
Naturreservatet Stora Fjället är ett storslaget skogsområde i Tivedens utkant. Området består av
hällmarkstallskog med några små vackra sjöar samt
ett intressant brandfält efter en skogsbrand 2008. Vi
går på nya vandringsleder i starkt kuperad, mycket
vacker natur. Det finns även ruiner efter några gamla
torpställen. Där kan man stanna till och fundera kring
vilket slit det måste ha varit för att överleva här för
100 år sedan. Vandringen tar ca 5 timmar och kräver
ordentliga skor eller kängor. Ta med rejäl matsäck.
Guider är Leif Petersson (telefon: 0706-35 47 71)
och Urban Spaak (telefon: 0705-37 09 66). Området
ej lämpligt för barnvagnar. Samling vid parkeringen
sydväst om sjön Stora Ormahålan. Skyltning från väg
49, 10 km norr om Karlsborg.

Stora Fjället, Karlsborg. Foto: Hans Sjöberg

De vilda blommornas dag

mare eller en glupsk trollsländelarv. Men hur var det
med apelsinen i mossan, var det verkligen en apelsin
eller var det kanske ett Solägg? Berättande och sånger
blir det i en glänta i skogen innan vi avslutar med en
fikastund i vårsolen vid sjön. Naturvandring för barn
i åldrarna ca 4 – 8 år och föräldrar. Längd ca 1,5 km
lättvandrad terräng, barnvagn går bra. Ta gärna med
matsäck! Samling vid motionscentralen i Fontin, ca.
15 min promenad från Kungälvs centrum. Naturguider är Lena Smith och Alexander Frisborg. OBS!
Anmälan till Lena senast dagen innan på telefon:
0733-45 07 59, begränsat antal deltagare. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Kungälv.
SVARTEDALEN

KUNGÄLV

Söndag 22 april kl. 07:00-11:30

FONTIN

Svartedalens vildmark och Svarvareåsen
Tran- och orrmossarna vid landsvägen i den västra
delen av Stendammen utgör startplats för en vandring
till Kringelsjöarna, Kroksjön, Helgesjön och till
gammelskog mitt inne i Svartedalens naturreservat. Vi
lyssnar till orre och trana vid myrarna och skogssnäppa
och storlom vid sjöarna. Vi gör ett kort stopp vid
Svarvareåsens gamla torpruin och vid skogstjärnen
Lilla Svarvaresjön samt har fikapaus vid Kroksjön.
Vi spanar efter skogens fåglar, växter och djur i
sparvugglans rike. Terrängen är bitvis fuktig och något
brant på vissa ställen. Medelsvår vandring. Längd: ca
8 km. Turen beräknas ta lite drygt 4 timmar. Ta med

Lördag 21 april kl. 10:30-12:30
En apelsin i mossan - mygglarver i sjön
Vandring för hela familjen i det tätortsnära naturreservatet uppe på Fontinberget i Kungälv. Turen går
till Svarte mosse och skogen runt omkring den lilla
sjön. Vi håller utkik efter vårpigga växter och djur när
vi vandrar genom skogen och vi försöker komma på
vilka de är. Med hjälp av håvar ska vi också undersöka
om det finns några småkryp nere i sjön. De vi får upp
kan vi studera i baljor med vatten på stranden och
kanske har vi turen att få se ett vattenbi, en buksim-
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matsäck och rejäla skor/stövlar, gärna även vandringsstavar, kamera, vatten och kikare. Guide är Kåre Ström
(telefon: 0737-72 32 04). Samling vid Folkets park
(Kungälvsparken) kl. 06:30 eller vid Sten-dammen
kl. 07:00, (koordinater: 58°2’20.5”N 12°5’8.8”E).
För kollektivtrafik till Kungälv, åk till Kungälvs
busstation, ca 5 min. gångavstånd till Folkets park,
eller till Kungälvsmotet, ca 10 min. gångavstånd
till Folkets park. Samarrangemang med Kungälvs
Naturskyddsförening och Kungälvs-ornitologerna.

tion, ca 5 min. gångavstånd till Kungälvsparken,
eller till Kungälvsmotet, ca 10 min. gångavstånd till
Kungälvsparken. Samarrangemang med Kungälvs
Naturskyddsförening.
MARSTRAND
Lördag 5 maj
Invigning av naturreservatet Marstrand
Invigningen av naturreservatet Marstrand kommer att
firas med tal och aktiviteter i reservatet. Pelle Dalberg
håller i en guidad vandring. För mer detaljerad information håll utkik i dagspressen och på vår hemsida
(vastkuststiftelsen.se).

NORDRE ÄLVS ESTUARIUM
Torsdag 3 maj kl. 18:00-21:00
Fåglar och vårblommor vid Nordre älvs mynning

MARSTRAND

Vandring på strandängar med ängslador och i
lövlundar där älven möter havet. Vi hoppas få se
rastande vadare, änder och gäss samt tidiga vårväxter
i kulturmarkerna på Lilla Överön och Karholmen.
Ta med varma kläder och matsäck och om möjligt
även kikare. Terrängen är relativt lättgången, men
ta ändå med rejäla skor eller kängor. Guider är Kåre
Ström (telefon: 0737-72 32 04) och Lars Peterson
(telefon: 0703-24 63 27). Samling vid Folkets park
(Kungälvsparken) kl. 17:30 eller vid en iordningställd parkeringsplats på Lilla Överön, kl. 18:00.
(koordinater: 57°47’41.2”N 11°44’52.3”E). Närmsta
busshållplats: Överön, fortsätt därifrån på landsvägen
ca 400–500 m mot sydväst. För kollektivtrafik till
Kungälv, åk till Kungälvs busstation, ca 5 min. gångavstånd till Kungälvsparken, eller till Kungälvsmotet,
ca 10 min. gångavstånd till Kungälvsparken. Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening.

Tisdag 8 maj kl. 18:00-21:00
Kustfåglar och vårväxter på Koön
Vi vandrar i växt- och fågelrika marker i kustlandskapet på södra Koön. Vi börjar med att gå en gammal
bruksväg längs strandängarna och hällmarkerna vid
Mjölkekilen där vi hoppas få se vårblommor samt
vadarfåglar, änder, gäss och tättingar. Vi passerar även
örtrika betesmarker och skogsbryn vid Klockarängen
och Björnängen samt mäktiga bergbranter och en
skalgruspåverkad vårflora i en sluttning nära gården
Halsen. Ta med varma kläder och matsäck och om
möjligt även kikare. Terrängen är relativt lättgången,
men ta ändå med rejäla skor eller kängor. Guide är
Kåre Ström (telefon: 0737-72 32 04). Samling vid
Folkets park (Kungälvsparken) kl. 17:30 eller kl. 18:00
vid en iordningställd parkeringsplats på Koön (tidigare
parkering till Rosenlunds naturreservat, koordinater:
57°53’32.5”N 11°36’49.5”E). Närmaste busshållplats:
Gunnarsdal, fortsätt därifrån ca 250 m på avtagsvägen norrut till parkeringen. För kollektivtrafik till
Kungälv: åk till Kungälvs busstation, ca 5 min. gångavstånd till Kungälvsparken, eller till Kungälvsmotet,
ca 10 min. gångavstånd till Kungälvsparken. Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening.

TOFTA
Lördag 5 maj kl. 08:00-12:00
Tofta kile och kustreservat
Vi vandrar i fågel- och växtrika kustmarker och
våtmarkslandskap vid Tofta kile, där vi hoppas få
möta vårens fågelfauna och spirande grönska i kulturmarkerna kring Tofta herrgård, Äggdalstorpet och
Hjelms udde. Vi spanar efter vadare och änder samt
tidiga vårväxter. Längs stigen vid havet finns även
spår efter den senaste sillperioden i området. Ta med
varma kläder, matsäck och gärna kikare. Terrängen
är relativt lättgången, men ta ändå med rejäla skor
eller kängor. Guider är Kåre Ström (telefon: 0737-72
32 04) och Ragnhild Crawford (telefon: 0303-22 66
82). Samling vid Folkets park (Kungälvsparken) kl.
07:30 eller vid parkeringen till Tofta naturreservat kl.
08:00 (koordinater: 57°51’21.4”N 11°41’46.9”E). För
kollektivtrafik till Kungälv, åk till Kungälvs bussta-

FONTIN
Måndag 4 juni kl. 18:30-20:30
Från utmark till naturskönt friluftsområde
Kvällsvandring genom Fontins naturreservat uppe
på Fontinberget ovanför Kungälv. Möt den skiftande
naturen i försommarkvällen då vi till fågelkvitter
besöker gammal ängsmark, bokskog och alkärr som
ligger helt nära varandra i reservatet. Vi vandrar även
genom blandskog och människoskapade granplan-
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Älgön, Kungälv. Foto: Martin Fahlén.

teringar. En pärla i området är den lilla sjön Svarte
mosse med sina våtmarksfåglar. Vid den gamla
gården Kolebacka finns äldre åker- och betesmarker
och en rikedom av gamla ekar. Hela området ruvar
på en spännande historia som bland annat lämnat
spår i form av en mycket lång stengärdesgård. Under
vandringen bekantar vi oss med de arter som utgör
viktiga beståndsdelar i de olika naturtyperna och med
gångna tiders användande av Fontinberget. Relativt
lättvandrad terräng men på sina ställen betydande
nivåskillnader. Rejäla skor/stövlar rekommenderas.
Samling vid motionscentralen Kotten nära Svarte
mosse, ca 15 min promenad från Kungälvs centrum.
Naturguide Lena Smith (telefon: 0733-45 07 59).

0703-70 54 30). Samling vid bryggan Rörtångens
hållplats (ca 15 min promenad från parkering) kl.
08:50 strax före färjans troliga avgång kl. 09:05. Färjan
(avgift) går troligen tillbaka kl. 14:35. Kontrollera
tidtabellen på www.vasttrafik.se eller Gunnars Båtturer
www.gunnarsbatturer.com.
SVARTEDALEN
Söndag 9 september kl. 11:00-14:00
Barrskogsdoft och sjöglitter – Övre Långevatten
Svartedalen är ett stort skogsklätt vildmarksområde
rikt på sjöar och våtmarker långt från stora vägar och
städer. Vi vandrar ca 3,5 km på stigar genom sensommarskogen förbi det gamla torpstället Räveklämman
och hemmanet Långevatten. Här kan vi fundera
över hur människor bodde i Svartedalen till ända in
på 1900-talet. Vandringen fortsätter sedan vidare
mot den vackra sjön Övre Långevatten efter att vi
också passerat sjöarna Tvängen samt Lilla och Stora
Sörvatten. Spännande nivåskillnader då stigen stundtals går högt upp på berget och senare längs med
sjöstranden. Gammal skog med höga granar möter oss
liksom en rikedom av sensommarblommor och kanske
fjärilar, längs de gamla grusvägarna. Relativt lättgången
terräng, rejäla kängor/stövlar rekommenderas dock.
Ta gärna med matsäck. Guide Lena Smith, 0733-45
07 59. Samling vid P-platserna vid Mörtevatten kl.

ÄLGÖN
Söndag 29 juli kl. 08:50-14:35
Strövtåg på Bohusläns sockertopp
Följ med Hans Årebäck och Martin Fahlén på en
fantastisk heldag där den bitvis krävande vandringen
fokuserar på Älgöns och Brattöns spännande geologi
men även intressanta växtlighet och kulturhistoria.
Vandringen är ca 6 km lång. Ta med kläder efter väder
och matsäck för hela dagen. Guiderna har tillsammans med Jimmy Stigh gett ut en bok med samma
rubrik som vandringen. Antalet deltagare är begränsat.
Föranmälan senast 21 juli till Martin Fahlén (telefon:
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LERUM
SÄVEÅN
Torsdag 17 maj kl. 18:00- ca 21:00
Kvällsvandring längs Säveån
Ung kärrsnäppa. Foto: Jan Uddén

En ca tre timmar lång vandring bland sippor och
vårfåglar i Säveåreservatet. Vi samlas vid Floda station
(närmast sjön) kl. 18:00 och går sedan längs Säveån
på den nyrenoverade vandringsleden till Stenkullen.
Där kan de som vill ta tåget tillbaka till Floda. Ta
med kläder efter väder, matsäck för en fika och kikare.
Guide är Hasse Österman (telefon: 0702-91 81 71
eller 0302-319 34).
LIDKÖPING

11:00. Koordinater 57°58’45.5”N 12°0’58.4”E. För
samåkning kom till Kungälvsparken kl. 10:30 eller
till trevägskorsningen i Grandalen (vid kartan/tavlan)
kl. 10:50. Kollektivtrafik: åk till Kungälvs busstation,
sedan 5 min promenad till Kungälvsparken. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Kungälv.

VÄNERSKÄRGÅRDEN
28 - 29 mars kl. 10:00 & 14:00
Naturen vaknar upp
Vi ger oss ut på en vandring i naturums omgivningar.
Vilka djur har vaknat ur sin vinterdvala? Vad är en
knopp? Vi går på den tillgängliga naturslingan och
upptäcker och funderar längs vägen. Start vid naturum
Vänerskärgården -Victoriahuset. Aktiviteten tar cirka
en timma. Det är lätt att ta sig tillbaka på egen hand
om orken tryter för de minsta. Vandringen passar bra
för hela familjen. Det går bra att ta med barnvagn
för de som önskar. 30 kr/barn över 6 år, medföljande
vuxen gratis. Arrangör: Naturum Vänerskärgården.

