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Följ med oss på en 
guidad vandring

Vilda Blommornas dag, söndag 15 juni.Vi 
firar denna dag med vandringar där vi lägger 

stort fokus på just växter. 

Naturfotografering. Här får du lära dig 
mer om hur dina naturfoton ska bli bättre. 

Guiderna på de här vandringarna är erfarna 
fotografer som delar med sig av sina bästa tips. Ta 
gärna med dig din egen kamerautrustning.

Familjevandringar. Här är det främst barnens 
intressen som styr vandringen. Men självklart 

får vem som helst med barnasinnet i behåll följa 
med på vandringen.

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 (www.historiapaplats.se). Välkommen att 
inspireras till utflykter i tid och rum!

Svampar. Här får du bland annat lära dig mer 
om hur du skiljer olika svampar från varandra 

och vilka matsvampar som kan förväxlas med giftiga 
svampar.

Västerhavsveckan, 2-10 augusti. 
Västerhavsveckan är ett initiativ av 

Västra Götalandsregionens miljönämnd 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 
www.vasterhavsveckan.se.

GRACE. Grace är ett stort 
restaureringsprojekt med fokus på 

skärgårdsmiljöer. GRACE-symbolen visar att det är 
en vandring i ett område som berörs av projektet. 
Mer om GRACE finns att läsa på sidan 39 och på 
www.graceprojektet.se

Vissa av våra vandringar har ett särskilt tema som vi har gett en symbol. 
Här kan du läsa mer om vad dessa teman handlar om:

Framsidan: Toftenäs naturreservat
Foto: Thomas Liebig

Vandringarna vänder sig till alla som under trevliga former vill lära sig mer 
om vår natur och våra naturreservat. Det kostar inget att följa med och det 
krävs inga förkunskaper. Men med skor och kläder anpassade efter väder 
samt matsäck och en stor portion nyfikenhet får man mest behållning av 
vandringen. 

Från och med i år lägger vi också ut alla våra vandringar på Facebook. Följ 
oss där så missar du ingen spännande vandring. Hela programmet finns 
också på vår hemsida (www.vastkuststiftelsen.se).

Trevlig tur,

VÄSTKUSTSTIFTELSEN
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en av tre återstående lokaler i Västra Götalands län. 
Vi förväntar oss också ett antal arter praktfjärilar och 
blommande fältgentianor. Kanske blommar ännu 
en och annan skogsknipprot i skogsbrynen. Ta gärna 
med insektshåv och insekts-fälthandbok och fältflora. 
Guidar gör Jan Uddén telefon 0706-56 54 01. 
Samling vid reservatets parkeringsplats ca 700 meter 
sydost om Edsleskogs kyrka.

SÖRKNATTEN

Söndag 20 juli kl 10.00-13.00
Prova på att vandra med vandringsstav

En vandringsstav är bra till mycket, har du aldrig 
provat så passa på nu. För alla åldrar. Vi samlas på 
parkeringen till Sörknattens södra del där guiden har 
med material till att göra vandringsstavar. Var och en 
får göra sig en egen stav. Har du någon bra pinne som 
passar till en vandringsstav får du gärna ta med den. 
Vi sågar, täljer och slipar vår stav så den passar just dig. 
Guiden berättar hur man använder en stav, hur man 
avgör lämplig längd på sin stav m.m. När vi är färdiga 
med våra stavar så provar vi dom genom att vandra i 
lugnt tempo upp till Sörknattens triangelpunkt som 
ligger endast 141 meter över havet men varifrån man 
vid klart väder kan se 9 mil åt alla håll. Vandringen 
är ca 3 km och relativt enkel men med vissa branta 
partier. På det allra brantaste partiet finns det trappor. 
Medtag matsäck till en eller två raster samt, om ni 
har, även ämne till en vandringsstav, täljkniv och 

ÅMÅL

BRÄCKE ÄNGAR

Onsdag 14 maj kl 18.00-21.00
Tisdag 3 juni kl 18.00-21.00

Orkidéer och andra blommor i gammalt 
kulturlandskap

Bräcke ängar är ett naturreservat där det gamla 
kulturlandskapets slåtter- och betesmark bevarats in 
i vår tid. På dalformationens kalklerskiffrar trivs en 
rik flora med flera orkidéarter som tvåblad, nästrot 
och St Pers nycklar. Under vandringen i lätt terräng 
som tar ca tre timmar samtalar vi om såväl bygdens 
lokalhistoria som växterna och deras betydelse i folktro 
och folkmedicin. Fika till två raster och kamera är bra 
att ha med. Guide är Lars Eric Fjellman, telefon 0705-
22 09 38. Samling vid reservatets parkeringsplats 
ca 700 meter sydost om Edsleskogs kyrka. 
Koordinater för samlingsplatsen  är 59°2´58,96´´N, 
12°28´28,48´´E. Busshållplatsen heter Edsleskogs 
kyrka.

BRÄCKE ÄNGAR

Söndag 24 augusti kl 10.00-14.00
Bland trumgräshoppor, pärlemorfjärilar  och 

fältgentianor
Vi hoppas på uppehållsväder och har då möjlighet 
att se och höra spelflykten av den fascinerande och 
utrotningshotade trumgräshoppan. Bräcke ängar är 
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kikare. Guide är Helena Sellering, telefon 0708-
60 29 13. Samling vid reservatets parkeringsplats. 
Koordinater för samlingsplatsen är 58°52´38,64´´N; 
12°28´35,04´´E. Vägbeskrivning: Kör vägen som går 
på västra sidan av sjön Ånimmen. Vid byn Känsbyn 
är det skyltat till reservatet och följ skyltningen fram 
till parkeringen. Kör försiktigt för vägen är i väldigt 
dåligt skick. 

SÖRKNATTEN

Söndag 7 september kl 10.00-16.00
Vandring i Ronja Rövardotters och Otto 

Hesselboms marker
Vid samlingsplatsen besöker vi kort en lokal med 
Dalformationens kalklerskiffrar och samtalar om 
dalformationens geologiska historia. Sedan till den 
norra delen av Sörknattenreservatet – Husdalsbergen, 
där Otto Hesselbom målade sin berömda tavla ”Vårt 
land”. Från de magra lavbeväxta kvartsitryggarna har 
man en fantastisk utsikt mot Vänern med Kinnekulle 
i fonden. Första delen av vandringen går längs 
myrar och tjärnar i väster. Sommarens blomning är 
för de flesta växterna passerad men en hel del finns 
fortfarande att låta sig förundras över. Och framför 
allt att uppleva det fantastiska landskapet! Ta gärna 
med kameran då guiden är erfaren fotograf och tid 
och möjlighet till fotografering kommer att finnas. 
Vandringen är drygt en halvmil i delvis svår terräng 
och tar 5–6 timmar. Kamera, kikare och matsäck 
för två raster rekommenderas. Guidar gör Lars Eric 
Fjellman, telefon 0705-22 09 38. Vi samlas vid 
Ånimskogs kyrka, skyltning från E45 i Ånimskog. 
Koordinater för samlingsplatsen är 58°53´28,50´´N, 
12°32´25,61´´E.

YTTRE BODANE

Söndag 15 juni kl 10.00-15.00
Sommarvandring vid vänerkusten

Spänger och broar gör det möjligt att komma ut bland 
Vänerns yttersta öar och skär. Vi lämnar dock leden 
och vandrar upp mot Lilla och Stora Rotetjärn för att 
sedan följa stranden söderut till Våleberg–vårdkasarnas 
berg och därefter återknyta till leden. Vandringen tar 
cirka fem timmar i blandad terräng och är omkring 
sex till sju kilometer. Om så önskas tar vi vägen 
förbi Nötöns informationscentrum. Landskapet 
och utsikterna inbjuder till fotografering så missa 
inte kameran! Möjligheten att se vår mäktigaste 
rovfågel havsörnen är ganska stor, då den är på stark 
frammarsch vid Vänern.  Den här gången ska vi 
hålla särskild utkik efter den sällsynta citronfläckade 

kärrtrollsländan. Kikare är bra att ha samt matsäck för 
två raster. Vandringens guide är Lars Eric Fjellman, 
telefon 0705-22 09 38. Samling sker vid reservatets 
parkering, skyltning från E45 vid Årbol mellan 
Mellerud och Åmål. Koordinater för samlingsplatsen 
är 58°49´17,66´´N, 12°34´26,54´´E.

BENGTSFORS

SKÄRBO

Lördag 17 maj kl 09.00-13.00
Ängens och hagens fåglar – då och nu

I Skärbos restaurerade ängar och hagar lyssnar vi till 
vårens fåglar. Fågelexperten Fredrik Spak hjälper oss 
att hålla isär de olika trudilutterna och berättar om 
fåglarnas liv och leverne. Nötkråka och stenknäck 
hör till de över hundratalet fågelarter som har 
observerats på denna lilla skogsgård. Denna gång 
tänkte vi särskilt resonera kring de förändringar i 
Skärbos fågelfauna som har ägt rum under de senaste 
årtiondena och under det senaste seklet. 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.
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SKÄRBO

Söndag 8 juni kl 10.00-14.00
Den hemlighetsfulla guckuskon

Vi vandrar genom Skärbos nyrestaurerade ängar 
och hagar och funderar på hur tidens gång påverkar 
kulturlandskapet över århundradena. Och så går vi 
in i skogen och besöker de slumrande torpmiljöerna 
som legat tysta i 150 år. Där hittar vi den ståtliga 
orkidén guckusko – kanske en rest från en sedan 
länge försvunnen ängshävd. Vi hoppas att den just 
nu blommar praktfullt där djupt in i skogen. Det 
blir en ca 5 km lång vandring genom betesmarker 
och på skogsstigar. Ta med matsäck. 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.

STENEBY

Onsdag 11 juni  kl 19.00-21.00
Musik, berättande och mindfulness vid 

jättegrytorna
Upplev den trolska stämningen runt jättegrytorna vid 
Steneby kyrka. Med våra sinnen öppna för intryck 
går vi en stillsam meditationspromenad med inslag 
av musik och berättande. Fiolens toner blandas med 
porlandet från Stenebyälven. En berättelse växer 
fram, musiken vävs in. Stigen är dramatisk men det 
finns räcken och trappor. Ta på varma kläder och ta 
gärna med en hopfällbar pall eller ett sittunderlag. 
Turens längd är mindre än en kilometer. Guide är 
Barbara Sandell telefon 0703-49 00 93. Samling 
vid kyrkans och reservatets gemensamma parkering. 
Närmaste busshållplats är Steneby Vägkors linje 730. 
Gångavstånd 600 meter.

DALS ED

TRESTICKLANS NATIONALPARK

Söndag 6 juli kl  10.00-17.00
Myrar, tjärnar, gränsrövare och kulturminnen

Vi kommer att röra oss i norra delen av parken, till 
stor del utanför lederna för att besöka intressanta 
platser och få känslan av den orördhet som området 
kan bjuda. Om omständigheterna tillåter så tar vi ett 
litet men dock besök i Norge. Stövlar eller täta kängor 
rekommenderas eftersom vi korsar både myrmarker 
och bergsryggar. Guiden är erfaren fotograf och 
bistår gärna med goda råd så glöm inte kameran! 
Heldagsvandringen blir drygt 10 km i medelsvår 
terräng i lugnt tempo. Kamera, kikare, vatten (viktigt!) 
och matsäck för tre raster rekommenderas. Guidar gör 
Lars Eric Fjellman telefon 0705-22 09 38. Vi samlas 
vid parkeringen ”Råbocken”. Skyltning från vägen 
mellan Ed och Nössemark, ca 18 km norr om Ed och 
14 km söder om Nössemark på västra sidan Stora Le. 
Koordinater för samlingsplatsen är 59°2´39,41´´N, 
11°47´42,13´´E.