SVARTEDALEN
Lördag 22 september kl. 09:30-12:30
Vildmarksvandring vid Övre Långevatten och
Mörtevatten
Höstvandring vid sjöarna Övre Långevatten, Tvängen
och Mörtevatten. Vi vandrar i naturskog och passerar
mäktiga bergbranter, mossar och utsiktsplatser vid
sjöarna. Vi spanar efter fåglar, växter och svampar
och stannar till vid gamla torpruiner, bland annat
Rävaklämman. Terrängen kan bitvis vara mycket
fuktig och något brant på vissa ställen. Medelsvår
vandring. Ta med matsäck och rejäla skor/kängor/
stövlar. Guide är Kåre Ström (telefon: 0737-72 32
04). Samling vid Folkets park (Kungälvsparken) kl.
09:30 eller vid Mörtevattens parkering kl. 10:00
(koordinater: 57°58’45.2”N 12°0’58.1”E). För kollektivtrafik till Kungälv åk till Kungälvs busstation, ca
5 min. gångavstånd till Folkets park, eller till Kungälvsmotet, ca 10 min gångavstånd till Folkets park.
Turen beräknas ta ca 4 timmar. Samarrangemang med
Kungälvs Naturskyddsförening och Kungälvsornitologerna.

VÄNERSKÄRGÅRDEN
Söndag 29 mars
Bobyggardag vid naturum
Vi bygger bon till våra vilda djur. En fladdermusholk,
ett bihotell eller kanske en alldeles vanlig fågelholk.
Vad vill du bygga? Hela familjen hjälper till. Material
och bygghjälp finns på plats utanför naturum. Grillarna är tända. Ta med matsäck om du vill grilla.
Grillen startas upp kl. 11:00. Under dagen finns även
en äggjakt vid naturum och skaparmaterial uppställt
i utställningen. För dig med spring i benen är även
en ägginspirerad tipspromenad uppsatt. Varmt
Välkomna till en heldag vid naturum! 30 kr/barn över
6 år, medföljande vuxen gratis. Om barnet deltar i
äggjakten på söndag kostar båda aktiviteterna endast
30 kr tillsammans. Arrangör: Naturum Vänerskärgården.
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VÄNERSKÄRGÅRDEN

VÄNERSKÄRGÅRDEN
Lördagar 30 juni - 4 augusti

28 - 30 mars

Vandring på Stora Eken

Äggjakt vid naturum

Helgdagsutflykt med guide & båttur. För mer information och tid se naturum.lackoslott.se. Arrangör:
Naturum Vänerskärgården.

Runt naturum och upp mot Läckö Slott finns ett
antal ägg gömda i gräset, under grenar och mellan
stenar. Kom och hjälp till att hitta dem. Självklart får
alla barn som hittar ägg en liten påskgåva. Äggjakten
startar och avslutas i naturums reception. Här får ni all
information ni behöver för att hitta de gömda äggen.
30 kr/barn över 6 år, medföljande vuxen gratis. Om
barnet deltar i bobyggardagen på söndag kostar båda
aktiviteterna endast 30 kr tillsammans. Arrangör:
Naturum Vänerskärgården.

VÄNERSKÄRGÅRDEN
9 juni - 12 augusti kl. 10:30, 12:30,
14:30 & 15:30
Småkrypssafari för barn
För mer information och tid se naturum.lackoslott.se.
Arrangör: Naturum Vänerskärgården.

DJURÖ
VÄNERSKÄRGÅRDEN

17 juni; 1, 15, 22 juli & 19 augusti
(med reservation för ändringar)

29 - 31 oktober
kl. 10:00 & 14:00

Heldag i Djurö Nationalpark

Vad gör djuren på vintern?

Tillsammans med en naturumguide och tillsyningsmannen Anders Ydergren utforskar vi Djurö på nära
håll. Vi samlas vid naturum på morgonen kl. 09.00.
Sedan bär det ut på sjön, resan ut till Djurö tar ca
två och en halv timma. Väl framme fikar vi och går
igenom dagen, sedan vandrar vi i lagom takt och
stannar till där det finns intressanta fakta och historier
att berätta. Naturumguiden har fokus på de växter och
djur som kan hittas här ute. Anders Ydergren följer
med på turen och stöttar upp med kunskap han har
förvärvat under sina 23 år som tillsyningsman i nationalparken. Tillbaka vid fastlandet är vi kring 17-18
tiden, beroende på väder och vind. Kostnad: 695 kr/
vuxen och 495 kr/barn upp till 12 år. Föranmälan
krävs. För mer information om vandringen på Djurö,
kontakta naturums reception, telefon: 0510 - 484660
eller maila info@lackoslott.se. Arrangör: Naturum
Vänerskärgården.

Vi ger oss ut på promenad i naturums omgivning.
Vart tar nyckelpigorna vägen när det blir vinter?
Varför hoppar det inga grodor i snön? Stora som små
är välkomna. Även barnvagn fungerar längs naturstigen som vi går. Aktiviteten startar vid naturum.
30 kr/barn över 6 år, gratis för medföljande vuxen.
Arrangör: Naturum Vänerskärgården.
VÄNERSKÄRGÅRDEN
29 - 31 oktober kl. 17:00, 17:30, 18:00
& 18:30
Reflexvandring i mörkret
Vem gömmer sig i mörkret? Här krävs en ficklampa,
nyfikenhet och lite mod. Även barnvagn fungerar om
yngre syskon vill följa med på färden. Under aktiviteten är grillen tänd för er som vill grilla medhavd
korv eller annan matsäck. 30 kr/barn över 6 år, gratis
för medföljande vuxen. Arrangör: Naturum Vänerskärgården.

VÄNERSKÄRGÅRDEN
26 juni & 25 juli kl. 18:30
Natur- och kulturpromenad
Natur- och kulturpromenad med Lisen Sundblad,
start vid naturum kl. 18:30. Arrangör: Naturum
Vänerskärgården.

LYSEKIL
VÄGERÖD
Onsdag 18 april kl. 18:00-21:00

VÄNERSKÄRGÅRDEN

Bland bokar och sippor

Torsdagar 28 juni - 2 augusti

I natursköna och kulturhistoriskt intressanta Vägeröds
dalar på Skaftö lyssnar vi på de fåglar som hunnit
anlända och ser blåsippor i mängd i närheten av
Skaftös största insjö Edsvattnet. Vi tittar även närmare

Naturguidning från kajak
För mer information och tid se naturum.lackoslott.se.
Arrangör: Naturum Vänerskärgården.
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fyrhuset vandrar vi över bergen mot Hästevik, tittar
på ett par jättegrytor och upplever kontrasterna
mellan orörd granit och gamla stenbrott i Galleberget
längst i norr. Vi ser också på fåglar och växtlighet i
”Klippornas rike”. Ta gärna med kvällsfika. Guide är
Thomas Andersson (telefon: 0707-55 43 63). Samling
vid parkeringen vid Pinnevik. Närmsta hållplats:
Södra Hamnen eller Havets Hus.

på de ovanligt rika förekomsterna av vita och rosa
färgvarianter av blåsippor. Kanske den säregna
vätterosen också är synlig. Ta gärna med kvällsfika
som vi intar vid utsiktsplats intill Edsvattnet. Guide är
Thomas Andersson (telefon: 0707-55 43 63). Samling
vid naturreservatets parkeringsplats.
NÄVERKÄRR
Onsdag 16 maj kl. 18:00-21:00

MARIESTAD

Storskog och gullvivor
Vi vandrar genom en av Bohusläns vackraste kustädellövskogar i ett pastoralt landskap då gullvivorna
blommar. I den unika storskogen med rikt fågelliv
växer flerhundraåriga almar och andra ädla lövträd.
Kanske vi får höra göken gala i väster. Ta gärna med
kvällsfika som vi intar i natursköna Karlsvik. Guide är
Thomas Andersson (telefon: 0707-55 43 63). Samling
vid naturreservatets parkering vid Näverkärr.

SURÖ BOKSKOG
Lördag 21 april kl. 10:00-12:00
Vårpromenad i en bokskog med vårblommor
Lätt, kortare promenad genom en artrik biotop strax
norr om Mariestad på vägen mot Sjötorp. Skylt visar
avfart mot Surö Bokskog och parkeringen där vi
samlas. Samåkning från Hertig Karls torg, Mariestad,
kl. 09:40. Bra vandring för hela familjen och mycket
att upptäcka för både barn och vuxna. Guide är Alf
Saldin (telefon: 0501-163 88). Ta gärna med fikakorg
att njuta av efter promenaden.

STÅNGEHUVUD
Onsdag 30 maj kl. 18:30-21:30
Bland ”strandpiltar” och bohusgranit
Då triften blommar gör vi en vandring i ”Klippornas rike” i Lysekils yttersta utpost mot väster. Det
fascinerande landskapet av röd bohusgranit är både
geologiskt och botaniskt intressant. Kanske den vackra
strandvialen har börjat blomma. Ta gärna med kvällsfika. Guide är Thomas Andersson (telefon: 0707-55
43 63). Samling vid parkeringen vid Pinnevik.
Närmsta hållplats: Södra Hamnen eller Havets Hus.

ÖSTEN
Lördag 12 maj kl. 11:00-15:00
Möt förvaltaren vid Östen om våren
Kom och skåda med oss. Kanske hör du rördrommen
tuta, eller ser den mäktiga havsörnen flyga förbi? Vid
fågeltornet i Öja finns kikare och tipspromenad för
barn och vuxna. Länsstyrelsen berättar om arbetet
vid Östen under kulturdagarna. Arrangör: Naturum
Hornborgasjön.

GÅSEVIK – GRÖDERHAMNSÄNGEN
Onsdag 13 juni kl. 18:30-21:30
I orkidérika marker

LOGÅRDEN

När orkidéerna blommar i rikkärret vid Gröderhamn
på Skaftö gör vi denna vandring i frodiga och kalkrika
marker med stor artrikedom. På väg till Gröderhamn
tittar vi även på flora och havsstrandsvegetation i
Gåsevik. Ta gärna med kvällsfika. Guide är Thomas
Andersson (telefon: 0707-55 43 63). Samling parkeringen ca 200 meter söder om Sven Lovén-centret
(Kristinebergs marina forskningsstation).

Lördag 19 maj kl. 19:00-23:00
Fågel- och kulturexkursion i Logårdens reservat
Kom med och lyssna och upptäck minst ett 50-tal
fågelarter som vi hör och ser i en gammal kulturbygd
vid sjön Östen. Samling vid Logårdens parkering kl.
19:00. Samåkning från Hertig Karls torg, Mariestad,
18:30. Medtag fika. Vi spanar till ca 23:00. Guide är
Alf Saldin (telefon: 0501-163 88).

STÅNGEHUVUD

BROMMÖ SKÄRGÅRD

Onsdag 22 augusti kl. 18:00-21:00

Lördag 25 augusti 10:00-17:00

Granit och jättegrytor

Heldagsvandring i Vänerskärgården

Vi gör en vandring i norra delarna av Stångehuvuds
granitlandskap i Lysekil. Efter ett besök vid det gamla

Följ med och se sanddyner och jättegrytor och
upplev utsikten ut mot Vänerhavet. Ta med matsäck,
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Stensöta. Foto: Hans Sjöberg.

svamppåse samt klädsel och skor för en heldag ute.
Vandringen är lång, går bitvis i lite svårare terräng
och kräver medelgod kondition. Guide är Alf Saldin
(telefon: 0501-163 88). Samling vid Hertig Karls torg,
Mariestad, kl. 09:15 för samåkning eller vid Brommö
färjeläge kl. 10:00. Kostnad 20 kr för färjan.

RAMHULTAFALLET
Söndag 1 juli kl. 10:00-13:30
Vattenfall och rika branter mot sjön
Botanisk vandring från vattenfallet till ängarna vid
Buarås. Vi studerar den rika grönstenspåverkade
floran utefter branterna. De annars inte så vanliga
ormbunkarna svart- och gaffelbräken kan studeras på
flera ställen och vi kommer även att se den rödlistade
västkustrosen som här har en av sina östligaste lokaler.
Vi räknar även med att få se grön- och björkpyrola i
begynnande blomning. Har vi tur så blommar även
klockpyrolan i år. Vi passerar även ett par torpruiner
och några femstenarör. Största delen av vandringen
följer den nya vandringsleden mot Sätila, men det
kan vara lite krävande när vi går ner till ängarna vid
Buarås. Längden på vandringen är ca 3,5 km. Tag med
matsäck. Guide är Jan Kuylenstierna (telefon: 0730-63
00 49). Samling vid reservatsparkeringen.

MARK
ASSBERGS RAVINER
Onsdag 6 juni kl. 18:00-21:00
Bilden av ett ravinlandskap
Hur får du dina foton att se mer spännande ut? Lär
dig om bildkomposition i den vackra slingrande
ravinen samtidigt som du får veta varför det ser ut
som det gör. Hur lyckas du med att fotografera blommorna i reservatet? Naturfotograf Gert Olsson ger
dig tips och råd i ditt fotograferande. Det blir en kort
vandring in i reservatet. Tänk på bra fotbeklädnad
vid blött väder. Vid regn kan turen ställas in. Ta med
matsäck och givetvis kamera (systemkamera om du
har, stativ är också bra). OBS! Föranmälan till Gert
Olsson (telefon: 0707-31 39 55) senast dagen innan.
Samling på parkeringen nedanför Skene Järn vid
entrén till naturreservatet. Det går att ta sig fram med
barnvagn.