MELLERUD

RANNEBERGET

Söndag 18 maj kl 10.00-14.00
Familjevandring på jakt efter urskogen hemligheter
En vandring för den nyfikne och modige! Här 
har du chansen att lära dig lite mer om Dalslands 
geologi, växter, djur, grottor, lavar, fåglar m.m. Vi 
går i obanad terräng 50 meter uppför rasbranterna i 
denna urskogsliknade terräng. På vägen spanar vi efter 
urskogens hemligheter och invånare. Till exempel den 
mycket ovanliga och fridlysta ormbunken uddbräken 
som i Sverige nästan bara finns i Dalsland. Vi tar god 
tid på oss och många vattenpauser samt en fikapaus 
för att fylla på med energi. Väl uppe på berget visar 
guiden vägen till grottan för de som orkar och vågar. 
Vägen dit går bitvis på en smal stig med brant stup på 
ena sidan, inget för den höjdrädde, men det är inte 
långt. De som vill får gå in och utforska grottan som 
är ca 10 meter djup. Kanske hittar vi en kvarglömd 
trollskatt i grottan! Sen går vi upp på Jättekullen och 
tittar på utsikten och tar vår andra fikapaus. Därefter 
går vi ner från berget via en skogsväg. Längden på 
vandringen beror på hur mycket intressant som vi 
vill titta på men uppskattningsvis 3-4 km. Ta med 
matsäck till två fikaraster, kikare eventuellt lupp 
och kamera om du har. Mycket vatten kan också 
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Nygårdspark. Hur långt vi går beror på hur långt 
barnen vill gå. Vi kan gå ända bort till By klev och 
titta på vattenfallet där innan vi vänder tillbaka igen. 
Det är ca 3 km enkelväg dit. Men vi ska ju naturligt 
vis titta på kalkgrottorna och kalkugnarna i detta 
område. Kanske någon vill veta hur det har gått till 
här? Ja här får barnen bestämma helt vad vi ska titta 
på och undersöka närmare på vägen. Ta med matsäck 
för minst två, kanske tre, pauser. Man blir hungrig 
när man undersöker. Guide är Helena Sellering 
telefon 0708-60 29 13. Samling vid parkeringen 
vid bergets fot. Samlingsplatsen har koordinaterna 
58°19´26,40´´N; 12°23´31,20´´E. Vägbeskrivning: 
Kör mot Hunneberg och sväng in på vägen som 
går mellan Vargön och riksväg 44/47 genom Hols 
by. Mellan Vargön och rondellen mot Trollhättan 
(och flygplatsen) sväng in vid skylten ”Västra 
Tunhemskyrka 3”. Följ vägen upp mot berget och 
förbi monumentet. När vägen svänger skarpt åt höger 
och rundar en liten stuga uppe vid berget så går en väg 
in till vänster som du ska in på. Det går att parkera där 
ute, men den egentliga parkeringen är lite längre in 
längs vägen. Det står en liten skylt med ”Kyrkstigen” 
en bit in vid infarten. 

HALLE- OCH HUNNEBERGS RASBRANTER

Torsdag 12 juni kl 19.00-21.00
Sinnenas promenad vid bergets fot

Gångvägen mot Nygård längs bergets fot 
leder oss genom en lövsal fylld med fågelsång. 
Bergsbranten vittnar om en svunnen tid med sina 
gruvgångar, kalkugnsrester och rödfyrhögar. Med 
våra sinnen öppna för intryck går vi en stillsam 
meditationspromenad med inslag av musik och 
berättande. Fiolens toner klingar i berget. En berättelse 
växer fram, musiken vävs in. Vandringen är mest 
på väg ca 2 km men även lite klättring i rasbranten. 
Ta gärna med matsäck samt en hopfällbar pall eller 
ett sittunderlag. Guide är Barbara Sandell telefon 

vara bra att ha. Det kan även vara bra att ha med en 
vandringsstav som extra stöd i de branta partierna. 
Guide är Helena Sellering telefon 0708-60 29 
13. Med på vandringen är även Claes Kannesten 
som är duktig på de rariteter som finns i detta 
område. Samling vid parkeringen till Rannebergets 
naturreservat. Koordinater för samlingsplatsen är 
58°46´17,28´´N; 12°23´6,05´´E. Vägbeskrivning: På 
väg från Mellerud mot Åsensbruk sväng vänster vid 
Eriksbyn vid skylt mot Bäckefors. Efter ca 1,5 km 
står liten skylt mot reservatsparkeringen vid Köttsjöns 
sydvästra ände. Från riksväg 166 mellan Mellerud och 
Bäckefors sväng mot Åsensbruk. Från det här hållet 
ligger parkeringen strax före Anolfsbyn. Parkeringen är 
skyltad från vägen.

SVARVARETORPET, MÖRTJÄRN

Söndag 10 augusti kl 10.00-16.00
Vi njuter av fantastiska skapelser skapade av natur 

och människa
På denna vandring i lugnt tempo ska vi njuta av 
några av de fantastiska skapelser som finns i detta 
område. Några är skapade av människor och naturen 
tillsammans, och några har naturen skapat själv. I 
Mörtjärns naturreservat, som vi passerar på vägen till 
Svarvaretorpet, ser vi på några spektakulära skapelser 
som ingår i ”Doktor Sædéns runda”. I Svarvaretorpets 
naturreservat ser vi bland annat på ängsgranskogen 
och den för terrängen typiska kvartskalkskiffern. Inom 
området växer Sveriges största bestånd av ormbunken 
uddbräken. Ormbunken är mycket sällsynt i landet 
och utrotningshotad. Vandringen går i huvudsak på 
vägar och leder och är ca 6 km lång. En vandring 
för den nyfikne och njutningslystne. Ta med fika för 
minst två raster. Saker som kan vara bra att ha med, 
om man har, är: faktaböcker för växter och djur, kikare 
och lupp. Glöm inte vatten. Guide är Helena Sellering 
telefon 0708-60 29 13. Samling på parkeringen vid 
OK Kroppefjälls OK-stuga som har koordinaterna 
58°42´25,20´´N; 12°19´50,16´´E. Vägbeskrivning: 
Från Dals Rostocks södra ände följ skyltning mot OK-
stugan (samt Kroppefjälls hotell). 

VÄNERSBORG, GRÄSTORP

HALLE- OCH HUNNEBERGS RASBRANTER

Söndag 1 juni kl 10.00-14.00
Barnvandring med undersökande och letande

Även föräldrar får följa med om de är snälla! På denna 
vandring får barnen bestämma var vi går och hur långt 
vi går. Vi följer kyrkstigen från Tunhemshållet genom 
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0703-49 00 93. Samling vid reservatsparkeringen 
vid Nygårds park som ligger vid foten av Hunneberg 
mellan Hols By och Forstena gård. Koordinater för 
samlingsplatsen är 58°19´23´´N, 12° 23´31´´E.

HALLE- OCH HUNNEBERGS RASBRANTER

Söndag 14 september kl 10.00-16.00
Familjevandring bland torp, kolare och bergsklev!

Vi vandrar i lugnt tempo bland några av bergets 
äldsta torpruiner bland kolare och i Erdalskleven. 
Då Hunnebergskolarna håller på och kolar så får 
vi chansen till en extra nära inblick i kolningen. 
Vandringen är 6 km. Det är enkel vandring som 
går på skogsstigar och vägar som tyvärr inte är 
barnvagnsvänliga. Ta med matsäck för två raster. Vid 
kolmilan finns även möjlighet till att köpa kolbulle 
eller korv och bröd samt dricka och kaffe. Guide är 
Helena Sellering telefon 0708-60 29 13. Samling vid 
parkeringen till Erdalen och den har koordinaterna 
58°21´18,72´´N, 12° 27´44,64´´E. Vägbeskrivning: 
Kör upp på Hunneberg via Flo klev eller By klev och 
följ sedan skyltar till kolmilan. Parkera på parkeringen 
uppe vid vägen. 

NYGÅRDSÄNGEN

Lördag 17 maj kl 10.30-12.30
Barn, kryp och myller

Vi ska gå runt Nygårdsängen och håva efter småkryp 

i dammen. Har vi tur kan vi få se en salamander. 
Gångstigen är barnvagnsvänlig och vi ska inte gå mer 
än 1,5 km så alla kan hänga med, från nyfödd till 
gammelmormor. Ta gärna med flytväst till barnen 
som ska håva samt fika och något att sitta på. Guide 
är Barbara Sandell telefon 0703-49 00 93. Samling 
vid reservatsparkeringen vid Norskens Brygga, strax 
före avfarten till Korseberg. Närmaste busshållplats 
är Korseberg för linje 65 m fl. Gångavstånd är 400 
meter. 

TUNHEMS EKHAGAR, HALLE- OCH 
HUNNEBERGS RASBRANTER

Onsdag 21 maj kl 19.00-21.00
Natur- och kulturvandring

Med början vid hembygdsgården vandrar vi in i 
Tunhems ekhagar för vidare färd mot rasbranterna och 
via trapporna uppför branten. Under vandringen ser 
vi närmare på några av reservatens många spännande 
kulturhistoriska lämningar men vi hinner även med 
att njuta av de natursköna miljöer som området 
erbjuder. Medtag gärna matsäck. Guide är Harry 
Persson telefon 0705-32 99 24 från Västra Tunhems 
hembygdsförening. Samling vid Hembygdsgården, 
Västra Tunhem.

SJÖBOTTEN

Lördag 14 juni kl 10.30-13.30
Berättelser och musik om folk och väsen i 

idegranens skog
I skogen samsades förr torpare och sagornas varelser 
och nu ska vi på besök i deras värld. Med våra 
sinnen öppna för intryck går vi in i idegransdalen. 
Fiolens toner blandas med porlandet från en liten 
bäck. En berättelse växer fram, musiken vävs in. Ta 
med fika och ett sittunderlag. Turens längd är ca 3 
kilometer. Guide är Barbara Sandell telefon 0703-49 
00 93. Samling vid reservatsparkeringen. Närmaste 
busshållplats är Norra Rådane, linje 714. Gångavstånd 
är 2,1 km.

FÄRGELANDA

KROPPEFJÄLL

Lördag 27 september kl 18.00-21.00
Poesi, stjärnfall och vargyl

På denna vandring i fjol blev det poesi och stjärnor 
men tyvärr inget vargyl eftersom varghonan försvann 
så det fanns ingen vargfamilj för hannen att yla 
efter. Varghannen finns dock kvar i skrivande stund 
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och vi hoppas han träffat en ny hona så han får sin 
efterlängtade familj. Då kan det finnas chans på 
vargyl. Vi ska vandra upp på en högt belägen plats 
där vi tänder en eld, fikar och berättar om skogens 
mystiska väsen. Den som har en dikt eller kort 
berättelse får gärna ta med denna. När det mörknar 
tittar vi på stjärnorna och lyssnar efter skogen djur. Ta 
gärna med liggunderlag och filt eller sovsäck så du kan 
ligga på rygg och titta på himlen. Terrängen kan vara 
lite svårgången i dunklet men vi ska inte gå långt och 
vi tar det sakta och varligt. Ta även med fika, varma 
kläder och ficklampa. Guide är Barbara Sandell telefon 
0703-49 00 93. Samling vid Granan på Kroppefjäll, 
parkeringen vid skidstugan.