MELLERUD
NORRA BÅSANE
Lördag 17 mars kl. 10:00 - ca 14:00
Torpvandring i Norra Båsane
Vi kommer att besöka plasterna där torpen Plåten,
Rönningen, Bränningen, Klingerud, Lagmanserud,
Landsbol och Stutedalen låg, höra historiken kring
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dem samt även höra berättas något om naturreservatet
och de unika naturvärden det rymmer. Guide är
Per-Olof Eliasson (telefon: 0707-20 27 62). Samling
vid gamla affären i Dalskog, där Båsanevägen ansluter
till länsväg 166. Närmaste busshållplats: Dalskog. Ej
framkomligt med barnvagn. Samarrangemang med
Dalskogs tennisklubb och byalag.

KYNNEFJÄLL
Söndag 22 juli kl. 10:00-15:00
Kynnefjälls natur med skogar, sjöar, varg och bäver.
Kynnefjäll, känt för kärnkraftsmotstånd och vargrevir
har mycket mer att erbjuda. Här finns ett nät av
vandringsleder med Bohusleden som pulsåder. Glesa
hällmarkstallskogar, myrmarker, torpställen och
klarvattenssjöar för oss till en helt annan miljö än
kustlandets. I denna norrlandsmiljö är det tystnad
och lugn som råder. Vi gör en vandring längst stigar
och småvägar till Vaktarekullen och vindskyddet vid
Stora Holmevattnet. Vandringens längd: ca 8–9 km.
Medtag matsäck för två raster! Möjlighet till bad i
insjö. Guide är Gunnel Turpeinen (telefon:0525-330
95 eller 0702-44 67 09). Samling reservatsparkeringen
vid Kasebo. Infart från Söbbön (skylt Kasebo) på
vägen mellan Hedekas och Töftedal ca 7 km norr om
Hedekas. OBS! Följ vägbeskrivningen, söker man via
GPS blir man hänvisad fel Kasebo (det finns två på
Kynnefjäll). Om man ändå vill använda GPS är koordinaterna till P-platsen vid rätt Kasebo: 58°43’39.4”N
11°43’44.8”E, och adressen: Krokstads-Borgen 13,
Hedekas. Samarrangemang med Friluftsfrämjandet i
Tanum.

SVARVARETORPET, MÖRTJÄRN
(KROPPEFJÄLL)
Söndag 20 maj kl. 10:00-15:00
Vi njuter av fantastiska skapelser skapade av natur
och människa
På denna vandring i lugnt tempo ska vi njuta av några
fantastiska skapelser som finns i detta område. Några
är skapade av människor och naturen tillsammans,
andra har naturen skapat själv. I Svarvaretorpets naturreservat ser vi bland annat på ängsgranskogen och
den för terrängen typiska kvartskalkskiffern. Kanske
vi till och med kan hitta en trollskatt i grottan vi
kikar in i längs vägen. Inom området växer Sveriges
största bestånd av den utrotningshotade ormbunken
uddbräken. Vandringen går i huvudsak på vägar och
leder och är ca 6 km lång. Vandringen passar både
vuxna och lite större barn. Det går inte att köra med
barnvagn. Ta med fika för minst två raster, vatten och
något att sitta på. Om man har kan man gärna ta med
böcker för artbestämning av växter och djur, kikare
och lupp. Guide är Helena Sellering (telefon: 0708-60
29 13). Samling på parkeringen vi OK Kroppefjälls
OK-stuga (koordinater: 58°42’25.2”N 12°19’50.2”E).
Vägbeskrivning: Från Dals Rostocks södra ände följ
skyltning mot OK-stugan och Kroppefjälls hotell.
Närmsta hållplats: Kroppefjällsvägen.

ORUST
STIGFJORDEN - KALVÖFJORDEN
Lördag 17 mars kl. 09:00-13:00
Möt våren i Kalvöfjorden
Möt våren och träffa rovfåglar, gäss, änder och
vadare i Kalvöfjorden i Stigfjordens naturvårdsområde. I området möter vi de tidiga vårfåglarna och
letar dessutom andra vårtecken i form av växter
och insekter. Utflykten går i lätt terräng och är fyra
timmar. Lite beroende på hur långt våren kommit och
vad som finns rör vi oss runt och besöker flera lokaler.
Ta med matsäck. Thomas Liebig (telefon: 0706-46 65
58) är guide under en fyra timmar lång tur. Samling
vid busspendelparkeringen i Varekil.

RYR
Söndag 27 maj kl. 10:00-14:00
Orkidéer på Ryr, botanisk vandring i
kulturlandskap
Botaniskt rikt kulturlandskap på kalklerskiffer.
Här finns några av länets intressantaste och mest
skyddsvärda botaniska områden. Slåtterängar och
naturbetesmarker är det som återstår av det ålderdomliga kulturlandskapet på Ryrhalvön. Här blommar
under försommaren rikligt med gullviva och Sankt
Pers nycklar. Den mest värdefulla vegetationen på
Ryrhalvön är de solöppna kalktorrängarna och hällmarkerna som finns i anslutning stränderna. Samling
vid parkeringsplatsen centralt i naturreservatet. Lätt
vandring i långsamt tempo. Tag med matsäck. Guide
är Hans Alexandersson (telefon: 0701-80 54 84).

HÄRMANÖ
Lördag 12 maj kl. 10:30 - ca 16:00
Lördag 12 maj 10:30 - ca 17:30
Gullvivor
Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort.
Här finns den karga, exponerade västsidans gnejs-
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Rådjur. Foto: Thomas Liebig.

klippor genomskurna av diabasgångar och den leende,
bördiga östsidans skalgrusrika jordar. Du kan välja
mellan en längre och snabbare vandring till Härmanö
Huvud, drygt 6 timmar eller en kortare tur över
ängarna till Härmanös västsida, drygt 5 timmar. På
turen till Härmanö Huvud berättas om natur och
kultur och där syns resultatet av ljungbränning och
röjning inom GRACE-projektet. Turen till västsidan
är delvis lämplig för barnvagn eller rullstol och bjuder
rik blomning, fågelsång, till synes kala strandklippor
och bäverdammar. Båda turerna erbjuder möjlighet
att se safsan som är Härmanös mest omtalade växt.
Bitvis krävande terräng, tänk på bra skor. Ta med
matsäck. Guider är Gunilla Olander (telefon: 0730-22
47 98) och Berth Kullholm (telefon: 0703-33 61 14).
Samling vid affären i Gullholmens hamn kl. 10:30.
Personfärja 381 avgår från Tuvesvik kl. 10:15. Om
du parkerar på Tuvesvik så lägg på parkeringsavgift så
att det stämmer med returfärja som avgår från Gullholmen Hamnen 16:30 respektive 18:30.

tjusar. Först går vi genom blommande ängar där det
även går bra att köra barnvagn eller rullstol. Sedan
över klipporna mot västra stranden och därefter
genom krattskog med bäverdammar. Ta med matsäck.
Kraftiga skor. Guide är Gunilla Olander (telefon
0730-22 47 98). Samling vid affären i Gullholmens hamn ca kl. 11:00. Personfärja 381 avgår från
Tuvesvik, troligen kl. 10:45. Kontrollera tidtabellen
för färjetrafiken med Västtrafik. Vi inväntar färjan. Vid
tveksamhet kan ni ringa guiden. Lägg på parkeringsavgift så det stämmer med lämplig returfärja.
HÄRMANÖ
Tisdag 7 augusti kl. 11:00-17:00
Skålldalen och Härmanö Huvud
Skålldalen är en bördig, tidigare odlad och bebodd
dalgång på södra Härmanö med omväxlande natur
från strand till skog. Röjningar och ljungbränning
inom GRACE-projektet har öppnat upp landskapet
för ökad mångfald. I sydväst ligger Skållehus med
rester av en bosättning från 1500-1700-talen. Utsikten
från Härmanö Huvud är storslagen. Möjlighet till
bad. Ta med matsäck och ha kraftiga skor. Samling
på Tuvesvik kl. 11:00 för båtresa med chartrad båt till
södra Härmanö. Båtkostnad tur och retur 150 kr per
person. OBS! Föranmälan till guiden Gunilla Olander
(telefon: 0730-22 47 98) senast 5 augusti. Lägg på
parkeringsavgift till kl. 17:00.

HÄRMANÖ
Söndag 17 juni ca kl. 11:00-16:30
(Tiden anpassas efter tidtabellen för färjorna)
De Vilda Blommornas Dag
En vacker och omväxlande vandring på drygt 5
timmar när det blommar som mest och landskapet
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STIGFJORDEN - KALVÖFJORDEN
Söndag 26 augusti kl. 10:00-14:00
Fågelskådning i Kalvöfjorden

Fetörtsblåvinge. Foto: Thomas Liebig.

Området är en av Västkustens förnämsta rastlokaler
för doppingar, svanar, gäss och änder så här i skiftet
mellan augusti och september. Med lite tur har vi
chans att se svarthakedopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping samt skäggdopping. Utöver fåglarna
utlovas den sällsynta saltmållan och om vädret vill
ett tiotal arter av dagfjärilar. Ta med matsäck, kikare
och skodon som tål väta. Vi kommer att röra oss i
lätt terräng. Thomas Liebig (telefon: 0706-46 65 58)
är guide under en fyra timmar lång tur. Samling vid
busspendelparkeringen i Varekil.
STIGFJORDEN - RÅSSÖ
HÄRMANÖ

Söndag 18 november kl. 09:00-13:00

Söndag 12 augusti ca kl. 11:00-16:30
Söndag 12 augusti ca kl. 11:00-17:45
(Vi anpassar tiderna till tidtabellen för färjorna)

Örnar i Kalvöfjorden
En fågelexkursion i bohuslänska vinterörnmarker där
havsörn brukar jaga. Förutom havsörn kan vi se en
mängd sjöfåglar samt andra rovfåglar som pilgrimsfalk
och duvhök. Vi rör oss i relativt lätt terräng. Ta med
matsäck och kikare. Guide är Thomas Liebig (telefon:
0706-46 65 58) under en fyra timmar lång tur.
Samling vid busspendelparkeringen i Varekil.

Ljungen blommar
Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort.
Här finns den karga, exponerade västsidans gnejsklippor genomskurna av diabasgångar och den leende,
bördiga östsidans skalgrusrika jordar. Du kan välja
mellan en längre och snabbare vandring till Härmanö
Huvud, drygt 6 timmar eller en kortare tur över
ängarna till Härmanös västsida, drygt 5 timmar. På
turen till Härmanö Huvud berättas om natur och
kultur och där syns resultatet av ljungbränning och
röjning inom GRACE-projektet. Turen till västsidan
är delvis lämplig för barnvagn eller rullstol och bjuder
rik blomning, fågelsång, till synes kala strandklippor
och bäverdammar. Båda turerna erbjuder möjlighet
att se safsan som är Härmanös mest omtalade växt.
Bitvis krävande terräng, tänk på bra skor. Ta med
matsäck. Guider är Gunilla Olander (telefon: 0730-22
47 98) och Berth Kullholm (telefon: 0703-33 61
14). Samling vid affären i Gullholmens hamn ca kl.
11:00. Personfärja 381 avgår från Tuvesvik, troligen
10:45. Kontrollera tidtabellen för färjetrafik med Västtrafik. Vi inväntar färjan. Vid tveksamhet ring gärna
guiderna. Lägg på parkeringsavgift så att det stämmer
med lämplig returfärja.

SKARA
EAHAGEN
Söndag 10 juni kl. 10:00 – ca 12:30
Försommarvandring i gammal bondeskog
med gran
Vi åker till Eahagen där vi vandrar i en gammal
bondeskog som gränsar till Flämsjön. På vägen dit går
vi på Eahagens leder. Vandringen tar ca 2- 2 1/2 tim.
Medtag fika. Samling vid Öglunda kyrka. Guide: Peter
Nilsson Stofkoper (telefon 0706-82 76 78).
SKÖVDE
KARSTORP LYCKE-LILLA HÖJEN
Söndag 6 maj kl. 10:00
Vandring i småkuperat landskap
Vi kommer att vandra runt i de vackra betesmarkerna
i reservatets centrala del. Efter någon timmes vandring
kommer vi fram till backarna vid Karstorp gård, där vi
fikar medan vi beundrar den vackra utsikten västerut
och de blommande betesmarkerna runt omkring oss.
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Medtag fika! Samling vid Lerdala kyrka. Guide: Peter
Nilsson Stofkoper (telefon 070-682 76 78).

sedan 1986. Vandringen tar 1½-2 tim. Medtag gärna
fika! Samling vid Nohlmarkens P-plats. Guider är
Kurt-Anders Johansson (telefon: 0500-41 17 80
eller 070-630 17 36), Rolf-Göran Carlsson (telefon:
070-571 34 35), m.fl.