STRÖMSTAD

HALLE-VAGNAREN

Söndag 25 maj kl 10.00-14.30
Söndag 10 augusti kl 10.00-14.30

Genom vresig urskog till hänförande utsikt
Halle-Vagnaren bjuder på varierande natur, men 
främst en urskogslik tallskog med över 300 år gamla 
tallar och en hänförande utsikt över skärgården i de 
svensk-norska gränstrakterna när man når toppen 
beläget 120 meter över havet. Vid klart väder ser man 
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 tim. Ta 
med matsäck. Guide är Kent Wilhelmson telefon 
0707-16 13 29. Samling vid reservatsparkeringen. 
Vägbeskrivning: E6 till Nordby Köpcenter, mot 
Lervik därefter skylt Halle-Vagnarens naturreservat till 
parkeringsplatsen, Dalvik.

NORRA LÅNGÖN – ALASKA

Lördag 2 augusti kl 09.45-15.00
Upptäck naturen på Nord-Långö 

och Hilmas Alaska
Nord-Långö utanför Strömstad är mest känt för 
Alaska som byggdes upp av guldgräverskan Hilma 
Svedahl. Men på Nord-Långö finns också fin natur. 
Vi vandrar en slinga runt ön och tittar på växter, 
strandfynd och geologi och vi får också tillfälle att 
se på byggnaderna och planteringarna på Alaska. På 
västsidan finns också fina badstränder. Vandringen går 
på en ca 5 km lång, bitvis kuperad och bergig led. Ta 
med matsäck som vi äter någonstans längs leden. Det 
ges tillfälle till bad i havet. Det finns också servering 
på Alaska. Guide är Gunnel Turpeinen telefon 0525-

330 95. Samling vid Norra Hamnen i Strömstad 
09.45. Båt avgår kl. 10.00. Kostnad för båtturen är 
140 kr. Föranmälan till guiden senast fredag 1 augusti. 
Samarrangemang med Kosterhavets Nationalpark.                                                                                                                                  

NÖDDÖKILEN, ORREVIKSKILEN, 
TANUMSKILEN, GULLMARN

Söndag 10 augusti kl 09.00-15.00
Skådarskola för stora och små bland 

vadare, gäss och änder 
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 en 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.
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VÄSTRA RÅSSÖ-KOCKHOLMEN

Lördag 24 maj kl 10.00-14.00
Lördag 9 augusti kl 10.00-14.00

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 och tar omkring 4 timmar. Ta med matsäck. 
Guide är Kent Wilhelmson telefon 0707-16 13 29. 
Samling vid 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.

TANUM 

TJURPANNAN

Tisdag 1 juli kl 18.00-21.30
Tisdag 5 augusti kl 18.00-21.30

Söndag 12 oktober kl 10.00-13.00
En pärla bland naturreservaten

Vi vandrar i exponerad skärgård med vidsträckta 
utsikter, intressant flora, fauna och geologi. 
På sommarturerna kan vi se allt från marrisp 
och strandvallmo till mossdjur, havstulpaner, 
klapperstensfält och pegmatitgångar. På oktoberturen 
har blomsterprakten lagt sig men i stället kan vi 
kanske göra intressanta strandfynd efter de första 
höststormarna. Tjurpannan ingår i GRACE-projektet. 
Vandringen är ca 5 km lång. Medtag matsäck. Guide 
är Gunnel Turpeinen telefon 0525-330 95. Samling 
vid reservatsparkeringen.

TROSSÖ-KALVÖ-LINDÖ

Fredag 6 juni kl 10.00-15.00
Vi firar Nationaldagen med en underbar 

naturvandring
Guide är marinbiolog Christin Appelqvist telefon 
0706-68 44 05 och Sara Philipson telefon 0709-52 52 
65. Ta gärna med matsäck. Föranmälan via SMS till 
guiderna senast dagen innan vandringen. Samling vid 
Resö hamn för båtfärd (avgift 150 kr). Kom i god tid! 
Samarrangemang med Kosterhavets nationalpark. 

TROSSÖ-KALVÖ-LINDÖ

Onsdag 2 juli kl 10.00-15.00
På upptäcktsfärd i orkidétider

Guider är Ingela Sörqvist telefon 0703-32 61 26, 
marinbiolog Christin Appelqvist telefon 0706-68 
44 05 och Sara Philipson telefon 0709-52 52 65. Ta 
gärna med matsäck. Föranmälan via SMS till guiderna 
senast dagen innan vandringen. Samling vid Resö 
hamn för båtfärd (avgift 150 kr). Kom i god tid! 
Samarrangemang med Kosterhavets nationalpark. 

TROSSÖ-KALVÖ-LINDÖ

Onsdag 23 juli kl 10.00-15.00
Vi njuter av de tre öarnas fantastiska mångfald

Ökedjan Trossö-Kalvö-Lindö med ett omväxlande och 
storslaget landskap har en lugn, frodig innerskärgård 
och en karg, utsatt västsida. På Lindö ligger en av 
de mest artrika ängarna i Bohuslän. Vandringarna 
går genom det vackra kulturlandskapet. Ta gärna 
med matsäck och gärna lupp. Guide är marinbiolog 
Christin Appelqvist telefon 0706-68 44 05 och Sara 
Philipson telefon 0709-52 52 65. Föranmälan via 
SMS till guiderna senast dagen innan vandringen. 
Samling vid Resö hamn för båtfärd (avgift 150 kr). 
Kom i god tid! Samarrangemang med Kosterhavets 
nationalpark. 

TROSSÖ-KALVÖ-LINDÖ

Onsdag 6 augusti kl 10.00-15.00
Biologisk mångfald i havet och på land

Ta gärna med matsäck. Guide är marinbiolog Christin 
Appelqvist telefon 0706-68 44 05 och Sara Philipson 
telefon 0709-52 52 65. Föranmälan via SMS till 
guiderna senast dagen innan vandringen. Samling vid 
Resö hamn för båtfärd (avgift 150 kr). Kom i god tid! 
Samarrangemang med Kosterhavets nationalpark. 
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VALÖN

Lördag 24 maj kl 11.00-14.00
Vårblomning i välhävdade marker

Gullvivorna har kanske blommat över, men det 
finns mycket annat att se i dessa artrika, välbetade  
gräsmarker. Triften färgar strandängarna rosa och i 
torrbackarna trivs kattfot och jungfrulin. Vandringen 
är cirka 3 km lång och går mestadels på lättgångna 
stigar. Ta med matsäck. Guide är Eva Falk telefon 
0523-422 00. Samling på naturreservatets parkering. 
Medarrangör Studiefrämjandet Bohuslän Norra.

VALÖN

Tisdag 22 juli kl 18.00-21.30
Natur och kulturvandring på Valön

Turen går bland kala klippor, hällemarksljunghedar, 
leende strandängar och skalgrusmarker. Förutom att 
titta på naturen letar vi också efter spår efter äldre 
tiders verksamheter som 1700-talets trankokerier 
och Bronsålderns gravrösen. Vandringen är ca 5 km. 
Medtag matsäck. Guide är Gunnel Turpeinen telefon 
0525-330 95. Samling vid reservatsparkeringen. 
Samarrangemang med Svenneby Hembygdsförening

VEDDÖ

Söndag 22 juni kl 10.00-13.30
Midsommartur på Veddö

I midsommartid vandrar vi runt den natursköna 
Veddöhalvön. Blomsterängar, klippor, grusstränder 
och vidsträckta utsikter över Fjällbacka skärgård är 
något av det vi får uppleva. Vi vandrar på stigar i 
delvis kuperad terräng i ca 4 km. Ta med matsäck. 
Guide är Gunnel Turpeinen telefon 0525-330 95. 
Samling vid reservatets nedre parkering.

MUNKEDAL

KYNNEFJÄLL

Söndag 20 juli kl 10.00-15.00
Kynnefjälls natur med skogar, sjöar, varg och bäver.
Kynnefjäll, känt för sitt kärnkraftsmotstånd och 
sitt vargrevir har mycket att erbjuda. Här finns 
ett nät av vandringsleder med Bohusleden som 
pulsåder. Glesa hällemarkstallskogar, myrmarker, 
torpställen och klarvattensjöar för oss till en helt 
annan miljö än kustlandets. Här är det tystnad och 
lugn som råder. Vi gör en vandring längst stigar till 
Vaktarekullen och vindskyddet vid stora Holmevatten. 
Vandringens längd är ca 8-9 km. Medtag matsäck. 
Guide är Gunnel Turpeinen telefon 0525-330 95. 

Samling vid naturreservatets parkering vid Kasebo. 
Samarrangemang med Friluftsfrämjandet i Tanum.

SOTENÄS

ANNERÖD-HOGSÄM

Lördag 6 september kl 10.00-16.00
Svamputflykt 

Följ med på svamputflykt till ett skaljordsrikt 
lövskogsområde med bl.a. vacker bokskog. Varierad 
terräng. Ta med svampkorg, matsäck och kläder efter 
väder. Guide är svampkonsulent Eva Loodh och Stefan 
Loodh telefon 0705-37 90 25. OBS! Föranmälan. 
Samling på parkeringen vid Anneröd-Hogsäm.

HÅLLÖARKIPELAGEN

Torsdag 17 juli kl 14.45-18.30
Torsdag 31 juli kl 10.00-14.20

Geologisk vandring, granit och jättegrytor
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 relativt lättgången och går 
över granithällar. Ta gärna med en matsäck. Guide är 
Thomas Eliasson telefon 0702-22 88 57. Samling vid 
Hållöfärjans (avgift) tilläggsplats vid Smögenbryggan.
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HÅLLÖARKIPELAGEN

Lördag 6 september kl 09.00-13.00
Höstfåglar på Hållö

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 lätt vandring över berghällarna. Ta med 
kikare och matsäck. Guider är Jan Artursson telefon 
0703-53 70 62 och Thomas Eliasson telefon 0702-
22 88 57. Samling vid Hållöfärjans (avgift 100 kr) 
tilläggsplats vid Smögenbryggan.

RAMSVIKSLANDET

Lördag 26 april kl 10.00-14.00
Blommor, fjärilar och fåglar

Vi hoppas se de första vårfåglarna som lövsångare 
och flugsnappare och kanske en tidig svala. Är solen 
framme kan vi se de första fjärilarna tosteblåvinge och 
grönsnabbvinge. Vi skall också titta efter de tidiga och 
sällsynta maskrosarterna som finns i reservatet och så 
specialiteten sandviol. Vandringen är ca 2 km lång i 
ganska lätt terräng. Ta med matsäck och ha stövlar 
på fötterna. Guider är Jan Artursson telefon 0703-53 
70 62 och Hans Petersson telefon 0703-53 70 62. 
Samling på parkeringsplatsen vid Haby Bukt.

RAMSVIKSLANDET

Lördag 2 augusti kl 10.00-14.00
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 0703-53 70 62. Samling på 
parkeringen vid Grosshamn.

RAMSVIKSLANDET

Söndag 10 augusti kl 10.00-15.00
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, genuin 
skärgårdsbebyggelse och en rik blomsterprakt.  Det är 
relativt lättgånget men det finns ett par besvärligare 
passager. Vandringens längd är ca 8 km. Ta med 
matsäck. Guide är Gunnel Turpeinen telefon 0525-
330 95. Samling vid naturreservatets parkering vid 
Haby. 

RAMSVIKSLANDET

Söndag 31 augusti kl 11.00-14.00
Gentianor och andra höstblommor

Av Bohusläns fem gentianor bör vi kunna få se fyra 
i blom under en vandring i havsnära betesmarker. 
Promenaden är cirka 3 km lång och mestadels lätt-
gången. Ta med matsäck. Guide är Evastina Blomgren 
tel. 0730-38 04 89. Samling på parkeringsplatsen vid 
Haby bukt. Medarrangör Studiefrämjandet Bohuslän 
Norra.