SILVERFALLET
Tisdag 5 juni kl. 19:00-21:00
Saga och musik vid Silverfallet

DJUPEDALSGROTTAN

Upplev stämningen runt Silverfallet i den vackra
dalgången norr om Lerdala. Vi följer vattnets väg
bakåt, först förbi sandstenshällar där högarna av
rödfyr lyser i kvällssolen. Vi ser vattnet kasta sig utför
alunskifferbranten och där ovanför vattentrappan av
kalksten i en lövsal fylld med fågelsång. Med våra
sinnen öppna för intryck går vi en stillsam meditationspromenad med inslag av musik och berättande.
Fiolens toner blandas med porlandet från bäcken. En
berättelse växer fram, musiken vävs in. Ta på varma
kläder och ta gärna med en hopfällbar pall eller ett
sittunderlag. Vill man ta med matsäck kan man ta
fram den efter konsertens slut vid vattnet. Turens
längd är 1,5 kilometer. Guider är Helena och Barbara
Sandell (telefon: 0703-49 00 93). Samling vid reservatets nedre parkering (koordinater: 58°29’36.3”N
13°44’42.1”E). Närmaste busshållplats är Karlsfors
med gångavstånd 500 m.

Söndag 23 september kl. 10:00-13:00
Höstvandring vid Djupedalsgrottan på Klyftamon
Vi gör en vandring i det nya naturreservatet Djupedalsgrottan på Klyftamon. Vi går en sväng i reservatet
med gles, äldre tallskog, över berghällar och mossar,
ser på lavar, mossor och lite annat, samt letar upp den
mystiska grottan. Lite svårgånget, stiglöst med blöta
partier och berghällar. Stövlar är bra att ha på fötterna.
Ta med fika och gärna en lupp. Samling för samåkning kl. 09:30 på Billingehovs parkering, Skövde eller
vid fotbollsplanen i Timmersdala kl. 10:00. Guide är
Ingvar Fredriksson (telefon: 0737-27 36 48).
SANDGÄRDET
Söndag 28 oktober kl. 10:00-13:00
Höstvandring vid Sandgärdet i Berg
Vi gör en vandring i det nya naturreservatet Sandgärdet på Nordbillingens västsida. Här vandrar vi
genom lövskogslundar, lövsumpskogar och trädbevuxna betesmarker, alla påverkade av kalk. Vi ser på
arter av mossor, lavar m.m. och upplever höstlövens
färgprakt utmed bergssluttningen. Eftersom det bitvis
är blött, så är stövlar lämpligt skodon. Ta med fika
och gärna en lupp. Samling för samåkning kl. 09:30
på Billingehovs parkering, Skövde eller vid Bergs
kyrka kl. 10:00. Guide är Ingvar Fredriksson (telefon:
0737-27 36 48).

RÅNNA-RYD
Söndag 17 juni kl. 10:00
De vilda blommornas dag
På ”de vilda blommornas dag” vandrar vi i Ryds ängar.
Vi gör en vandring längs med leden upp till torpet
Åsen och vandrar runt i markerna och tittar på de
blommor som vi hittar. Medtag fika. Samling vid
första parkeringen på den vänstra sidan på Rånnavägen, räknat från Skövde. Guider är Kurt-Anders
Johansson (telefon: 0500-41 17 80 eller 070-630 17
36), Rolf-Göran Carlsson (telefon: 070-571 34 35).

SOTENÄS

NOHLMARKEN

RAMSVIKSLANDET

Måndag 25 juni kl. 18:30 - ca 20:30
Måndag 30 juli kl. 18:30 - ca 20:30

Lördag 28 april kl. 10:00-14:00
Blommor, fjärilar och fåglar

Orkidévandringar i Nohlmarken

I naturreservatet Ramsvikslandet ligger den vackra
platsen Haby Bukt. Där, i väster, tittar vi på nyanlända flyttfåglar, till exempel gök, lövsångare och
ringtrast. Om solen visar sig noterar vi tidiga fjärilar
så som tosteblåvinge och grönsnabbvinge. På de
fina blomsterängarna böjer vi oss för sandviol och
mandelblommor. Vandringen tar ca tre timmar.
Vi går ca 4 km i lätt och medelsvår bergig terräng.
Ta med matsäck, täta skor eller stövlar. Guider är

I Nohlmarken kan man under en säsong finna inte
mindre än hälften av alla i länet funna orkidéer,
nämligen 15 arter. Vid tidpunkten för den första
vandringen kan man kanske finna ca 10 blommande
arter, vid den senare ca 5, en del i mycket stort antal.
Dessutom förekommer en massa andra, såväl vackert
prunkande som mindre prunkande, arter. Totalt har
mer än 400 olika kärlväxter blivit påträffade i området
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terräng. Ta med matsäck, täta skor eller stövlar. Guider
är Jan Artursson (telefon: 0725-42 30 99) och Hans
Petersson (telefon: 0707-31 81 05). Samling vid
parkeringsplatsen vid Haby Bukt.
HÅLLÖ
Lördag 21 juli kl. 10:00-13:20
Lördag 4 augusti kl. 10:00-13:20
Geologisk vandring – granit och jättegrytor

Nästrot. Foto: Thomas Liebig.

Hållö är en klippö av Bohusgranit som är synnerligen
rik på spår av inlandsisen. Här finns gott om jättegrytor och polerade hällar med isräfflor. Slätte Hälla
och blockramlet i en intilliggande klyfta är spektakulära. Vi kikar också på den tunna gången med en
svart bergart som skär igenom graniten. Vandringen
är ca 3 km och går över granithällar. Ta gärna med en
matsäck. Guide är Thomas Eliasson (telefon: 0702-22
88 57). Samling kl. 10:00 vid Hållöfärjans (avgift 100
kr) tilläggsplats vid Smögenbryggan. Finns man på
Hållö så samlas vi alla kl. 10:15 vid färjans tilläggsplats
vid bryggan nordost om Fyrbostäderna.
RAMSVIKSLANDET
Lördag 11 augusti kl. 10:00-13:15

Jan Artursson (telefon: 0725-42 30 99) och Hans
Petersson (telefon: 0707-31 81 05). Samling vid
parkeringsplatsen vid Haby Bukt.

Geologi, blommor och fåglar
Sommarvandring vid Grosshamn, över ängsmarker
och granithällar. Ramsvikslandet har kallats ”Klippornas rike”. Äldre tiders kustjordbruk präglar
landskapet. Vandringen går i måttligt svår terräng. Ta
med matsäck så fikar vi vid den ovanliga bergarten
rombporfyr, som skär genom graniten. Guider är
Thomas Eliasson (telefon: 0702-22 88 57) och Jan
Artursson (telefon: 0725-42 30 99). Samling på
parkeringen vid Fykan.

SANDÖN
Tisdag 17 juli kl. 10:00-13:15
Geologisk vandring – Bohusgranit
Klipporna av Bohusgranit på Sandöns utsida är spektakulära med spännande former av inlandsisens och
glaciärälvarnas nötande. Vi promenerar på de renspolade granithällarna och kikar på märkliga strukturer
och mineral som skapades när graniten bildades djupt
ner i jordskorpan. Varför är Sandön en bågformad
bergsrygg? Vandringen är drygt 2,5 km lång. Ta gärna
med en matsäck. Guide är Thomas Eliasson (telefon:
070-222 88 57). Samling kl. 10:00 vid reservatsparkeringen intill badplatsen.

RAMSVIKSLANDET
Söndag 12 augusti kl. 10:30-15:30
Långtur på Ramsvikslandet
Vi vandrar från Haby Bukt till Sotehuvud och
vidare väster om Sote Bonde till Fykan, därifrån åter
till Haby via Hällingedalen. Naturen är varierad
med exponerad kust, jättegrytor, hällskulpturer, rik
blomsterprakt och gammal genuin skärgårdsbebyggelse. Det är relativt lättgånget men det finns några
besvärligare passager. Vandringens längd är ca 8–9
km. Medtag matsäck! Guide är Gunnel Turpeinen
(telefon:0525-330 95 eller 0702-44 67 09). Samling
på naturreservatets parkering vid Haby. Skyltat från
vägen mellan Hunnebostrand och Kungshamn.

RAMSVIKSLANDET
Lördag 21 juli kl. 10:00-14:00
Blommor, fjärilar och fåglar
I naturreservatet flyger små blåvingar, stora amiraler
och tistelfjäril på de många ovanliga blommorna.
Dagfjärilarna ser vi under turen, då vi även tittar på
blommor, och bofasta och tidigt flyttande fågelarter.
Vandringen på ca 4 km går i lätt och medelsvår bergig
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RAMSVIKSLANDET
Lördag 25 augusti kl. 10:00-16:00
Under ledning av Evastina Blomgren (telefon:
0730-38 04 89) kommer vi att besöka tre olika platser
på Ramsvikslandet norr om Kungshamn och Smögen,
och vi förflyttar oss mellan dem med hjälp av egna
bilar. Till att börja med kalkpåverkade betesmarker
innanför Haby bukt, sedan mer hedartad vegetation
vid Myrmoen och till sist stränder vid Grosshamn,
som väntar på oss för att visa upp sina typiska växter
och en del specialiteter. Om vädergudarna står oss bi
kan vi glädja oss åt fyra olika gentianor i blom: ängs-,
sump-, fält- och kustgentiana. Förutom allt annat
som havsstränder och betesmarker bjuder på bör vi
också kunna få se klotgräs, jordtistel, sjötåtel och
mängder av ljungögontröst. Ta med fika för åtminstone två matpauser, för det kan hända att det här tar
tid. Samling vid parkeringsplatsen innanför Haby
bukt. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i
Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.
HÅLLÖ
Lördag 15 september kl. 09:00-13:20

Sumpgentiana. Foto: Thomas Liebig

Ramsvikslandet

Höstfåglar på Hållö

berg och ängar. Här har tiden nästan stått still och
efterlämnat en miljö präglad av odlingsmöda och
betesdjur. Ta med matsäck och oömma skor eller
stövlar. Guide är Ole Aasheim (telefon: 0706-80 51
44). Samling vid Timmerviks brygga eller kom gärna
i egen båt till Ramsöns gästbrygga. Har ni frågor om
resväg eller dylikt ring Ole.

Fågelskådning på Hållö är alltid givande. Tack vare
öns läge i yttersta kustbandet passerar stora skaror med
småfåglar och sjöfåglar under flyttningen. Vi börjar
exkursionen med att leta efter rastande småfåglar i
buskarna vid fyrträdgården. Sedan går vi vidare till
öns västsida och spanar efter rastande vadare och
sträckande havsfåglar. Om det blåser drar vi ut till
vindskyddet och med lite tur ser vi en lira eller labb.
Det blir en tämligen lätt vandring över berghällarna.
Ta med kikare och matsäck. Guider är Jan Artursson
(telefon: 072-542 30 99) och Thomas Eliasson
(telefon: 0702-22 88 57). Samling kl. 09:00 vid
Hållöfärjans (avgift 100 kr) tilläggsplats vid Smögenbryggan.

RANEBOLUND
Söndag 10 juni 10:00-14:00
Örtrik lundmiljö
Ranebolund i Svartedalens sydligaste del bjuder på
en för Bohuslän unik lundflora samt ett spännande
fågelliv. Vi kommer bland annat att stifta bekantskap
med ramslök, kransrams, storrams, tvåblad och
med lite tur nästrot. Turen går i relativt svår terräng.
Skiner solen kommer vandringen att avslutas med
fjärilsstudier. Ta med matsäck och kikare. Guide är
Thomas Liebig (telefon: 0706-46 65 58). Samling
utanför Molekylverkstan, Fregatten, Stenungsund för
samåkning.

STENUNGSUND
RAMSÖN
Söndag 27 maj kl. 10:00-14:00
Söndag 3 juni kl. 10:00-14:00
Söndag 10 juni kl. 10:00-14:00
Ett blomsterhav
En vandring bland blommor, fåglar och djur. Vi går i
ett hav av blommor i ett landskap av stengärdesgårdar,
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HALLE-VAGNAREN
Söndag 3 juni kl. 10:00-15:00
Lördag 11 augusti kl. 10:00-15:00
Genom vresig urskog till hänförande utsikt

Skogsgräsfjäril. Foto: Thomas Liebig.

Halle-Vagnaren bjuder på varierande natur, men
främst en urskogslik tallskog med över 300 år gamla
tallar och en hänförande utsikt över skärgården. Från
toppen, belägen 120 m över havet, ser man vid klart
väder topparna på Lifjäll och Gausta. Vänder man
blicken inåt land ser man Vagnsjön i sin dal med
lövskog och lite kulturhistoriska spår. Vandringens
längd är 4–6 km i bitvis krävande terräng och tar 4–5
timmar. Ta med matsäck. Guide är Kent Wilhelmson
(telefon: 0707-16 13 29). Samling på reservatsparkeringen. Vägbeskrivning: E6 till Nordby Köpcenter,
mot Lervik därefter skylt Halle-Vagnarens naturreservat till parkeringsplatsen, Dalvik.

RAMSÖN
Söndag 12 augusti kl. 10:00-14:00

SALTÖ

Skördefest och kulturvandring

Söndag 24 juni kl. 11:00-15:00

Efter en liten vandring på ön går vi till Åkes hus. Potatisen och grönsakerna skall skördas och alla som vill,
får ta med sig lite av markens grödor hem. Det finns
bänkar och bord, eld för grillning och gott om plats
för barnen att tumla runt. Vi hoppas på bra väder men
ta med grova skor eller stövlar. Ta också med matsäck.
Guide och värd är Ole Aasheim (telefon: 0706-80 51
44). Samling vid Timmerviks brygga kl. 10:00 eller
kom gärna med egen båt till Ramsöns gästbrygga. Vid
frågor ring Ole. Välkomna!