LYSEKIL

GULLMARSSKOGEN

Söndag 28 september kl 10.00-16.00
Svamputflykt 

Följ med på svamputflykt i omgivningarna runt 
Fjällastugan. Där är det varierad terräng med löv och 
blandskog. Ta med matsäck, svampkorg och kläder 
efter väder. Guider är svampkonsulent Eva Loodh 
och Stefan Loodh telefon 0705-37 90 25. OBS! 
Föranmälan. Samling vid parkeringen till Fjällastugan.
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GÅSEVIK, GRÖDERHAMNSÄNGEN

Tisdag 10 juni kl 18.30-21.30
I orkidérika marker

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 cirka 200 meter söder om Sven Lovén-
centret (Kristinebergs marina forskningsstation).

NÄVERKÄRR

Söndag 18 maj kl 10.00
Lavexkursion

Lavexkursion till Näverkärr (ytterst på Härnäset) med 
Lars Arvidsson. Här bör vi kunna få se åtskilliga av 
de sällsynta lavar som ”Storskogen” är så berömd för, 
som blylav, getlav, jättelav, lunglav och örtlav. Även 
kärlväxtfloran hyser många rara blomster, däribland 
landets sydligaste spontana hybridlind. Ca 3 km 
vandring i lätt terräng. Ta med matsäck och gärna 
lupp. Anmälan senast 16 maj till Erik Ljungstrand, 
telefon 0708-55 96 28. Samling vid Botanhuset kl. 
8:15 och på parkeringen vid Näverkärr kl. 10:00. 
Samarrangemang med Botaniska föreningen i 
Göteborg

NÄVERKÄRR

Söndag 13 juli kl 11.00-14.00
Högsommarflora i storskog och betesmark

En vandring genom den gamla ädellövskogen, 
betesmarken och strandängen vid gården Näverkärr. 
Terrängen är lätt och vandringen är cirka 2 km lång. 
Ta med matsäck. Guide är Eva Falk telefon 0523-
422 00. Samling på naturreservatets parkering. 
Medarrangör Studiefrämjandet Bohuslän Norra.

STÅNGEHUVUD

Onsdag 21 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 granitlandskapet är både geologiskt 
och botaniskt intressant. Vi studerar även växternas 
anpassningar till den maritima miljön. Ta gärna med 
kvällsfika. Guide är Thomas Andersson telefon 0707-
55 43 63. Samling vid parkeringen vid Pinnevik. För 
att åka kollektivt ta buss 840 eller 850 och hållplats 
Södra Hamnen.

STÅNGEHUVUD

Onsdag 20 augusti kl 18.00-21.00
Granit och jättegrytor

Vi gör en vandring i norra delarna av Stångehuvuds 
granitlandskap i Lysekil. Efter ett besök vid det gamla 
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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. För att åka kollektivt ta 
buss 840 eller 850 och hållplats Södra Hamnen.

TRÄLEBERGS KILE

Onsdag 7 maj kl 18.00-21.00
Vid fågelrika strandängar

Vi gör en vandring vid Trellebystrand till en 
utsiktsplats med fin överblick över de grunda vattnen 
och fågelrika strandängarna längst in i Trälebergs kile. 
Vi lyssnar på de fåglar som anlänt och kikar efter 
rastande och födosökande and- och vadarfåglar. Ta 
gärna med kikare och kvällsfika. Guide är Thomas 
Andersson 0707-55 43 63. Samling på södra sidan 
av naturreservatet, vid parkeringsplatsen intill 
Trellebystrands camping.

VÄGERÖD

Onsdag 23 april kl 18.00-21.00
Bland bokar och sippor

I natursköna och kulturhistoriskt intressanta Vägeröds 
dalar på Skaftö lyssnar vi på de fåglar som hunnit 
anlända, vandrar genom den gamla bokskogen, 
passerar Skaftös största insjö Edsvattnet och ser 
blåsippor i mängd, men tittar även närmare på 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.

UDDEVALLA

BRATTEFORSÅN

Måndag 28 april kl 18.00-21.00
Flodpärlmusslor, lunglavar och skredlandskap. 

Vi vandrar någon kilometer utmed Bratteforsåns 
meanderlopp och ser på det rinnande vattnets 
Erosionsförmåga med skred och korvsjöar. 
Fågelsången domineras av trastar och rödhake, 
ackompanjeras kanske av nyligen anlända svarthättor 
och lövsångare. Vi tar en närmare titt på den 
hemlighetsfulla flodpärlmusslan och den pampiga 
lunglaven. Stövlar är att rekommendera i detta leriga 
ravinlandskap. Medtag matsäck. Guide är Jan Uddén 
telefon 0706-56 54 01. Samling vid Ljungskile 
järnvägstation.

BREDFJÄLLET

Måndag 16 juni kl 18.00-22.00
Fjällvandring i Gråben och Göpas gamla 

kulturlandskap med Stefan Edman
Vi vandrar runt i slåtterängarna vid Vargfjället och 
sedan utmed Bohusleden till Flågfjällets gamla 
ödetomt med fägata, gamla hamlingsträd m.m. 
Med ekon från boken ”Röster i skogen” kommer 
vi att trampa de marker där Gertrud på Vargfjället, 
Gunnar på bråten m.fl danade landskapet. En hel del 
kärlväxter och fåglar utlovas också. Vandringen är ca 
6 km och går i relativt kuperad terräng. Tänk på att ta 
med er myggstift och fika. Guidar gör Stefan Edman 
telefon 0708-16 31 08 och Jan Uddén telefon 0706-
56 54 01. Samling vid Ljungskile järnvägstation.

BÄVEÅN NEDRE

Söndag 18 maj kl 10.00-12.00
Bäver i Bäveån

På denna tur får du veta allt som är värt att veta 
om vår stora och stiliga gnagare bävern. Vi besöker 
bäverns rike, ser på matplatser, kanaler, gångar 
och hydda. Ta på stövlar och ta gärna med fika. 
En stav eller käpp kan vara bra. Turens längd är ca 
2 kilometer stiglöst och inte lättgånget. Guide är 
Barbara Sandell telefon 0703-49 00 93. Samling 
vid Pappersbruksvägen, Katrinedal. Närmaste 
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busshållplats är Katrinedal linje 670. Gångavstånd 
100 m.

GULLMARSBERG

Söndag 7 september kl 10.00-16.00 
Svamputflykt på Svampens dag 

Följ med till Bohusläns största bokskog. Den kalkrika 
marken erbjuder stor artrikedom. Vandringen går 
i kuperad terräng. Ta med svampkorg, matsäck 
och kläder efter väder. Guider är Svampkonsulent 
Eva Loodh och Stefan Loodh telefon 0705-37 90 
25. OBS! Föranmälan till guiderna. Samling på 
parkeringsplatsen bakom Bohusläns museum för 
samåkning.

GUSTAFSBERGSOMRÅDET

Söndag 4 maj kl 08.00-13.00
Fågelskådningens dag 

Vi mjukar upp med lite marina fåglar på Byfjordens 
vatten och försommarfloran i Hästepallarnas sydväst-
sluttningar. Sedan följer vid Bodelebäcken uppströms 
och lyssnar på sångare, flugsnappare, trastar och 
hackspettar. Vi skådar även in försommarens lundflora 
med strutbräken, gullpudra, rödblära m.fl. Glöm 
inte kikare, fågelbok och fika för hela dagen. Guide 
är Jan Uddén telefon 0706-56 54 01. Samling på 
parkeringsplatsen vid Svenskholmen (Skeppsviken). 
Samarrangemang med Bohusläns ornitologiska 
förening.

HERRESTADFJÄLLET

Söndag 17 augusti kl 10.00-14.00
Fjällvandring bland ängsvädd och pärlemorfjärilar 

från Åleslån till Hällerstugan 
Ca 5 km promenad utmed ”fjärilsslingan” kring 
Åleslåns Natur & Kulturskola och vidare till 
Hällerstugan och Hällesvattnet. Om solen skiner 
får vi uppleva årets bästa fjärilsskådning med flera 
arter pärlemorfjärilar, gräsfjärilar, guldvingar och 
praktfjärilar. Flera arter mosaiksländor kan också 
utlovas. Vi uppmärksammar också floran i det 
nyrestaurerade naturbeteslandskapet kring Åleslån. 
Glöm ej matsäck och kraftiga skodon och ta gärna 
med insektshåv. Guide är Jan Uddén telefon 0706-56 
54 01. Samling vid Bohusläns museum.

KALVÖN

Söndag 14 september kl 10.00-16.00
Svamputflykt

Följ med på svamputflykt till den skogbeklädda 

Kalvön och dess lättgångna stigar i varierad terräng. 
Ta med svampkorg, matsäck och kläder efter väder. 
Guider är Svampkonsulent Eva Loodh och Stefan 
Loodh telefon 0705-37 90 25. OBS! Föranmälan 
till guiderna. Samling på parkeringsplatsen bakom 
Bohusläns museum för samåkning.

KURÖDS SKALBANKAR

Söndag 15 juni kl 10.00-14.00
Vilda blommornas dag

Vi gör som tusentals andra blomsterskådare i Norden 
denna dag; vi ägnar dagen åt våra vilda växter. På 
den här vandringen  tittar vi på örter och gräs i en av 
Bohusläns artrikaste naturreservat. Bland flera arter 
uppmärksammar vi trollsmultron, grådådra, kalkdån, 
väddklint, backglim, vitstjälksmöja och låsbräken. Ta 
med fältflora, lupp och kaffekorg. Guide är Jan Uddén 
telefon 0706-56 54 01. Samling vid Skalbanksmuseet.

KÄRLINGESUND

Söndag 6 juli 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, gröna 
ängsgräshoppor och kanske sommarens första 
vårtbitare. Blommor och en del fåglar lär det också 
bli. Ta gärna med 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 

St
ra

nd
sk

at
a. 

 F
ot

o:
  T

ho
m

as
 L

ie
bi

g



16

strax innan Kärlingesunds gård.

RAMSERÖD

Lördag 23 augusti kl 10.00-16.00
Svamputflykt 

Följ med på svamputflykt till en skaljordsrik 
barr och lövskog med ängar, lundar och raviner. 
Terrängen är varierad. Ta med svampkorg, matsäck 
och kläder efter väder. Guider är Svampkonsulent 
Eva Loodh och Stefan Loodh telefon 0705-37 90 
25. OBS! Föranmälan till guiderna. Samling på 
parkeringsplatsen bakom Bohusläns museum för 
samåkning.

STORE MOSSE

Måndag 23 juni kl 18.00-21.00
Mossen och kärrdrågets flora och insektsfauna 

utforskas
Vi bekantar oss med myrens ekosystem. Vad är det 
för växter som finns i kärrdråget jämfört med ute på 
mossen? Växter som rundsileshår, rosling, tranbär, 
ängsull och myrlilja kommer att uppenbara sig och 
förhoppningsvis får vi se skymten av myrens speciella 
fjärilar som violett blåvinge och starrgräsfjäril. En hel 
del fåglar lär stämma in i kvällskonserten. Glöm inte 
gummistövlar, myggstift och fika. Ta gärna med en 
fältflora och lupp. Guide är Jan Uddén telefon 0706-
56 54 01. Samling på parkeringsplatsen vid Forshälla 
k:a.