Midsommarvandring på Saltö

STRÖMSTAD

Naturen på Saltö är omväxlande och intressant. Här
finns allt från lättgångna rakstammiga tallskogar
och sandstränder till svårforcerade klapperstensfält
och bergspartier med vidsträckta utsikter. Här finns
arter hemmahörande både i inlandet och vid kusten.
Vi tittar på växter och djur både från stranden och
från skogen. Vandringen runt ön är ca 7 km i delvis
kuperad terräng. Medtag matsäck! Guide är Gunnel
Turpeinen (telefon:0525-330 95 eller 0702-44 67 09).
Samling naturreservatets parkering på Saltö. Skyltat på
vägen mellan Vik och Strömstad.

VÄSTRA ROSSÖ-KOCKHOLMEN

SALTÖ

Lördag 2 juni kl. 10:00-15:00
Söndag 5 augusti kl. 10:00-15:00

Lördag 28 juli kl. 10:00-13:00
Geologisk vandring – sand, klapper och
granitklippor

Genom tallskog och över klapperstensfält
Hällmarker, jättegrytor, porfyrgång och andra spår
från istiden får du se när du efter vandring genom
tall-, bok- och ekskog kommer fram till kustlinjen,
som också bjuder på fin utsikt över Kosterhavet.
Vandringen går bitvis genom krävande terräng, är ca 4
km lång. Ta med matsäck. Guide är Kent Wilhelmson
(telefon: 0707-16 13 29). Samling på reservatsparkeringen på Kockholmen. Från södra infarten mot
Strömstad, ta in på Rossö väg. Kör till skylt ”Västra
Rossö” till naturreservatet Kockholmen. Samarrangemang med Kosterhavets nationalpark.

Vandring genom kusttallskog och vidare ut på de
exponerade klipporna av Bohusgranit som stupar
brant ner mot Kosterfjordens djupränna. Här ser vi
den sällsynta bergarten rombporfyr, jättegrytor och
grottformade vittringsformer. I väster ser vi Kosterskärgården där gnejsberggrunden är 600 miljoner år
äldre än Bohusgraniten på Saltö. Vandringen är ca 4
km och går delvis i lite besvärlig terräng. Ta gärna med
matsäck. Guide är Thomas Eliasson (telefon: 070-222
88 57). Samling vid reservatsparkeringen.
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KOSTERHAVET
Tisdag 26 juni kl. 11:00-13:00, samling vid entré
Rossö

Blomstervandring med Margareta Nordström
I vacker natur vandrar vi längs stigar och vägar och
tittar på blommor och andra växter. Vid frågor ring
Margareta på telefon: 0526-194 44 eller naturum på
010-224 54 00. Ingen föranmälan krävs. Kostnad
40 kr. Kontant betalning på plats. Samarrangemang
mellan EkoPark Strömstad och naturum Kosterhavet.
Arrangör: Naturum Kosterhavet.
KOSTERHAVET

Större strandpipare. Foto: Thomas Liebig.

Onsdag 27 juni, kl. 11:00-13:00, samling vid
EkoPark Strömstad

Söndag 16 september kl. 10:00-14:00

naturum senast dagen innan kl. 17:00. Kontant betalning på plats, kortbetalning i naturum eller Swish.
Arrangör: Naturum Kosterhavet.

Vandring över klippor vid Kosterhavet – Saltö
Vandringen går genom den trolska kusttallskogen,
ner till stränderna och upp på de mäktiga klipporna
i väster med utsikt över Kosterhavet. Vandringen
går bitvis genom krävande terräng. Fri entré. Guide
är Örjan Karlsson (telefon 0738-19 34 66). Ta med
matsäck. Samling på reservatsparkeringen. Arrangör:
Naturum Kosterhavet.

TANUM
TJURPANNAN
Lördag 16 juni kl. 10:00-14:00
Tjurpannan – flora, fjärilar, fåglar och marina
strandfynd

KOSTERHAVET

En exkursion som spänner över både fauna och flora,
såväl på land som i vatten. Vi följer förändringen
i detta naturreservat som börjar likna 1800-talets
beteslandskap. Många växter och insekter gynnas av
den röjning, bränning och beteshävd som genomförts.
Strandvallmo, oströnört, klöverblåvinge, törnskata är
några av de arter vi kan stöta på. Guide är Jan Uddén
(telefon: 0706 565401). Samling vid reservatets
P-plats.

Onsdagar 27 juni - 15 augusti, kl. 13:30-16:30,
Västra bryggan, Nordkoster
Fredagar 29 juni - 17 augusti, kl. 10:00-13:00,
Naturum, Ekenäs, Sydkoster
Guidad vandring på Nord- och Sydkoster
Följ med på en vandring i natur- och kulturlandskap
på Nord- eller Sydkoster. Vandringen tar ca 3 timme,
så ta gärna med egen fika. Barn i vuxet sällskap.
Kostnad 80 kr för alla över 15 år. Föranmälan på
telefon: 010-224 54 00 eller i receptionen på naturum
senast dagen innan kl. 17:00. Kontant betalning på
plats, kortbetalning i naturum eller Swish. Arrangör:
Naturum Kosterhavet.

VEDDÖ
Tisdag 26 juni kl. 18:00-21:00
Kvällsvandring på Veddö
Vi vandrar runt den natursköna Veddöhalvön.
Blomsterängar med orkidéer, klippor, grusstränder
och vidsträckta utsikter över Fjällbacka skärgård är
något av det vi får uppleva. Vi vandrar på stigar i
delvis kuperad terräng, ca 4 km. Ta med matsäck!
Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95
eller 0702-44 67 09). Samling vid reservatets nedre
parkering. Skyltat från vägen mellan Fjällbacka och
Grebbestad.

KOSTERHAVET
Tisdagar, torsdagar, lördagar 26 juni - 18 augusti
kl. 10:00-12:30
Strandexkursion i Rörvik, Sydkoster
Vadarbyxor, vattenkikare och håvar finns att tillgå.
Möts vid naturum. Ta med egen fika. Barn i vuxet
sällskap. Kostnad 80 kr för alla över 15 år. Föranmälan
på telefon: 010-224 54 00 eller i receptionen på
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Ejderpar. Foto: Jan Uddén.

återskapa gamla tiders ljunghedar. Vandringens
längd: ca 4,5 km. Medtag matsäck! Guide är Gunnel
Turpeinen (telefon:0525-330 95 eller 0702-44 67
09). Samling reservatsparkeringen. Skyltat från vägen
Grebbestad – Havstensund

TROSSÖ – KALVÖ – LINDÖ
Onsdag 27 juni kl. 17:00-21:00
Onsdag 4 juli kl. 17:00-21:00
Onsdag 8 augusti kl. 17:00-21:00
Vi njuter av öarnas fantastiska mångfald
över och under ytan

VALÖN

Ökedjan Trossö-Kalvö-Lindö har ett omväxlande
storslaget landskap med en lugn och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. På Lindö möter
vi en blomsterprakt på en av de mest artrika ängarna
i Bohuslän. Vi gör även stopp längs stränderna och
upptäcker livet under ytan vid Kosterhavets nationalpark. Ta med matsäck och gärna lupp. Guider är
marinbiolog Christin Appelqvist (telefon: 0766-22
96 68) och Sara Philipson (telefon: 0709-52 52 65).
Föranmälan via SMS senast dagen innan vandringen.
Samling vid Resö hamn för båtfärd (avgift 200 kr).
Kom i god tid.

Tisdag 17 juli kl. 18:00-21:30
Natur- och kulturvandring på Valön
Vandringen går bland kala klippor, hällmarksljunghedar och strandängar. Förutom att titta på naturen
ser vi också spår efter äldre tiders verksamheter
som 1700-talets trankokerier och bronsålderns
gravrösen. Turens längd ca 5 km. Medtag matsäck!
Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330
95 eller 0702-44 67 09). Samling på reservatsparkeringen. Infart från vägen mellan Gerlesborg och
Hamburgsund. Samarrangemang med Svenneby
hembygdsförening.

TJURPANNAN

TJURPANNAN

Tisdag 3 juli kl. 18:00-21:30

Lördag 4 augusti kl. 11:00-15:30

Kvällsvandring på Tjurpannan

Tjurpannan – en pärla bland naturreservaten

Vi vandrar i exponerad skärgård med vidsträckta
utsikter och intressant flora (ostronört, strandvallmo
och notblomster). På stränderna hittar vi skal från
olika marina organismer och i graniten ser vi spår efter
inlandsisens rörelser. Tjurpannan ingår i GRACEprojektet vilket innebär att man bland annat försöker

Vi vandrar i exponerad skärgård med vidsträckta
utsikter, intressant flora, fauna och geologi. Tjurpannan ingår i GRACE-projektet som bland annat
innebär att man försöker återskapa gamla tiders ljunghedar. Vandringen är ca 8–9 km lång och går delvis

30

på nyanlagda vandringsleder i den mer kuperade
södra delen av reservatet. Medtag matsäck! Samling
på reservatsparkeringen. Skyltat från vägen Grebbestad- Havstensund. Guide är Gunnel Turpeinen
(telefon:0525-330 95 eller 0702-44 67 09).

Vi går ca 4 km i relativt lätt terräng. Ta med matsäck
och kikare. Guide är Thomas Liebig (telefon: 0706-46
65 58) under en fyra timmar lång tur. Samling vid
Sundsby parkering sydväst om säteriet och dammen
(koordinater: 58°4’0.0”N 11°40’57.0”E).

NÖDDÖKILEN, ORREVIKSKILEN,
GULLMARN

HÄRÖN
Lördag 30 juni kl. 10:25-15:20

Söndag 12 augusti kl. 09:00-15:00

Vandring till gården Änga

Skådarskola för stora och små

Gården ”Änga” brukades fram till 1980-talet på ett
ålderdomligt och traditionellt sätt vilket bevarat öns
hävdade landskap. Lika intressant som den vilda floran
är de utrotningshotade åkerogräs som odlas här tillsammans med gamla sorters grödor. Förhoppningsvis
kan vi se slåtterängarnas orkidéer i full blom. Vandringen är ca 5 km i kuperad terräng där vi gör nedslag
i öns historia och unika natur. Ta med matsäck.
Guide är Helena Bladh, kontakta henne för anmälan
(telefon: 0708-77 02 16), begränsat deltagarantal.
Samling vid Kyrkesunds brygga, parkering finns på
10 min. gångavstånd. Färjan avgår kl. 10:25 (avgift
betalas ombord). Hemfärd kl. 15:20.

Vi besöker några av Bohusläns finaste sältor och
leror: Nöddökilen, Orrevikskilen, Tanumskilen och
Färlevfjorden i Gullmarn. Denna dag blir det ett
riktigt ”art-race” där du får möjlighet och lära dig
att skilja på olika dräkter av snäppor, strandpipare,
spovar och simänder i eklipsdräkt. Vi funderar också
på betydelsen av betande nötboskap och tusentals gäss
på strandängarna och i lervikarna. OBS! Det är viktigt
att föranmäla sig eftersom vi åker norrut och ni kan
ansluta längs vägen. Guide är Jan Uddén (telefon:
0706-56 54 01). Samling vid Bohusläns museum,
Uddevalla. Samarrangemang Västerhavsveckan och
Bohusläns museum.

TROLLHÄTTAN
TIDAHOLM

SLÄTTBERGEN

GRIMMESTORP

Söndag 19 augusti kl. 11:00-14:00

Lördag 28 juli 09:00-13:00

De världsunika Slättbergen i centrala Trollhättan

Spännande grusformationer och artrik miljö

I Trollhättan finns dessa geologiskt unika slättberg.
Passa på att ta med hela familjen och lär er vad det
är som är så ovanligt med dessa berghällar. Då Slättbergen inte är ett sammanhängande område utan
uppdelat i tre mindre delar samlas vi vid Eriksro
först och går runt där och tittar lite sen åker vi vidare
tillsammans i egna bilar till de två följande reservatdelarna som ligger med en bits mellanrum i Trollhättans
stad. Samling vid Skoftebyskolans parkering (koordinater: 58°15’45.5”N 12°16’34.3”E). Närmsta
hållplats: Skoftebyskolan, ca 200 m från parkeringen.
Det blir ca 4 km lätt vandring totalt, på gångstigar
som är barnvagnsvänliga. Ta med fika för en rast och
något att sitta på. Guide är Helena Sellering (telefon:
0708-60 29 13).

Grimmestorpaskogen ett stycke söder om Tidaholm
är med sina isälvsavlagringar i form av terrasser,
dödisgropar och grusåsar speciell på många sätt. Den
kraftiga kuperingen skapar förutsättningar för många
olika livsmiljöer, för både växter och djur. Knärot
och tallört är vanliga och svampfloran är rik. Ta med
oömma kläder, rejäla skor och matsäck. Samling på
Fredriksbergskyrkans parkering i Falköping. Guide är
Åke Abrahamsson (telefon: 070 660 24 53). Samarrangemang med Skaraborgs naturskyddsförening.
TJÖRN
STIGFJORDEN
Söndag 6 maj 09:00-13:00
Vårvandring vid Sundsby
Följ med på en vårvandring vid det vackra Sundsby i
Stigfjordens naturreservat. Turen går i den östra delen
av området där vi tittar på vårblommor, gammelekar
samt avnjuter sjungande vårfåglar och tidiga fjärilar.
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Innerfjord. Foto: Jan Uddén.