ORUST

HÄRMANÖ

Söndag 18 maj kl 11.30-15:30
Söndag 18 maj kl 11.30-17:30

Gullvivor 
Härmanö vid Gullholmen är ett stort naturreservat 
som även ingår i GRACE-projektet. Här finns 
den karga, exponerade västsidans gnejsklippor 
genomskurna av diabasgångar och den leende, bördiga 
östsidans skalgrusrika jordar. Du kan välja mellan en 
längre vandring till Härmanö Huvud cirka 6 timmar 
eller en kortare tur på västsidan, drygt 4 timmar. På 
turen till Härmanö Huvud berättas om natur och 
kultur och där syns resultatet av ljungbränning och 
röjning inom GRACE-projektet. Turen på västsidan är 
delvis lämplig för barnvagn eller rullstol och bjuder rik 
blomning, fågelsång 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 0304-570 12, 0730-22 47 98 och 
Berth Kullholm telefon 0304-574 44, 0703-33 61 14. 
Karta finns att köpa av guiderna. Samling vid piren 
vid Gullholmsbaden ca kl 11.30. Färja 381 avgår från 
Tuvesvik 11.15. Stig inte av i Gullholmens hamn. Om 
du parkerar vid Tuvesvik så lägg på parkeringsavgift så 
att det stämmer med returfärjan. 

HÄRMANÖ 

Söndag 15 juni kl 11.30-15.30
De Vilda Blommornas Dag

En vacker och omväxlande vandring på drygt 4 
timmar när det blommar som mest och landskapet 
tjusar. Terrängen är bitvis krävande så tänk på bra 
skor. Delar av vandringen är lämplig för barnvagn eller 
rullstol. Ta med matsäck. Guide är Gunilla Olander 
telefon 0304-570 12, 0730-22 47 98. Samling vid 
piren vid Gullholmsbaden ca kl 11.30. Färja 381 avgår 
från Tuvesvik vid 11-tiden. Kontrollera tidtabellen 
för färjetrafiken med Västtrafik. Vi inväntar färjan. 
Vid tveksamhet kan ni ringa guiden. Stig inte av i 
Gullholmens hamn. Om du parkerar vid Tuvesvik 
så lägg på parkeringsavgift så att det stämmer med 
returfärjan.
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HÄRMANÖ 

Tisdag 5 augusti kl 11.00
Skålldalen och Skållehus

Skålldalen är en längre 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 1500-1600-talen. Det ges möjlighet till bad. 
Vandringen tar ca 4-5 timmar. Ta med matsäck och 
kraftiga skor. Samling på Tuvesvik kl 11.00 för båtresa 
med chartrad båt till södra Härmanö. Båtkostnaden 
tur och retur är 100 kr per person. Föranmälan till 
guiden Gunilla Olander telefon 0730-22 47 98 senast 
3 augusti. Om du parkerar vid Tuvesvik så lägg på 
parkeringsavgift till kl 17.

HÄRMANÖ 

Lördag 9 augusti kl 11.30-15.30
Lördag 9 augusti kl 11.30-17.30

Ljungen blommar
Du kan välja mellan en längre vandring till Härmanö 
Huvud på cirka 6 timmar eller en kortare tur på 
västsidan som tar drygt 4 timmar. På turen till 
Härmanö Huvud berättas om natur och kultur och 
där syns resultatet av ljungbränning och röjning 
inom GRACE-projektet. Turen på västsidan är delvis 
lämplig för barnvagn eller rullstol och bjuder rik 
blomning, fågelsång och bäverdammar. Båda turerna 
erbjuder möjlighet att se safsan som är Härmanös 
mest omtalade växt. Ta med matsäck och kraftiga 
skor. Guider är Gunilla Olander telefon 0304-570 
12, 0730-22 47 98 och Berth Kullholm telefon 
0304-574 44, 0703-33 61 14. Karta finns att köpa 
av guiderna. Samling vid piren vid Gullholmsbaden 
ca kl 11.30. Färja 381 avgår från Tuvesvik vid 
11-tiden. Kontrollera tidtabellen för färjetrafiken med 
Västtrafik. Vi inväntar färjan. Vid tveksamhet, ring 
guiderna. Stig inte av i Gullholmens hamn! Lägg på 
parkeringavgift så att det stämmer med returfärja.

STIGFJORDEN - KALVÖFJORDEN 

Söndag 16 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. Ta med matsäck. Thomas Liebig, telefon 
0303-89123, 0706-46 65 58, är guide under en fyra 

timmar lång tur. Samling vid busspendelparkeringen 
i Varekil. Koordinater för samlingsplatsen är 
58°7´30´´N; E11°43´14´´E.

STIGFJORDEN - KALVÖFJORDEN 

Lördag 23 augusti kl 11.00-15.00
Fågelskådning i Kalvöfjorden 

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 0303-891 
23, 0706-46 65 58 är guide under en fyra timmar 
lång tur. Samling vid busspendelparkeringen i Varekil. 
Koordinater för samlingsplatsen är 58°7´30´´N; 
11°43´14´´E.

STIGFJORDEN - KALVÖFJORDEN 

Lördag 15 november kl 09.00-13.00
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 
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matsäck och kikare. Guide är Thomas Liebig, telefon 
0303-891 23, 0706-46 65 58, under en fyra timmar 
lång tur. Samling vid busspendelparkeringen i Varekil. 
Koordinater för samlingsplatsen är 58°7´30´´N; 
11°43´14´´E.

TJÖRN

BREVIKS KILE

Lördag 14 juni kl 08.45
Försommarutflykt till mellersta Tjörn

Vandringen leds av Ingemar Jonasson. Vi avser 
att besöka några av den artrika öns ”pärlor”, Häle 
mosse, Breviks kile och Breddalen med Säby ö. 
Tyngdpunkten ligger på de bägge ytterst sällsynta 
gräsen spädlosta och ängslosta, av vilka det förra 
endast och det senare nästan bara påträffas på Tjörn 
inom Sverige i nutiden, men vi hoppas även få se bl.a. 
dvärglin, kärrspira, granspira, höskallra, benved och 
ängsnycklar. Ca 3 km vandring i mest lätt terräng. 
Ta med matsäck och gärna lupp. Anmälan senast 12 
juni till Erik Ljungstrand telefon 0708-55 96 28. 
Samling vid Botanhuset kl. 8.45 och vid Kållekärr kl 
10.00. Samarrangemang med Botaniska föreningen i 
Göteborg. 

HÄRÖN

Söndagen 29 juni kl 10.25-15.20
Vandring till gården Ängen på Härön

Insprängda bland klipporna ligger dalgångar som 

under lång tid hyst ett fåtal jordbruk. Ända fram 
till 1980-talet brukades gården ”Änga” på ett 
ålderdomligt och traditionellt sätt vilket bevarat öns 
vackert hävdade landskap med betade strandängar, 
utmarker, små åkrar och slåtterängar. Lika intressant 
som den vilda floran är de utrotningshotade åkerogräs 
som odlas här tillsammans med gamla sorters grödor. 
Vandringen är ca 5 km i kuperad terräng på smala 
stigar. Ta med matsäck. Guide är Anita Allendes 
telefon 0709-94 34 53. Vi samlas på Kyrkesunds 
brygga som ligger 10 minuters promenad från 
parkeringsplatsen, för vidare färd med färja (avgift) 
med avgång kl 10.25. Hemfärd med färja kl 15.20. 

SUNDSBY - MJÖRN

Söndag 4 maj kl 09.00-13.00
Vårvandring vid Sundsby 

Följ med på en vårvandring vid det vackra Sundsby 
i i Stigfjordens naturvårdsområde. Turen går i den 
östra delen av området där vi tittar på vårblommor, 
gammelekar samt avnjuter sjungande vårfåglar och 
tidiga fjärilar och växter. Vi går cirka 4 km i relativt 
lätt terräng. Ta med matsäck och kikare. Guide är 
Thomas Liebig, telefon 0303-891 23, 0706-46 65 58, 
under en fyra timmar lång tur. Samling vid Sundsby 
parkering som ligger sydväst om säteriet och dammen. 
Koordinater för samlingsplatsen är 58°4´0´´N; 
11°40´57´´E.

STENUNGSUND

RAMSÖN

Söndag 1 juni kl 10.00-14.00
Söndag 15 juni kl 10.00-14.00

Söndag 3 augusti kl 10.00-14.00
Söndag 10 augusti kl 10.00-14.00

Ett blomsterhav
Vandring bland blommor, fåglar och djur. Vi går i ett 
hav av blommor, i ett landskap av stengärdsgårdar, 
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 0303-52 87 41, 
0706-80 51 44. Vi samlas vid Timmerviks brygga kl 
10.00 för båttransport (gratis) eller kom gärna i egen 
båt till Ramsöns gästbrygga kl 10.10.
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RANEBOLUND (SVARTEDALEN)

Lördag 14 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 0303-891 23, 0706-46 65 58. Samling 
utanför Molekylverkstan, Kulturhuset Fregatten 
i Stenungsund för samåkning. Koordinater för 
samlingsplatsen är 58°3´57´´N; 11°49´3´´E.

STENUNGSUND, LILLA EDET, KUNGÄLV

SVARTEDALENS VILDMARKS-, NATUR- OCH 
FRILUFTSOMRÅDE

Söndag 18 maj kl 11.00-14.00
Guld och gröna skogar – Rik som ett troll

Vad är det som är det fina i kråksången? Är det 
monetär välställdhet eller kanske biologiskt rika 
skogar? Vandring i det skiftande och dramatiska 
spricklandskapet kring den fina sjön Nöjevatten. 
Skogens mångfald står i fokus under turen som är ca 
3 km lång. Delvis krävande terräng och stövlar eller 
kängor rekommenderas. Ta med matsäck. Guide är 

Lena Smith telefon 0733-45 07 59. Samling kl 10.30 
vid Kungälvsparken för samåkning. Det går också 
bra att möta upp vid tavlan i korsningen i Grandalen 
kl 10.50 eller på parkeringsplatsen vid Nöjevatten kl 
11.00. 

SVARTEDALENS VILDMARKS-, NATUR- OCH 
FRILUFTSOMRÅDE

Lördagen 6 september kl 09.30-13.30
Vildmarksvandring till Mittvättnorna och 

Björnsjön i Svartedalen
Vi vandrar från Lindesjön på stigar i gammelskogen 
till de trolska Mittvättnorna i Björndalen. Vi går i 
svamprika marker till skogstjärnar och passerar ett 
torphemman, några bergbranter och våtmarker. Vi 
fikar vid Björnsjön och studerar den gamla ramsågen 
vid forsen nedströms dammen vid Lilla Mittevatten. 
Terrängen är bitvis mycket fuktig och något brant på 
vissa ställen. Medelsvår vandring. Ta med matsäck och 
rejäla skor, kängor eller stövlar samt gärna gång- eller 
vandringsstavar. Längd ca 7 km. Guide är Kåre Ström 
telefon 0737-72 32 04. Samling vid Folkets park 
(Kungälvsparken) 09.30 eller vid Lindesjöns parkering 
kl. 10.00. Koordinater för Lindesjöns parkering är 
58°0´59,21´´N; 12°3´42,63´´E. För kollektivtrafik 
till Kungälv: Ta Grön Express till Kungälvs 
busstation, ca 5 minuter gångavstånd till Folkets 
park, eller Stenungsund Express till Kungälvsmotet, 
ca 10 minuter gångavstånd till Folkets park. 
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Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening 
och Kungälvsornitologerna.

SVARTEDALENS VILDMARKS-, NATUR- OCH 
FRILUFTSOMRÅDE

Lördagen 13 september kl 11.00-14.00
Gammal skog och gamla torpställen

Sensommarvandring förbi myrmarker och genom 
både gammal och yngre skog där vi stiftar bekantskap 
med vildmarkens växter. Stigar och gamla torpställen 
döljs allt mer av växtlighet för varje år som går men 
fortfarande kan man skönja spåren efter gamla tiders 
brukande av markerna. Vi besöker torpruinerna vid 
Källdala och uppe på Skråmpås. Turen är ca 3 km 
lång och bitvis svårvandrad på grund av igenväxning 
av stigar och passage av fuktiga partier. Stövlar eller 
kängor rekommenderas. Ta med matsäck. Guidar gör 
Lena Smith, telefon 0733-45 07 59. Samling kl 10.30 
vid Kungälvsparken för samåkning. Det går också bra 
att möta upp vid tavlan i korsningen i Grandalen kl 
10.50. 