UDDEVALLA

BASSHOLMEN
Lördag 5 maj 10:00-15:00

BREDFJÄLLET

Betade strandängar och vackra eklundar

Söndag 18 mars kl. 07:00-13:00
Söndag 30 september kl. 07:00-13:00

Vårens och försommarens blomster, fjärilar och fåglar
står i fokus under dagen. Ön hyser också en intressant
kulturhistoria med trankokeri och skeppsbryggeri
som kommer att berättas av föreningen Allmogebåtar.
Överfart sker med en av föreningens genuina träbåtar
försedd med tändkulemotor. Guide är Jan Uddén
(telefon: 0706-56 54 01). Föranmälan senast 3 maj.
Samling vid parkeringsplatsen för Bassholmen, nedfart
till höger innan Kärlingesunds gård. Samarrangemang
med Uddevalla Naturskyddsförening.

Flyttfågelmorgnar över Bredfjället
Vi avnjuter sträcket av gäss, rovfåglar, duvor och
tättingar från fågeltornet vid Brattås. På våren åker vi
sedan för att se om de första blåsipporna i Vargfjällets lund tittat fram och på hösten kikar vi på den
intressanta svampfloran. Guide är Jan Uddén (telefon:
0706-56 54 01). Samling vid Ljungskile järnvägsstation kl. 07:00. OBS! Föranmälan då antalet platser är
begränsat. Samarrangemang med Uddevalla Naturskyddsförening.

TJÖSTELSERÖD EKHAGAR
Tisdag 15 maj kl. 18:00 - ca 21:00

HAVSTENSFJORDEN

Kvällsexkursion

Måndag 2 april kl. 08:00-13:00

Kvällsexkursion från Ljungskile Folkhögskola genom
ekhagen till Silverfallet. Vi kikar och lyssnar på
områdets fågelfauna och letar efter sällsyntheter som
Brynia-mossa och Lunglav. I området finns också
den sällsynta skalbaggen Liten larvmördare. Samling
Ljungskile järnvägsstation. Guide är Jan Uddén
(telefon: 0706-56 54 01). Samarrangemang med
Bohusläns museum och Uddevalla Naturskyddsförening

Vårfåglar och vårflora
Upplev vårkänning runt öarna och vattnen i Havstensfjorden, som är ett Natura 2000-område och ett av
Bohusläns viktigaste fågelområden för häckande och
rastande sjöfåglar. Vi besöker fågeltornen vid Mollön
och Utby för att kika på hundratals ejdrar, vitkindade
gäss samt rastande simänder, doppingar och lommar.
Vårfloran på Utbys basiska granodiorithällar kommer
också att uppmärksammas. Guidar gör Jan Uddén
(telefon: 0706-56 54 01). Samling vid Bohusläns
museum, Uddevalla.
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KURÖDS SKALBANKAR

KURÖDS SKALBANKAR

Söndag 17 juni kl. 10:00-14:00

Lördag 2 juni kl.10:00 - ca 13:00

De Vilda Blommornas Dag

Släpp korna loss, det är försommar!

Vi gör som tusentals andra blomsterskådare i Norden
och ägnar dagen åt våra vilda växter. På den här vandringen tittar vi på örter och gräs i ett av Bohusläns
artrikaste naturreservat. Bland flera arter uppmärksammar vi trollsmultron, grådådra, kalkdån,
väddklint, backglim, vitstjälksmöja och månlåsbräken.
Ta med fältflora, lupp och kaffekorg. Guide är Jan
Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samling vid Skalbanksmuseet. Samarrangemang med Uddevalla
Botaniska förening och Föreningen Bohusläns flora.

Ta med hela familjen och upplev kossorna och deras
kalvars glädje, när de får fortsätta sitt viktiga naturvårdsarbete i skalbankarna. Vi fortsätter sedan och
tittar på försommarens flora och vi kommer även att
titta på fladdrande fjärilar om solen skiner. Guide är
Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01).
BÄVEÅN NEDRE
Tisdag 5 juni kl. 22:00 - ca 02:00
Naturnatta med ”nattfåglar”, nattfjärilar och
fladdermöss

KÄRLINGESUND

Gör som tusentals andra svenskar och vaka in nationaldagen med naturupplevelser. Vi tillbringar kvällen
och natten i det som en gång var världens största
skalbankar. Reservatet restaurerades 2009 och har
därefter blivit ett allt finare ”beckasinland”. Vi börjar
med att avnjuta spelet från enkelbeckasin, skogssnäppa, drillsnäppa samt morkulla och nattskärrans
surrande. Kanske kommer även kornknarr, småfläckig
sumphöna och vattenrall att stämma in i nattkonserten. Sedan rör vi oss mellan nattfjärils-lamporna
och hoppas på flera arter svärmare, spinnare, mätare
och nattflyn. Vi hoppas även att bävrarna visar upp
sig i Bäveån och dammarna, de brukar var oskygga på
denna plats. Tänk på att ta med fick- eller pannlampa,
huvudbonad (mot knott) myggstift och givetvis
matsäck. Guidar gör Jan Uddén (telefon: 0706-56
54 01) och Hans Petersson (telefon: 0707-31 81 05).
Samling vid Skalbanksmuseet. Samarrangemang med
Uddevalla Naturskyddsförening.

Lördag 30 juni kl. 10:00-14:00
Dagfjärilar, hopprätvingar och trollsländor för
unga och gamla
Av tradition brukar denna exkursion locka nästa
generations fjärilsskådare och entomologer i sällskap
med farmor, mormor eller föräldrar. Vi hoppas att
solen tittar fram så att vi får håva dagfjärilar och
de sällsynta hopprätvingarna, blåvingad gräshoppa
och grå vårtbitare. Även den ovanliga bivargen har
etablerat sig i det nyrestaurerade reservatet. Blommor
och en del fåglar lär det också bli. Ta gärna med
insektsbok, fjärilsbok och fika. Fjärilshåvar finns
till utlåning, men tag gärna med egen. Guide är
Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samling vid
parkeringsplatsen för Bassholmen, nedfart till höger
strax innan Kärlingesunds gård. Samarrangemang med
Uddevalla Naturskyddsförening.
BREDFJÄLLET

HERRESTADSFJÄLLET

Lördag 14 juli kl. 10:00-15:00

Söndag 10 juni kl. 10:30-15:30

Dagfjärilar, trollsländor och flora på Vargfjällets
slåtterängar och naturbeten

Natur- och kulturvandring på västra
Herrestadsfjället

Vi hoppas på solig väderlek när vi besöker en av
Bohusläns bästa fjärilslokaler då vi bland annat hoppas
få en skymt av den sällsynta och nyetablerade sälgskimmerfjärilen eller den mäktiga aspfjärilen, liksom
ett antal pärlemorfjärilar. Guide är Jan Uddén (telefon:
0706-56 54 01). Samling vid Ljungskile järnvägsstation kl. 10:00.

Vandringen går i ett sjö- och skogrikt landskap på
olika vandringsleder. Förutom att titta på naturen ser
vi också spår efter äldre tiders verksamhet på fjället
såsom stenbron över bäcken mellan Långagna och
Krokevattnet, gårdsruinerna vid Gumperöd och Östra
Fället och kvarnruinerna vid Kärrevassesjön. Längd:
ca 10 km i delvis kuperad terräng. Matsäck för två
raster. Guide är Gunnel Turpeinen (telefon:0525-330
95 eller 0702-44 67 09). Samling på parkeringen
vid Metsjön. Infart från väg 44 (gamla E6) mellan
Torprondellen och tunnlarna. Skylt Herrestadsfjället.
Därifrån ca 10 km.
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VÅRGÅRDA
LJUNGÅS
Onsdag 13 juni kl. 18:30-20:30
Försommarkväll på Ljungås
Lingon. Foto: Ottar Nokleby.

Ingela Sjöberg (telefon: 0322-912 07) visar och
berättar om det kulturminnesmärkta Ljungås och
gammelskogen som omger den. Ta med fikakorg för
en gemensam paus under vandringen. Samling på
parkeringsplatsen.
TÅNGA HED
Söndag 17 juni kl. 10:00-14:00
BREDFJÄLLET

Vilda Blommornas Dag

Söndag 5 augusti kl. 10:00-14:00

Då det denna dag är ”Vilda Blommornas Dag”
kommer vi att fokusera på blommorna vi ser när vi
går över Tånga hed. På denna speciella växtplats växer
många rara örter. Till exempel mosippa, slåttergubbe,
jungfru Marie nycklar, klockljung och klockgentiana.
Vi kommer att räkna samman hur många olika arter
vi kan lyckas hitta. Guide är Helena Sellering (telefon:
0708-60 29 13). Ta med fika för en rast och något
att sitta på. Samling på reservatets parkering (koordinater: 58°1’42.7”N 12°49’14.9”E) som ligger jämte
idrottsplatsens parkering. Gångavstånd: 800 m sydöst
om Vårgårda station. Från Vårgårda följ skyltar mot
Camping och Tånga hed.

Natur- och kulturvandring
Samling vid Ljungskile järnvägsstation för vidare färd
till Bredfjället. Vandring till gårdar, backstugeruiner,
sjöar och gamla rester av odlingslandskap, med presentation av flora, fauna och kulturhistoria i detta unikt
vackra och nästan väglösa fjällandskap i Bohuslän.
Grova skor, kängor eller stövlar rekommenderas. Tag
med lunchmat! Guide är Stefan Edman, biolog och
författare, bland annat till böcker om Bredfjället.
VARA
RANAHULT

VÄNERSBORG

Lördag 30 juni kl. 10:00-13:00
Ranahult

HALLE- OCH HUNNEBERG

Sommarexkursion till en pärla i västra Skaraborg,
Ranahults naturreservat i Larvs socken, Vara, där
Tomas Lindström (telefon: 0708-40 31 28) guidar oss.
Reservatet består av två blomsterrika slåtterängar samt
öppna eller trädbevuxna betesmarker. I slåtterängarna
hittar vi bland annat svinrot, späd ögontröst, ängsnattviol, ormrot, slåttergubbe, slåtterfibbla och vildlin.
Reservatet har närmare 200 hamlade lövträd. Ca 1 km
vandring i lätt terräng. Ta gärna med fika. Samling
i Ranahult (koordinater: 58°7’4.2”N 13°8’14.7”E).
Ranahult nås bäst från vägen mellan Fåglavik och
Larv. Ca 2 km norr om Fåglavik finns en skylt som
visar till reservatet, cirka 4 km. Därefter finns ytterligare en skylt som visar vägen. Samarrangemang med
Västergötlands Botaniska Förening och Botaniska
Föreningen i Göteborg.

Söndag 27 maj kl. 10:00-15:00
Ovandalen och Hallesnipen
Denna vandring i Ovandalen och på Hallesnipen är
ca 7-8 km lång och är lite av det äventyrligare slaget.
Vi börjar med tittar ner i Svall klev och sen går ner
i Ovandalen där Ramslöken bör ha börjat blomma.
Där tar vi också vår första rast nere vid Vänerstranden.
Sen vi går upp på Hallesnipen rätt upp för berget i
terrängen och följer västra kanten av Hallesnipen ut
till Predrikstolen där vi tar vår andra rast. Sen går vi
tillbaka på vandringsleden till parkeringen. Vandringen är lite tuff men vi tar det lugnt och försiktigt
så att alla hänger med, en vandringsstav underlättar
i de brantaste partierna. Guide är Helena Sellering
(telefon: 0708-60 29 13). Samling på reservatets
parkering längst norrut på Halleberg (koordinater:
58°23’46.0”N 12°27’18.1”E). Ta med fika för två
raster, rejäla skor, kläder efter väder och artbestämningslitteratur om du har. Det kan bitvis vara blött.
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HALLE- OCH HUNNEBERG
Fredag 1 juni kl. 19:00-21:00
Upplev stämningen runt det sagolika vattenfallet
Brudslöjan (Skäktefallet) vid Nordkroken, Vargön.
Fallet kastar sig handlöst 30 m ner från Halleberg
och rinner vidare genom en lövsal fylld med fågelsång. Med våra sinnen öppna för intryck går vi en
stillsam meditationspromenad med inslag av musik
och berättande. Fiolens toner blandas med porlandet
från Kvarntorpsbäcken. En berättelse växer fram,
musiken vävs in. Ta på varma kläder och ta gärna
med en hopfällbar pall eller ett sittunderlag.
Vill man ta med matsäck kan man ta fram den
efter konsertens slut vid vattenfallet. Turens längd
är mindre än en kilometer. Guider är Helena och
Barbara Sandell (telefon: 0703-49 00 93). Samling vid
reservatets parkering vid bron över Kvarntorpsbäcken
på Nordkroksvägen (koordinater: 58°22’40.1”N
12°24’28.7”E). Närmaste busshållplats: Västra Vägen,
gångavstånd 200 m.

Blodvaxskivling. Foto: Jan Uddén.

Saga och musik vid Brudslöjan

även glömt kvar en trollskatt! Detta är en vandring
med barnen i fokus. Det går bra att köra barnvagn
på Kyrkstigen, dock inte upp till grottorna så där får
de små gå lite själva eller behöver bli burna. Ta med
mycket mat för man blir hungrig när man spanar!
Guide är Naturupplevelseguide Helena Sellering
(telefon:0708-60 29 13). Samling vid (den dåligt
skyltade) parkeringen vid bergets fot (koordinater:
58°19’23.5”N 12°23’31.6”E), ca 1,6 km norr om
Västra Tunhem. Närmsta hållplats: Forstena gård.