KUNGÄLV

FONTIN

Lördag 23 augusti kl 10.30-12.30
Familjevandring i Fontinskogen

Kom med och träffa dina trädvänner, växtkompisar 
och bekanta i sjön! Vi vandrar en liten tur genom 
skogen i närheten av sjön Svarte mosse. Det blir en 
och annan sång och kanske andra överraskningar 
i skogen också! Vandringen avslutas med fika och 
håvning i Svarte mosse där vi säkert hittar massor 

av spännande små kryp! Naturvandring för barn (ca 
5-9 år) och föräldrar. Längd ca 1,5 km i lättvandrad 
terräng. Barnvagn går bra. Ta gärna med matsäck eller 
fikakorg! Naturguider Lena Smith telefon 0733-45 
07 59 och Alexander Frisborg. OBS! Begränsat antal 
deltagare, anmälan till Lena senast dagen innan. 
Samling vid motionscentralen i Fontin kl 10.30. Buss: 
Grön Express till Kungälvs centrum, ca 15 minuter 
promenad till motionscentralen i Fontin. 

NORDRE ÄLVS ESTUARIUM

Lördagen 26 april kl 08.30-11.30
Vårblomster och vårfåglar vid Nordre älvs mynning
Kustvandring vid hävdade strandängar och lövbryn 
där älven rinner ut i havet . Vi hoppas på flyttande 
och rastande fåglar, kanske en sträckande havsörn, och 
tidiga vårblommor på ängarna och i lövbestånden på 
Lilla Överön och Karholmen, Ta med varma kläder, 
skor och matsäck, gärna även kikare och kamera. 
Terrängen är relativt lättgången, men välj ändå rejäla 
skor eller stövlar. Vandringens längd är ca 5 km. 
Guider är Kåre Ström telefon 0737-72 32 04 och 
Roger Gahnertz telefon 0703-58 04 30. Samling 
vid Folkets park (Kungälvsparken) 08.30 eller på 
reservatsparkeringen på Lilla Överön, kl. 9.00 (fortsätt 
ca 400-500 m västerut förbi bussens ändhållplats). 
Koordinater för samlingsplatsen på Lilla Överän är 
57°47´39,16´´N; 11°44´54,93´´E. För kollektivtrafik 
till Kungälv: Ta Grön Express till Kungälvs busstation, 
ca 5 min gångavstånd till Kungälvsparken, eller 
Stenungsund Express till Kungälvsmotet, ca 10 min 
gångavstånd till Kungälvsparken. Samarrangemang 
med Kungälvs Naturskyddsförening. 

MARIEBERG

Söndagen 4 maj kl 09.00-12.00
Vårvandring vid Trankärr och i Mariebergs 

naturreservat  
Vandring i Trankärrsdalens kulturlanskap och i 
Mariebergs lövlundar. Vi följer en vandringsväg från 
Trankärrs gård i dalgången och passerar lövholmar, 
våtmarker och ädellövskogsbestånd i reservatet. Vi 
gör några stopp vid gamla torpruiner och berättar 
om de hemman som en gång låg under Trankärrs 
gård. Vi hoppas på lärksång på fälten, rik fågelsång 
i lundarna samt tidiga vårblommor i markerna. 
Terrängen är relativt lättgången, men ta ändå  rejält 
på fötterna. Ta gärna med även kamera och kikare. 
Längd ca 3 km. Guider är Lars Josefsson telefon 0706-
35 88 99 och Kåre Ström telefon 0737-72 32 04. 
Samling vid Trankärrs gård, strax norr om Kungälv. 
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Koordinater för samlingsplatsen är 57°52´57,45´´N; 
12°0´21,65´´E. Samarrangemang med Kungälvs 
Naturskyddsförening och Trankärrsgården.

TOFTA

Lördagen 3 maj kl 08.00-11.30
Tofta kustlandskap och fågelmarker

Vandring i blomster- och fågelrika kustmarker och 
våtmarkslandskap . Vi spanar efter rastande och 
sträckande vårfåglar vid Tofta våtmark och letar 
spirande grönska i kulturmarkerna kring Äggdal, 
Hjälms udde och Tofta herrgård. Längs stigen vid 
fjorden finns spår efter den senaste sillperioden, där 
Tofta en gång var centrum för flera trankokerier. 
Ta med varma kläder, och matsäck. Ta om möjligt 
gärna med kikare och kamera. Terrängen är relativt 
lättgången, men ta ändå med rejäla skor. Längd ca 
6 km. Guider är Kåre Ström telefon 0737-72 32 
04  och Roger Gahnertz telefon 0703-58 04 30. 
Samling vid Folkets park (Kungälvsparken) kl 08.00 
eller vid parkeringen vid Tofta naturreservat kl 8.30. 
Koordinater för parkeringen vid Tofta naturreservat är 
57°51´21,71´´N; 11°41´46,02´´E. För kollektivtrafik 
till Kungälv: Ta Grön Express till Kungälvs 
busstation, ca 5 minuter gångavstånd till Folkets 
park, eller Stenungsund Express till Kungälvsmotet, 
ca 10 minuter gångavstånd till Folkets park. 

Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening. 

ÄLGÖN

Söndag 27 juli kl 09.30-18.00
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 cirka 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 0703-70 54 30. Samling vid bryggan 
Rörtångens hållplats kl 09.30 strax före färjans troliga 
avgång kl 09.40 (15 min promenad från parkering). 
Färjan (avgift) går troligen tillbaka kl 18.00. 
Kontrollera tidtabellen på www.vasttrafik.se eller 
Gunnars Båtturer www.gunnarsbatturer.com.
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ÖCKERÖ

ERSDALEN

Lördag 28 juni kl 13.00-16.30
Söndag 29 juni 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. För kollektiv transport ta buss 24 
från Nils Erikssonterminalen till Lilla Varholmen. 
Vägverkets färja till Hönö Pinan och därefter buss 291 
till Hönö Röd. (Det är ganska långt att gå därifrån 
men håll riktning västerut). Sommartidtabell på www.
vasttrafik.se eller Tidpunkten telefon 0771-41 43 00.

RÖRÖ

Lördag 5 juli kl 13.00-16.30
Söndag 6 juli kl 13.00-16.30
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. För kollektiv transport ta buss 24 
från Nils Erikssonterminalen till Lilla Varholmen. 
Vägverkets färja till Hönö Pinan, därefter buss 292 
till Burö färjeläge, Hälsö för vidare färd med färja 
till Knippla, Hyppeln och Rörö där samling sker ca 
kl 13.00. Sommartidtabell på www.vasttrafik.se eller 
Tidpunkten 0771-41 43 00.

RÖRÖ

Söndag 3 augusti kl 08.30
Heldagsutfärd till Rörö 

Vandring under ledning av Erik Ljungstrand. Denna 
fagra ö i ytterskärgården hyser en rik och varierad 
flora, ur vilken vi hoppas få se bl.a. fyrling, dvärglin, 
knutört, ostronört, vattenmynta, bolmört, ävjebrodd, 
kärrknipprot, prickstarr och engelskt marskgräs 
(enda kända lokalen i Sverige). Ca 6 km vandring 
i mest småkuperad terräng. Ta med matsäck och 
gärna lupp. Samling vid Lilla Varholmens färjeläge 
kl. 8:30 (färja till Hönö avgår kl. 8:40) och vid Burö 
färjeläge kl. 9:25. Färja till Rörö avgår kl. 9:35 och 
återkommer till Burö färjeläge kl. 18:15. Anmälan 
senast 1 augusti till Erik Ljungstrand telefon 0708-55 
96 28. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i 
Göteborg. 

GÖTEBORG

DELSJÖOMRÅDET

Lördag 19 april kl 12.00-16.00
Lördag 10 maj kl 12.00-16.00
Lördag 14 juni kl 12.00-16.00

Våra vanliga växter under en långpromenad
Ett härligt tillfälle att kombinera frisk luft och motion 
med att lära sig mer om våra vanliga växter. Vi går 
runt Lilla Delsjön och får på vägen lära oss känna igen 
några av våra vanligaste växter och vad de har använts 
till genom tiderna. Vandringen är cirka 4,5 km och går 
på grusväg som är mestadels plan och barnvagnsvänlig. 
Ta med matsäck och gärna barn. Guide är 
Kristoffer Hahn telefon 0762-15 75 00. Samling 
vid parkeringen ca 500 meter söder om Bertilssons 
stuga, i anslutning till Mölnlycke Företagspark. 
Koordinater för samlingsplatsen är 57°40´51,14´´N; 
12°5´15,64´´E. Närmaste busshållplats är Analysvägen 
(buss 513) på cirka 7 minuters gångavstånd.
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NORDRE ÄLVS ESTUARIUM

Söndag 1 juni kl 10.00-14.00
Bronsålderssundet 

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 3 000 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 
två små slåtterängar, 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 (Svart Express). Följ 
Gamla Låssbyvägen ca 500 meter västerut och ca 50 
meter åt vänster på Gamla Lillebyvägen.

RYA SKOG 

Söndag 4 maj kl 11.00-13.30
Söndag 11 maj kl 11.00-13.30

Vårvandring i Rya skog
Möt våren i en av Göteborgs äldsta skogar. Trots sin 
litenhet bjuder Rya skog på varierad natur. Ett hav 
av vitsippor och svalört möter oss på vandringen. På 
en spång går vi genom alsumpskogen och vi vandrar 
också genom hassellunden. Naturguiderna Catharina 
Larsson telefon 0701-52 76 15 och Lena Smith 
tar oss med på en tur i den spirande lövskogen. Vi 
pratar om områdets historia och om vad det är vi ser 
utmed stigen. Kanske får vi syn på desmeknoppen, 
gömd bland vitsipporna. I en av områdets ängar 
pausar vi och äter medhavd matsäck. Vi går ca 2 
km under lätt vandring i lugnt tempo. Bitvis kan 
det vara fuktigt så rejäla skor är bra. Samling vid 
reservatsparkeringen. Buss 32 (måste förbeställas!), 
hållplats Rya skog. Man kan också ta sig med 
kollektivtrafik till Ivarsbergsmotet och promenera 
ca 10 minuter. Vandringen görs i samarbete med 
Naturskyddsföreningen i Göteborg.

RYA SKOG 

Lördag 20 september kl 10.00-12.30  
Tidig hösttur med kamera i rest av ”lövurskog” 

Ett par timmars lugn promenad med kamera på lätt 
men bitvis blöt stig genom en liten lövskog med 
alsumpskog, ekar och hasseldungar där vi njuter 
av den tidiga höstens natur och ljus. Vi fokuserar 

inte så mycket på arter utan på att fånga det vi 
ser med kameran. Här får nybörjaren tips och råd 
för att komma igång med naturfoto. Tag med din 
kamerautrustning, stativ om du har, något att sitta 
eller ligga på kan också vara bra. Ta också med en god 
fika samt kläder och skor för att vistas i skogen. Guide 
är Anna Kristiansson telefon 0703-45 56 03, guide@
naturbilden.se. Samling vid reservatsparkeringen.