KNÄCKEKULLARNA OCH OXEKLEV
Söndag 3 juni kl. 13:00-16:00

HALLE- OCH HUNNEBERG
& TUNHEMS EKHAGAR

Saga och musik vid jättens berg och 3000 steg i
Oxeklev

Söndag 5 augusti kl. 11:00-14:00

Knäckekullarnas bulliga bergformationer ger fantasin
vingar och sagans värld tar emot oss i skogens öppna
famn. När sagan är slut och alla kan andas ut vandrar
vi vidare upp förbi ett gammalt torp, längs en myr
och upp till en liten tjärn. Där tar vi rast och njuter
av både musik och matsäck. Vi kommer att vandra
både på stig och stiglöst. Vi räknar med att vara
tillbaka efter 2 timmar och då kan de som även vill se
Oxeklevs naturreservat på andra sidan vägen följa med
på en timmes vandring här. Vandringen i Oxeklev
går på en stig mestadels i tallhällmark. Här kan man
med lite tur få se tjäder och en fin utsikt ända bort till
Halleberg. Turernas längd är 3 km + 2 km. Guider är
Helena och Barbara Sandell (telefon: 0703-49 00 93).
Samling vid Oxeklevreservatets parkering (koordinater
58°35’18.8”N 12°10’2.7”E).

Familjevandring med trollspaning
En familjevandring för de lite större, självgående,
barnen då det inte går att köra med barnvagn på
denna vandring. Det blir en lite äventyrlig vandring
där vi spanar efter troll i trollskogen och tittar på skyttevärn i klevarna. Guiden kommer även att berätta
en gammal folksägen för deltagarna. Kanske kan vi
även hitta en kvarglömd trollskatt om vi har tur. Men
för att hitta en sådan krävs det att barnen är med,
för det är de som lättast kan se troll och trollskatter!
Vandringen är knappt 4 km och går först ner och sen
upp för berget i två olika klevar på var sida om Prästeklevsvägen och en bit nere i Tunhems fina ekhagar.
Det är relativt lätt att gå fast det är lite brant ibland.
Vi går mest på skogsstigar i området. Viktigt att ha
bra skor på fötterna. Ta med matsäck för en matrast
och något att sitta på. Lite extra frukt och vatten kan
också vara bra att ha med. Guide är Helena Sellering
(telefon: 0708-60 29 13). Samling på parkeringen vid
ringvägen ovanför Prästeklevsvägen (koordinater N
58°18’20.2”N 12°25’5.1”E).

HALLE- OCH HUNNEBERG
Söndag 29 juli kl. 11:00-14:00
Familjevandring med troll- och grottspaning
i Nygårds park
Vi går Kyrkstigen nedanför Hunneberg in till Nygårds
park. På vägen spanar vi efter troll som man ibland
kan se där i omgivningarna. Har vi tur så har trollen
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Gulröd blombock på ängsvädd. Foto: Jan Uddén.

vår mäktigaste rovfågel havsörnen är ganska stor, då
den är på stark frammarsch i Vänern. Vålebergsnäbbans blankslipade hällar kan ge inspiration till bad.
Vandringens guide är Helena Sellering (telefon:
0708-60 29 13). Kamera och kikare är bra att ha samt
matsäck för två matraster. Ta även med badkläder om
du vill bada. Samling sker vid reservatets parkering
norr om Köpmannebro (koordinater: 58°49’17.7”N
12°34’26.5”E). Reservatet är skyltat från E45 vid
Årbol, mellan Mellerud och Åmål. Närmsta hållplats:
Årbol, kontakta guiden för skjuts då det är 3,6 km ner
till reservatet.
BRURMOSSEN
Lördag 9 juni kl. 10:00-15:00
HALLE- OCH HUNNEBERG

Vandring i gammelskog kring myr

Söndag 26 augusti kl. 10:00-15:00

Brurmossens naturreservat gränsar till Värmland och
utgörs av en mosaik av myrar, gamla talldominerade
hällmarker och mörka granskogar. Under vandringen,
som är ca 6 km lång kommer vi att njuta av den gamla
skogen och även bekanta oss med några av naturskogens mer krävande arter av mossor, lavar och svampar.
Området hyser även en stark tjäderstam. Vandringen,
som delvis sker i obanad terräng, går svagt uppför mot
själva mossen. Terrängen är ganska knixig, småkuperad och med blötare partier. Vandringen får därför
betraktas som krävande, vilket även kräver att vi har
med mat och dryck för dagens mat- och fikapauser.
Guide är Roger Gran (telefon: 0730-46 19 70).
Samling sker vid Mo kyrka, ca 8 km nordväst Åmål
längs vägen mot Svaneholm.

Vad är det för konstiga ruiner som påminner om
något från Inkaindianerna?
Vi går på upptäcktsfärd på nordöstra sidan av Halleberg där det finns några ruiner som inte ser ut som
alla de andra kalkugnarna runt Halle- och Hunneberg.
Vi kollar och spånar om vi kan komma fram till något
mer när vi går. Och vad är det för konstiga terrasser
som går ner mot Vänerns strand? När vi undersökt
klart i terrängen här går vi längsmed Vänerns strandkant bort till Gaddesanna där vi fikar innan vi går
vidare upp mot Halleberg och går upp i Skytte klev
där vi fikar en gång till vid radiomasten innan vi går
tillbaka till bilarna. Vandringen är ca 7 km bitvis svår
terräng och det kan vara blött på sina ställen. Ta med
fika för två raster, rejäla skor och kläder efter väder.
Guide är Helena Sellering (telefon: 0708-60 29 13).
Samling på reservatets parkering längst norrut på
Halleberg (koordinater: 58°23’46.0”N 12°27’18.1”E).

BALJÅSEN
Söndag 17 juni kl. 10:00-14:00
Botanisk vandring i ängsgranskog – Vilda
blommornas dag

ÅMÅL

Skogsvandring på lättgångna stigar med botaniskt och
skogshistoriskt tema. Vandringen går genom naturreservatets mest artrika skogsområden till Stora och
Lilla Björndalen. Granskogen är Dalslands främsta
exempel på en örtrik ängsgranskog med förekomst av
skogsvingel, vårärt, dvärghäxört, sårläka m.m. Ca 1,5
km promenad på stigar i huvudsakligen flack terräng
efter kort stigning. Området kring Petersborg är också
intressant att botanisera i, med en liten slåtteräng och
även kambräken finns att beskåda i området. Ta med
matsäck och bra skor. Guide är Hans Alexandersson
(telefon: 0701-80 54 84). Samling vid parkeringen vid
Petersborg. Ta med matsäck.

YTTRE BODARNE
Söndag 6 maj kl. 10:00-15:00
Söndag 2 september kl. 10:00-15:00
Ut i Vänerskärgården till fots
Spänger och broar gör det möjligt att komma ut
bland Vänerns yttersta öar och skär. Vandringen tar
ca fem timmar i ganska lätt terräng på skogsstigar,
omkring 5-6 km. Det går inte att köra med barnvagn.
Vi passerar stora vassvikar och bronsåldersrösen ut
mot Våleberg – vårdkasarnas berg. Vi stannar till vid
Nötöns informationscentrum. Möjligheten att se
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SÖRKNATTEN
Familjevandring till ”The top of the World”
och spaning efter rovfåglar
Vi vandrar i lugnt tempo från söder upp till Sörknattens triangelpunkt som ligger endast 141 meter över
havet men varifrån man (vid klart väder) ser 9 mil
åt alla håll! Här uppe fikar vi vår medhavda matsäck
och spanar efter rovfåglar. Har vi tur kanske vi kan
få se kungsörn, havsörn, fiskgjuse, duvhök, ormvråk,
m.fl. Vi stannar och tittar på intressanta saker både
på vägen upp och på vägen ner. Vandringen är ca 3
km och relativt enkel men med vissa branta partier,
där det är bra att ha en vandringsstav till hjälp. Bra
att ta med: matsäck till en rast och något att sitta på.
En kikare är också roligt att ha med uppe på berget.
Guide är Helena Sellering (telefon: 0708-60 29
13). Samling vid reservatets parkering (koordinater:
58°52’38.6”N 12°28’35.0”E). Vägbeskrivning: kör
utmed västra sidan om sjön Ånimmen, vid byn
Känsbyn står skylt mot reservatet. Följ därefter skyltningen fram till parkeringen. Närmsta busshållplats
är Kärrkil ute på 45:an varifrån det är 6–7 km till
samlingsplatsen. Ring guiden i förväg om du behöver
skjuts från hållplatsen.

Guldbyxbi på ängsvädd. Foto: Jan Uddén.

Söndag 15 juli kl. 11:00-13:00

ÖCKERÖ
RÖRÖ
Lördag 30 juni kl. 11:30-15:00
Söndag 1 juli kl. 11:30-15:00
Blomsterkungen i skärgården
Hällmarker och ljunghedar präglar ön som är geologiskt intressant och har en rik och egenartad flora.
Vi vandrar över klapperstensfält och släta slipade
berghällar. Vi tittar i hällkar efter stinkpaddor och
salamandrar. Vi letar efter fyrling, ävjebrodd och lånke
i de små gölarna. Räknar in hur många exemplar av
ostronört som finns kvar och försöker hitta kustarun
och ramslök. Vandringarna går i lätt terräng. Ta med
flora, kikare, matsäck och badkläder om så önskas.
Guide är Håkan Olsson (telefon: 031-96 10 87).
Samling sker ca kl. 11:30 på Rörö, som nås med färja.
Kontrollera avgångstider med Västtrafik.

ORSBERGET
Lördag 15 september kl. 10:00-14:00
Vandring i naturskogsområde
Orsberget utgör en norrgående utvidgning av naturreservatet Baljåsen och uppvisar en intressant variation
av skogstyper. Marken är tydligt kalkrik med en artrik
och fin kärlväxtflora. Här växer bland annat blåsippa,
sårläka, trolldruva, vårärt, skogsknipprot, underviol,
skogssvingel och myskmadra. I ängsgranskogen
uppträder också kalkrika lodytor med en intressant
mossflora. Här finns bland annat platt fjädermossa,
grov fjädermossa, guldlocksmossa, kruskalkmossa,
stenporella och liten baronmossa. Vandringen är
krävande med många branter och motlut. Den tar ca
4 timmar och är ca 3,5 km lång. Ta med matsäck som
kan avnjutas vid Orsbergets utsiktsplats. Samling vid
naturreservatets P-plats och entré. Guidar gör Hans
Alexandersson (telefon: 0701-80 54 84).

ERSDALEN
Lördag 7 juli kl. 13:00-16:30
Söndag 8 juli kl. 13:00-16:30
Möt Linné på Hönö
På den nordvästligaste delen av Hönö möts
vindpinade klippor, spektakulära blockbildningar,
rika torr- och fuktängar samt en frodig ängsskog.
Vi funderar över berggrunden som bildades vid en
kollision mellan två kontinentplattor för 1,5 miljarder
år sedan. Det blir säkert en och annan sjöfågel
som stryker förbi och så ser vi mycket blommor.
Vandringen går i lätt terräng. Ta med kikare, flora,
matsäck och badkläder om så önskas. Guide är Håkan
Olsson (telefon: 031-96 10 87). Samling vid Ersdalens
parkeringsplats, närmsta busshållplats är Hönö Röd.
Kontrollera avgångstider förr buss och färja med
Västtrafik.
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Besök ett naturum!
Naturumen anordnar aktiviteter och guidningar nästan varje dag under
säsongen. Du hittar ett urval här i broschyren:
HORNBORGASJÖN

VÄNERSKÄRGÅRDEN

KOSTERHAVET

Falköping/Skara

Lidköping

Strömstad

sida 8-10 & 20

sida 18-19

sida 29

www.hornborga.com

www.naturum.lackoslott.se

www.kosterhavet.se

Kalendarium
Datum

Tid

Reservat, Kommun

Sida

Lördag 17 mars

10:00 - ca 14:00

Norra Båsane, Mellerud

21

Lördag 17 mars

09:00-13:00

Stigfjorden – Kalvöfjorden, Orust

22

Söndag 18 mars

07:00-13:00

Bredfjället, Uddevalla (FÖRANMÄLAN)

32

Måndag 2 april

08:00-13:00

Havstensfjorden, Uddevalla

32

Onsdag 18 april

18:00-21:00

Vägeröd, Lysekil

19

Lördag 21 april

10:30-12:30

Fontin, Kungälv (FÖRANMÄLAN)

15

Lördag 21 april

10:00-12:00

Surö bokskog, Mariestad

20

Söndag 22 april

07:00-11:30

Svartedalen, Kungälv

15

Tisdag 24 april

17:30-20:00

Änggårdsbergen, Göteborg

11

Lördag 28 april

10:00-13:30

Västerplana storäng (Kinnekulle), Götene

13

Lördag 28 april

10:00-14:00

Ramsvikslandet, Sotenäs

25

Tisdag 1 maj

07:00-12:30

Hornborgasjön, Falköping

Torsdag 3 maj

18:00-21:00

Nordre Älvs estuarium, Kungälv

16

Lördag 5 maj

08:00-12:00

Tofta, Kungälv

16

Lördag 5 maj

10:00-15:00

Bassholmen, Uddevalla (FÖRANMÄLAN)