SANDSJÖBACKA

Måndag 5 maj kl 18.30-20.00
Årekärrslunden då gulsippa och vätteros blommar

Sandsjöbacka hyser många olika biotoper. Om 
våren blommar blåsippa, smånunneört och många 
andra vårblommor under lövträden. Ulla Åshede 
telefon 0300- 296 19 leder en kort vandring med 
samling vid parkeringen som nås från väg 158, avfart 
Brottkärrsmotet eller Lindomemotet. Skyltar visar 
mot Årekärr och reservatsparkeringen som ligger strax 
öster om Billdals kyrkogård. 

SANDSJÖBACKA

Måndag 4 augusti kl 18.00-21.00
Söndag 10 augusti kl 15.00-18.00

Ljungheden blommar
I augusti blommar ljungen förhoppningsvis som bäst. 
Vandringen går genom ekskog och hassellundar förbi 
Sandsjön. På Bräckan smakar fikan som bäst! Ta med 
matsäck, stövlar är bra att ha. Guide är Ulla Åshede 
telefon 0300-296 19. Samling vid parkeringen väster 
om motorvägen.

SILLVIK 

Lördag 12 april kl 10.00-12.30  
Naturfototur i blåsippstid 

Vi vandrar via en stenåldersboplats upp till Sillviks 
naturreservat med sina snäckskalsbankar. Har vi 
tur blommar blåsipporna för fullt och vi tar fram 
kamerorna och fotograferar. Här får nybörjaren 
tips och råd för att komma igång med naturfoto. 
Vandringen till och från naturreservatet går på 
bekväm grusstig. Tag med din kamerautrustning, 
något att sitta eller ligga på kan också vara bra. Ta 
också med en god fika och kläder och skor efter väder. 
Guide är Anna Kristiansson telefon 0703-45 56 03, 
guide@naturbilden.se. Samling vid Hornkamsgatans 
busshållplats. För kollektiv transport ta gul express till 
ändhållplatsen Hornkamsgatan. Vid ändhållplatsen 
finns också parkeringsplatser.
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SILLVIK

Söndag 13 juli kl 13.00-16.30
Möt Linné i skalbankar

Den ömtåliga naturen i skalbankarna hyser en rik och 
kalkgynnad flora med säregna arter som ängsgentiana, 
kärrknipprot, låsbräken, ormtunga, rysk marton, 
jungfrulin, blå- och backsippa, olvon 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. För kollektiv 
transport ta buss 25 från Hjalmar Brantingsplatsen 
till Lillebyvägen där byte sker till buss 23 till Sillvik 
eller buss Lila express från Nils Erikssonsterminalen 
till Torslandakrysset och byte till buss 23 till 
Sillvik. Sommartidtabell på www.vasttrafik.se eller 
Tidpunkten 0771-41 43 00.

ÄNGGÅRDSBERGEN

Onsdag 9 april kl 19.00-21.00
Tyst kvällsvandring i Änggårdsbergen

Mindfulness i naturen. Vi vandrar mestadels i tystnad, 
gör någon närvaro-övning och upplever naturen 
med våra sinnen. Stigen leder oss i kuperad terräng 

genom skog och förbi mossarnas öppna vattenspeglar. 
Det skymmer under vandringen och från den högt 
belägna ljungheden får vi kanske möjlighet att se 
solnedgången. Guide är Catharina Larsson telefon 
0701-52 76 15. Samling vid Botaniska trädgårdens 
entré, innanför grindarna. Hållplats Botaniska 
trädgården linje 1, 2, 7 och 8. Vandringen görs i 
samarbete med Naturskyddsföreningen i Göteborg.

ÄNGGÅRDSBERGEN

Tisdag 22 april kl 17:30
Traditionell kvällspromenad genom Vitsippsdalen 

Vandring under ledning av Erik Ljungstrand. 
Vitsipporna borde vid denna tid blomma som bäst; för 
övrigt bör vi kunna få se bl.a. gulsippa, hålnunneört, 
stor nunneört, skogsbingel, dårört, vätteros, (vanlig) 
vårlök och lundvårlök i blom. Ca 2 km vandring i lätt 
terräng. Anmälan senast 17 april till Erik Ljungsstrand 
telefon 0708-55 96 28. Samling vid växthusentrén kl. 
17:30. Samarrangemang med Botaniska föreningen i 
Göteborg. 

HÄRRYDA

KLIPPAN 

Söndag 27 april kl 10.00-13.00
Naturfototur i gammelskog 

Vi upplever gammelskogen med sin gröna mossmatta, 
skogsbäcken och de fallna träden genom kameran. 
Här får nybörjaren tips och råd för att komma igång 
med naturfoto i skogsmiljö. Vandringen går på 
naturstigar som ibland kan vara lite steniga. Under 
vandringen gör vi några pauser för att fotografera och 
fika i lugn och ro. Tag med din kamerautrustning, 
stativ om du har, något att sitta eller ligga på kan 
också vara bra. Ta också med matsäck samt kläder 
och skor för att vistas i skogen. Guide är Anna 
Kristiansson telefon 0703-45 56 03, guide@
naturbilden.se. Samling sker på reservatsparkeringen.

RÅDASJÖN

Söndag 20 april kl 13.00-16.00
Söndag 11 maj kl 13.00-16.00

Våren i full prakt på Labbera
Den skogsbeklädda udden Labbera som löper ut i 
Rådasjön är mycket naturskön med en lantlig prägel. 
Här finns flera vanliga trädslag och vårblommande 
örter, bland andra bäckbräsma, och inte minst inslag 
av ståtlig bokskog. Därtill en ruin som knyter an till 
det intilliggande säteriets historia. Under turen lär 
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vi oss att känna igen några av våra vanligaste växter, 
och får svar på allmänna frågor om botanik. Cirka 2 
km vandring i mest lätt terräng. Ta med matsäck och 
gärna barn. Terrängen passar tyvärr ej barnvagnar. 
Guide är Kristoffer Hahn telefon 0762-15 75 00. 
Samling vid Råda säteris parkering. Koordinater för 
samlingsplatsen är 57°39´38,77´´N; 12°5´22,46´´E. 
Närmaste busshållplatser är Råda Portar och 
Mölnlycke centrum (Grön Express m fl), båda på cirka 
15 minuters gångavstånd.

LERUM

SÄVEÅN

Torsdag 8 maj kl 18.00-21.00
Kvällsvandring längs Säveån

En vandring bland sippor och vårfåglar i 
Säveåreservatet. Ta med rejäla skor, kikare och 
matsäck. Guide är Hasse Österman telefon 0302-
319 34, 0702-91 81 71. Vi samlas vid Flodastation 
(närmast sjön) klockan 18.00 och vi går sedan till 
Stenkullen. Tåget mellan Göteborg och Alingsås 
stannar vid Floda station och man kan sedan ta tåget 
tillbaka från Stenkullen.

SÄVEÅN 

Söndag 12 oktober kl 10.00-13.00
På jakt efter höstfärger 

Vi letar höstfärger och upplever hösten längs Säveån 
genom våra kameror. Kanske får vi se strömstaren 
dyka efter mat i ån. Vandring går längs Säveån och 
fram och tillbaka till Stenkullen på ganska lättvandrad 
men bitvis kuperad naturstig. Under vandringen gör 
vi några pauser för att fotografera och fika i lugn och 
ro. Tag med din kamerautrustning, stativ om du har, 
något att sitta eller ligga på och matsäck. Guide är 
Anna Kristiansson telefon 0703-45 56 03, guide@
naturbilden.se. Samling sker nedanför perrongen vid 
Stenkullen (på den sida där tågen går mot Göteborg). 
Lokaltåg går till Stenkullen. Intill perrongen finns det 
även möjligheter att parkera.

ALE

EKLIDEN (RISVEDEN)

Söndag den 25 maj kl 10.00-15.00
Unik gammal naturskog med stor 

trädslagsblandning
Vi vandrar cirka 5 km genom jungfruliga naturskogar 
och tittar på djur och växter, samt annat av intresse 

när vi passerar småsjöarna Gravlången, Skarnhålan 
och Iglekärr. Bra fotbeklädnad och matsäck 
rekommenderas. Guide är Leif Danielson telefon 
0706-03 67 01. Samling på parkeringsplatsen vid 
Älvängens pendeltågstation. Från Älvängen är det 
vidare färd med bilar till Risveden. Tåg från Göteborg 
går en gång per halvtimme och tar 25 minuter. 

KVARNSJÖARNA (RISVEDEN) 

Söndag den 11 maj kl 10.00-15.00
Vackra sjöar och gammal naturskog

Bitvis lätt vandring på stigar, men också avstickare 
i obanad terräng, cirka 5 km. Vi tittar på djur och 
växter och annat intressant under vår färd förbi de tre 
Kvarnsjöarna samt Rullesjön och Grågåsevatten. Bra 
fotbeklädnad och matsäck rekommenderas. Guide 
är Leif Danielson telefon 0706-03 67 01. Samling 
på parkeringsplatsen vid Älvängens pendeltågstation. 
Från Älvängen är det vidare färd med bilar till 
Risveden. Tåg från Göteborg går en gång per 
halvtimme och tar 25 minuter. 

RAPENSKÅRS LÖVSKOGAR

Tisdag 3 juni kl 18.00-21.00
Kalkpåverkad försommarflora

En vandring 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. Vandring går i delvis obanad terräng. 
Grova skor och matsäck rekommenderas. Guide 
är Pelle Dalberg telefon 0303-22 92 73. Samling 
vid Forsvallen, Skepplanda. Närmaste hållplats är 
Forsvallen. Koordinater för samlingsplatsen är 57° 
58´39,63´´N, 12° 11´36,13´´E.

TREHÖRNINGEN (RISVEDEN)

Söndag den 28 september kl 10.00-15.00
Vildmark och gammelskog

En vandring genom genuin gammelskog cirka 5 km, 
där vi tittar på mossor, lavar, svampar och annat som 
är av intresse. Här finns allt från grottor, rullestenar 
och bergstup,  som berikar upplevelsen. Man kan 
alltid hoppas på svampfloran och ett bra svampår. 
Bra fotbeklädnad och matsäck rekommenderas 
samt även ett silvermynt att offra på Salstenen till 
skogsrået. Guide är Leif Danielson telefon 0706-03 
67 01. Samling på parkeringsplatsen vid Älvängens 
pendeltågstation. Från Älvängen är det vidare färd 
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med bilar till Risveden. Tåg från Göteborg går en gång 
per halvtimme och tar 25 minuter. 

VERLESKOGEN (RISVEDEN)

Söndag den 5 oktober kl 10.00-15.00
Gammelskogen som räddades

Här vandrar vi fram genom den orörda 
gammelskogen, förbi Ljusevatten och Svartevatten, 
och tittar på flora och fauna, med tyngdpunkt på 
svampar. Denna skog räddades i sista stund genom 
frivilliga insatser. Vi följer den markerade stigen och 
tar här och var en avstickare till något sevärt.  Bra 
fotbeklädnad och matsäck rekommenderas. Guide 
är Leif Danielson telefon 0706-03 67 01. Samling 
på parkeringsplatsen vid Älvängens pendeltågstation. 
Från Älvängen är det vidare färd med bilar till 
Risveden via Hålanda. Tåg från Göteborg går en gång 
per halvtimme och tar 25 minuter. 

VÄTTLEFJÄLL

Lördag 2 augusti kl 10.00-15.00
Vättlefjäll i ett nötskal

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 går i typisk 
Vättlefjällsterräng, dels på stigar och dels i obanad 
terräng. Grova skor och matsäck rekommenderas. 
Guide är Pelle Dalberg telefon 0303-22 92 73. 
Samling vid Glasbruksmuseets parkering, Surte. 
Koordinater för samlingsplatsen är 57° 49´ 48,00´´N, 
12° 0´ 50,48´´E. Närmaste busshållplats är Surte 
centrum och närmaste tågstation är Surte station.