32

Mars

April

Maj

38

7

Datum

Tid

Reservat, Kommun

Sida

Söndag 6 maj

10:00

Karstorp Lycke-Lilla Höjen, Skövde

24

Söndag 6 maj

09:00-13:00

Stigfjorden, Tjörn

31

Söndag 6 maj

10:00-15:00

Yttre Bodarne, Åmål

36

Måndag 7 maj

18:00-20:00

Sandsjöbacka, Göteborg

11

Tisdag 8 maj

18:00-21:00

Marstrand, Kungälv

16

Lördag 12 maj

10:00-12:30

Högsbyn, Bengtsfors

5

Lördag 12 maj

10:30 - ca 16:00

Härmanö, Orust

22

Lördag 12 maj

10:30 - ca 17:30

Härmanö, Orust

22

Söndag 13 maj

10:00-14:00

Skärbo, Bengtsfors

Söndag 13 maj

11:00-14:00

Råbäcks sjöskog (Kinnekulle), Götene

13

Söndag 13 maj

10:30-12:30

Rådasjön, Härryda

14

Tisdag 15 maj

18:00 - ca 21:00

Tjöstelseröd ekhagar, Uddevalla

32

Onsdag 16 maj

18:00-21:00

Ruskela källa, Falköping

Onsdag 16 maj

18:00-21:00

Näverkärr, Lysekil

Torsdag 17 maj

18:00-21:00

Varholmen och Djupadalen i Dala, Falköping

Torsdag 17 maj

18:00-20:00

Göta och Nordre älvs dalgång, Göteborg

11

Torsdag 17 maj

18:00 - ca 21:00

Säveån, Lerum

18

Lördag 19 maj

10:30 - 14:30

Heråmaden, Dals Ed

6

Lördag 19 maj

19:00 - 23:00

Logården, Mariestad

20

Söndag 20 maj

11:00-14:00

Gröneskog (Kinnekulle), Götene

13

Söndag 20 maj

10:00-15:00

Svarvaretorpet, Mörtjärn (Kroppefjäll), Mellerud

22

Tisdag 22 maj

18:00 - ca 21:00

Brobacka, Alingsås

Söndag 27 maj

10:00-14:00

Ryr, Mellerud

22

Söndag 27 maj

10:00-14:00

Ramsön, Stenungsund

27

Söndag 27 maj

10:00-15:00

Halle- och Hunneberg, Vänersborg

34

Onsdag 30 maj

18:30-21:30

Stångehuvud, Lysekil

20

Torsdag 31 maj

18:00-21:00

Rapenskårs lövskogar, Ale

19:00-21:00

Halle- och Hunnebergs, Vänersborg

5

7
20
7

5

4

Juni
Fredag 1 juni

39

35

Datum

Tid

Reservat, Kommun

Lördag 2 juni

10:00-15:00

Västra Rossö-Kockholmen, Strömstad

28

Lördag 2 juni

10:00 - ca 13:00

Kuröds skalbankar, Uddevalla

33

Söndag 3 juni

10:00-14:00

Brobacka, Alingsås

Söndag 3 juni

10:00-14:00

Nordre älvs estuarium, Göteborg

11

Söndag 3 juni

10:00-14:00

Ramsön, Stenungsund

27

Söndag 3 juni

10:00-15:00

Halle-Vagnaren, Strömstad

28

Söndag 3 juni

13:00-16:00

Knäckekullarna och Oxeklev, Vänersborg

35

Måndag 4 juni

18:30-20:30

Fontin, Kungälv

16

Tisdag 5 juni

19:00-21:00

Silverfallet, Skövde

25

Tisdag 5 juni

22:00 - ca 02:00

Bäveån nedre, Uddevalla

33

Onsdag 6 juni

10:00-14:00

Skärbo, Bengtsfors

Onsdag 6 juni

18:00-21:00

Assbergs raviner, Mark (FÖRANMÄLAN)

21

Lördag 9 juni

10:00-15:00

Brurmossen, Åmål

36

Söndag 10 juni

12:00-15:00

Nolhagaviken, Alingsås

Söndag 10 juni

10:00 - ca 12:30

Eahagen, Skara

24

Söndag 10 juni

10:00-14:00

Ramsön, Stenungsund

27

Söndag 10 juni

10:00-14:00

Ranebolund, Stenungsund

27

Söndag 10 juni

10:30-15:30

Herrestadsfjället, Uddevalla

33

Onsdag 13 juni

18:30-21:30

Gåsevik – Gröderhamnsängen, Lysekil

20

Onsdag 13 juni

18:30-20:30

Ljungås, Vårgårda

34

Lördag 16 juni

10:00-14:00

Tjurpannan, Tanum

29

Söndag 17 juni

10:00-12:30

Österplana hed och vall (Kinnekulle), Götene

13

Söndag 17 juni

15:15-17:15

Österplana hed och vall (Kinnekulle), Götene

14

Söndag 17 juni

18:00-20:30

Österplana hed och vall (Kinnekulle), Götene

14

Söndag 17 juni

10:00-13:00

Bölets ängar, Karlsborg

15

Söndag 17 juni

ca 11:00-16:30

Härmanö, Orust

23

Söndag 17 juni

10:00

Rånna-Ryd, Skövde

25

Söndag 17 juni

10:00-14:00

Kuröds skalbankar, Uddevalla

33

Söndag 17 juni

10:00-14:00

Tånga hed, Vårgårda

34

40

Sida

5

5

5

Datum

Tid

Reservat, Kommun

Sida

Söndag 17 juni

10:00-14:00

Baljåsen, Åmål

36

Tisdag 19 juni

18:00-20:30

Nordre älvs estuarium, Göteborg

12

Torsdag 21 juni

18:00-20:30

Mollungen, Herrljunga

14

Söndag 24 juni

10:00-15:00

Kvarnsjöarna (Risveden), Ale

Söndag 24 juni

11:00-15:00

Saltö, Strömstad

28

Måndag 25 juni

18:30 - ca 20:30

Nohlmarken, Skövde

25

Tisdag 26 juni

18:00-21:00

Skogastorp, Falköping

7

Tisdag 26 juni

18:00-21:00

Veddö, Tanum

29

Onsdag 27 juni

17:00-21:00

Trossö – Kalvö – Lindö, Tanum (FÖRANMÄLAN)

30

Lördag 30 juni

10:00-14:00

Kärlingesund, Uddevalla

33

Lördag 30 juni

10:25-15:20

Härön, Tjörn (FÖRANMÄLAN)

31

Lördag 30 juni

10:00-13:00

Ranahult, Vara

34

Lördag 30 juni

11:30-15:00

Rörö, Öckerö

37

Söndag 1 juli

10:00-13:30

Ramhultafallet, Mark

21

Söndag 1 juli

11:30-15:00

Rörö, Öckerö

37

Tisdag 3 juli

18:00-21:30

Tjurpannan, Tanum

30

Onsdag 4 juli

17:00-21:00

Trossö – Kalvö – Lindö, Tanum (FÖRANMÄLAN)

30

Lördag 7 juli

13:00-16:30

Ersdalen, Öckerö

37

Söndag 8 juli

13:00-16:30

Ersdalen, Öckerö

37

Lördag 14 juli

10:00-15:00

Bredfjället, Uddevalla

33

Söndag 15 juli

13:00-16:30

Sillvik, Göteborg

12

Söndag 15 juli

11:00-13:00

Sörknatten, Åmål

37

Tisdag 17 juli

18:00-21:30

Valön, Tanum

30

Tisdag 17 juli

10:00-13:15

Sandön, Sotenäs

26

Lördag 21 juli

10:00-13:20

Hållö, Sotenäs

26

Lördag 21 juli

10:00-14:00

Ramsvikslandet, Sotenäs

26

Söndag 22 juli

10:00-15:00

Kynnefjäll, Munkedal

22

Lördag 28 juli

10:00-15:00

Vättlefjäll, Ale, Göteborg

4

Juli

41

4

Datum

Tid

Reservat, Kommun

Sida

Lördag 28 juli

10:00-13:00

Saltö, Strömstad

28

Lördag 28 juli

09:00-13:00

Grimmestorp, Tidaholm

31

Söndag 29 juli

10:00-16:30

Tresticklans Nationalpark, Dals Ed

7

Söndag 29 juli

10:00-14:00

Ålleberg, Falköping

8

Söndag 29 juli

08:50-14:35

Älgön, Kungälv (FÖRANMÄLAN)

17

Söndag 29 juli

11:00-14:00

Halle- och Hunneberg, Vänersborg

35

Måndag 30 juli

18:30 - ca 20:30

Nohlmarken, Skövde

25

Lördag 4 augusti

09:00-15:00

Vrångöskärgården, Göteborg

12

Lördag 4 augusti

10:00-13:20

Hållö, Sotenäs

26

Lördag 4 augusti

11:00-15:30

Tjurpannan, Tanum

30

Söndag 5 augusti

10:00-14:00

Baldersnäs, Bengtsfors

Söndag 5 augusti

10:00-15:00

Västra Rossö-Kockholmen, Strömstad

28

Söndag 5 augusti

10:00-14:00

Bredfjället, Uddevalla

34

Söndag 5 augusti

11:00-14:00

Hunneberg & Tunhems ekhagar, Vänersborg

35

Tisdag 7 augusti

11:00-17:00

Härmanö, Orust FÖRANMÄLAN

23

Onsdag 8 augusti

17:00-21:00

Trossö – Kalvö – Lindö, Tanum (FÖRANMÄLAN)

30

Lördag 11 augusti

10:00-13:15

Ramsvikslandet, Sotenäs

26

Lördag 11 augusti

10:00-15:00

Halle-Vagnaren, Strömstad

28

Söndag 12 augusti

ca 11:00-16:30

Härmanö, Orust

24

Söndag 12 augusti

ca 11:00- 17:45

Härmanö, Orust

24

Söndag 12 augusti

10:30-15:30

Ramsvikslandet, Sotenäs

26

Söndag 12 augusti

10:00-14:00

Ramsön, Stenungsund

28

Söndag 12 augusti

09:00-15:00

Nöddökilen m.fl., Tanum m.fl. (FÖRANMÄLAN)

31

Tisdag 14 augusti

18:00-21:00

Skår (Risveden), Ale

Söndag 19 augusti

11:00-14:00

Slättbergen, Trollhättan

31

Måndag 20 augusti

18:00-20:30

Nordre älvs estuarium, Göteborg

12

Onsdag 22 augusti

18:00-21:00

Stångehuvud, Lysekil

20

Lördag 25 augusti

10:00-13:00

Ruskela källa, Falköping

Augusti

42

6

4

7

Datum

Tid

Reservat, Kommun

Sida

Lördag 25 augusti

10:00-17:00

Brommö Skärgård, Mariestad

20

Lördag 25 augusti

10:00-16:00

Ramsvikslandet, Sotenäs

27

Söndag 26 augusti

10:00-14:00

Stigfjorden – Kalvöfjorden, Orust

24

Söndag 26 augusti

10:00-15:00

Halle- och Hunneberg, Vänersborg

36

Söndag 2 september

10:00-15:00

Yttre Bodarne, Åmål

36

Söndag 9 september

10:00-16:00

Tresticklans Nationalpark, Dals Ed

Söndag 9 september

11:00-14:00

Svartedalen, Kungälv

17

Lördag 15 september

09:00-13:20

Hållö, Sotenäs

27

Lördag 15 september

10:00-14:00

Orsberget, Åmål

37

Lördag 22 september

09:30-12:30

Svartedalen, Kungälv

18

Söndag 23 september

10:00-15:00

Stora Fjället, Karlsborg

15

Söndag 23 september

10:00-13:00

Djupedalsgrottan, Skövde

25

Söndag 30 september

07:00-13:00

Bredfjället, Uddevalla (FÖRANMÄLAN)

32

Lördag 13 oktober

10:00-11:30

Gullspångsälven, Gullspång

11

Lördag 20 oktober

10:00-11:30

Gullspångsälven, Gullspång

11

Söndag 28 oktober

10:00-13:00

Sandgärdet, Skövde

25

09:00-13:00

Stigfjorden – Råssö, Orust

24

September

7

Oktober

November
Söndag 18 november

Vill du följa med på
fler vandringar?
Titta då i broschyren över vandringar i Hallands
län. Du hittar den på bibliotek, turistbyråer etc.
Programmet finns även på Länsstyrelsen i Hallands
hemsida (www.lansstyrelsen.se/halland).
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Aktiviteter & gu

I Hallands natur-
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TEMAN:

BARN
SVAMP

FOTO

idningar

och kulturreserv
at

FÅGLAR

UTMANING

NY I SVERIGE

NATURRESERVA
TI

1

HALLANDS LÄN

Foto: Jan Uddén

Följ med oss på en guidad
vandring
Välj bland alla våra vandringar och följ med oss ut i Västra Götalands naturreservat. Vandringarna är för det mesta gratis och sker
under kunnig ledning av en guide. Så ta tillfället i akt och se ett nytt
naturområde eller lär dig mer om ett du redan känner. Vandringarna
presenteras även på: www.vastkuststiftelsen.se

Västkuststiftelsen förvaltar många av naturreservaten i västra Sverige. Bakom Västkuststiftelsen
44och Göteborgsregionens kommunalförbund.
står Västra Götalandsregionen, Region Halland