ALINGSÅS 

BROBACKA

Tisdag 27 maj kl 18.00-21.00
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 bra skådarplats för sträckande 
fåglar som 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 tel. 0706-
076247. Samling vid parkeringsplatsen vid Brobacka 
naturreservat. För kollektiv transport ta buss 560 eller 
565 som passerar naturreservatet eller orange express 
till Brobacka korsväg.

MARK

ASSBERGS RAVINER

Tisdag 27 maj kl 18.00-21.00
Onsdag 4 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). Föranmälan till Gert 
Olsson telefon 0707-31 39 55 senast dagen innan. 
OBS! Begränsat antal – max 20 personer. Samling 
på parkeringen nedanför Skene Järn vid entrén till 
naturreservatet.

LETEBO

Onsdag 11 juni kl 18.00-21.00
Mindful walking

En härlig kvällsvandring i det nybildade reservatet 
Letebo. Mindful walking innebär långsam vandring 
med inslag av enkla övningar som tar oss in i naturen. 
Vi ger plats för alla sinnen att vara aktiva i en helt 
underbar lövskog där vi ackompanjeras av kvällens 
fågelkör. Det blir ett nära möte med naturen men 
också ett möte med dig själv och andra deltagare. Lätt 
vandring. Ta med fika. Föranmälan till guide Gert 
Olsson, telefon 0320-353 00 eller info@innature.eu 
senast dagen innan. Max 12 deltagare. Samling vid 
parkeringen vid Horreds kyrka.

RAMHULTAFALLET

Söndag 29 juni kl 10.00-13.00
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 hällebräken kan studeras på 
flera ställen och vi kommer även att se den rödlistade 
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västkustrosen som här har en av sina östligaste lokaler. 
Vi räknar även med att få se grön- och klockpyrola i 
begynnande blomning. 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. 
Koordinater för samlingsplatsen är 57° 30´32,65´´N, 
12° 23´5,23´´E.

HERRLJUNGA

MOLLUNGEN

Söndag 11 maj kl 17.00-19.00
Skogen som hälsokälla 

Vi vandrar i exklusiva bokskogssalar i vårens tid, 
då anemone nemorosa målar salsgolven vita utmed 
naturstigarna i Mollungen. Temat för vandringen 
är Skogen som hälsokälla. Örjan Hill, biolog och 
kulturhistoriker, är guide och berättar om vad 
skogen gör för oss och vad vi kan göra för den. Tag 
med fikakorg. Samling vid reservatets parkering St. 
Mollungen, Od. För mer information om vandringen 
kontakta Crea Diem Turistinfo telefon 0513-600 29.

MOLLUNGEN

Fredag 6 juni kl 10.00-12.00 
Upptäcktsfärd i ett kulturlandskap 

Naturreservatet är känt för de stora bokbestånden. 
Karaktäristiskt är ockå den blandade ädellövskogen 
och det omväxlande kulturlandskapet ned mot 
sjön Sandsken. Tag med vänner, barn och barnbarn 
och fikakorg. Vi vandrar i en exklusiv natur och 
upptäcker såväl synliga som dolda kulturspår och 
vårens växter längs naturstigen. Örjan Hill, biolog 
och kulturhistoriker, är guide. Samling vid reservatets 
parkering St. Mollungen, Od. För mer information 
om vandringen kontakta Crea Diem Turistinfo telefon 
0513-600 29.

VÅRGÅRDA

LJUNGÅS

Fredag 6 juni kl 10.00-13.00
Upplev Ljungås på nationaldagen

Ingela Sjöberg telefon 0322-912 07 visar och 
berättar om det kulturminnesmärkta Ljungås och 
gammelskogen som omger den. Tag med fikakorg för 

en gemensam paus under vandringen. Samling på 
parkeringsplatsen. 

FALKÖPING 

DIMBO

Torsdag 3 juli kl 18.00-21.00  
Botanisk utflykt till Lammevadkärret

och Kvinnevad
Kvinnevad i Skörstorp är en av få lokaler för fjällskära 
och tillhör de  upptäckter som den store botanisten 
Lennart Fridén gjorde här på Falan. Lammevadskärret  
är ett restaurerat rikkärr med stor orkidérikedom. Ta 
med matsäck, oömma kläder och rejäla skor. Guide är 
Åke Abrahamsson telefon 0515-72 60 42. Samling vid 
Fredriksbergskyrkans parkering.

HORNBORGASJÖN

Lördag 4 oktober kl 08.00-21.00 
Vandring till Almeö

De som var med förra gången minns skäggmesarna 
som höll till i gamla åfåran – så många och  så fina. 
Förra året fick man se hela gänget med ägretthägrar 
som stod på parad bort emot  Korpabo och en massa 
annat fint. Vad blir det i år? Ja, den som hänger med 
får se. Ta med matsäck, oömma kläder och rejäla skor. 
Guide är Åke Abrahamsson telefon 0515-72 60 42. 
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Samling vid Fredriksbergskyrkans parkering.

NOLGÅRDEN NÄS, STIPAKULLEN VARTOFTA 
ÅSAKA, VARHOLMEN

Söndag 29 juni kl 08.00
Fjädergräsexkursion till Falbygden 

Vi besöker de stäppartade torrängarna under ledning 
av Lennart Sundh. Vi avser att besöka samtliga kända 
nutida lokaler för fjädergräs i Sverige: Bondegården i 
Vartofta-Åsaka, Nolgården i Näs, Vinberga i Dimbo 
och Varholmen i Dala. Bland dess följeväxter kan vi 
få se bl.a. backklöver, toppjungfrulin, (ljus) solvända, 
färgmadra, smalbladig lungört, drakblomma, 
kungsmynta, praktbrunört, fältvädd och klasefibbla. 
Ca 2 km vandring i lätt terräng. Ta med matsäck 
och gärna lupp. Anmälan senast 27 juni till Erik 
Ljungstrand telefon 0708-55 96 28. Samling vid 
Botanhuset kl. 8:00 och vid Näs kyrka kl. 10:00. 
Samarrangemang med Botaniska föreningen i 
Göteborg. 

RUSKELA KÄLLA

Tisdag 20 maj kl 18.00-21.00
Lördag 30 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. 
Guide är Arne Karlsson, telefon 0500-45 20 40. 
Samling vid Segerstad kyrka. 

SKOGASTORP

Måndag 30 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 
kärrets verkliga rariteter är luktsporre och långbladig  
spåtistel. Ta med matsäck, oömma kläder och rejäla 
skor. Guide är Jan Lindholm telefon 0515-371 31. 
Samling vid Fredriksbergskyrkans parkering.

FALKÖPING/SKARA 

HORNBORGASJÖN

Lördag 15 mars
Säsongsöppning – Naturum

Vernissage med Fotoklubben ITER Naturfoto och 
deras fotoutställning med bilder från Hornborgasjön 
kl. 13-15. ITER Naturfoto presenterar sig, sitt 
fotoarbete och berättar historien bakom några 
utställningens bilder kl. 14.00. Arr: Naturum 
Hornborgasjön  

HORNBORGASJÖN

12 mars-21 april
Påsklov varje dag på naturum

Tranteater, skattjakt, påskpyssel och mycket mer. 
För utförligt program se www.hornborga.com. Arr: 
Naturum Hornborgasjön.

HORNBORGASJÖN

Lördag 22 mars kl 10.00-17.00
Säsongsinvigning – Trandansen 20 år!

20 år av trandans och folkfest firas! Kl. 12 
invigningstal av tranexperten Clas Hermansson. Få 
svar på dina ”Tusen tranfrågor” kl. 13 och 15. Mysig 
sagostund med högläsning ur barnboken Tranan Grus 
på äventyr kl. 14. Fågelvärdar, tipspromenad och fika 
hela dagen. Arr: Naturum Hornborgasjön  
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HORNBORGASJÖN

22-23 mars kl 11.00-17.00
29 mars-13 april kl 11.00-17.00

18-21 april kl 11.00-17.00
Fågelvärdar på Trandansen

Fågelskåda med kunniga guider. På helgerna träffar 
du guider från Falbygdens och Skövde Fågelklubb 
och i veckorna möter du SOF - Sveriges ornitologiska 
förening. Arr: Naturum Hornborgasjön 

HORNBORGASJÖN

29-30 mars kl 11.00-17.00 
5-6 april kl 11.00-17.00

12-13 april kl 11.00-17.00
18-21 april kl 11.00-17.00

Fågelvärdar på Fågeludden naturum 
Fågelskåda med kunniga guider från Falbygdens och 
Skövde Fågelklubb. Arr: Naturum Hornborgasjön  

HORNBORGASJÖN

5-6 april
Tranans dag

Föredrag, barnaktiviteter, utställare, guidade 
vandringar, tranteater och mycket mer. För utförligt 
program se www.hornborga.com. Arr: Naturum 
Hornborgasjön i samarbete med Falbygdens- och 
Skövde Fågelklubb. 

HORNBORGASJÖN

Lördag 3 maj kl 06.00-13.00
Fågeltornskampen 

Kliv upp för kampen på Fågeludden! Hjälp till att 
räkna arter ihop med Falbygdens fågelklubb i denna 
landskamp. Arr: Naturum Hornborgasjön  

HORNBORGASJÖN

Söndag 4 maj kl 14.00-16.00
Fågelskådningens dag – Fåglar för unga  

Ung och nyfiken på fåglar? Följ med Hanna Berg, 
15 år, medlem i club 300, på en tur med kikaren. 
Vi avslutar med grillning på Fågeludden, ta med 
något gott! Rekommenderad ålder upp till 10 år. Arr: 
Naturum Hornborgasjön  

HORNBORGASJÖN

Torsdag 5 juni kl 22.00- till det blir mörkt
Näktergalar i naturnatten 

Nattens solister, näktergalarna, sjunger ihop med 

nattsångarkören. Njut av konserten ihop med Kent-
Ove Hvass. Samling på naturums parkering. Arr: 
Naturum Hornborgasjön  

HORNBORGASJÖN

Torsdag 12 juni kl. 19-21
Kvällsguidning – Växter i kulturlandskapet 

Vandra bland mandelblommor och backtimjan 
ihop med Mats Rosengren, som berättar om 
kulturhistorien. Samling vid Heljesgården. 
Arr: Naturum Hornborgasjön i samarbete med 
Västergötlands museum.

HORNBORGASJÖN

Söndag 10 augusti kl 14.00-16.00
Söndagsutflykt – Under ytan i Hornborgasjön 

Vad finns under ytan? Vi utforskar Hornborgasjön 
med håvar och luppar. Kanske fångar vi en 
vattenskorpion eller en 4-årig trollsländenymf. Arr: 
Naturum Hornborgasjön.

HORNBORGASJÖN

Söndag 31 augusti 11.00-16.00
Hornborgadagen

Årets höjdpunkt! Traditionsenligt på Fågeludden och 
Heljesgården. Svamputställning med garnfärgning, 
tipspromenader, maskinuppvisning, håvning, 
lantraser, ringmärkning och mycket mer. För utförligt 
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program se www.hornborga.com. Arr: Naturum 
Hornborgasjön i samarbete med Västergötlands 
museum.

GÖTENE

KINNEKULLE

Söndag 4 maj kl 14.00-16.00
Husaby kyrka, borg och Sankt Sigfrids källa i 

arkeologins och de skriftliga källornas spår
I Husaby på Kinnekulles sluttning lät biskop 
Brynolf Gerlaksson under medeltiden uppföra en 
imponerande borg. Men de arkeologiska spåren 
visar att platsen använts långt före det. I närheten 
av borgen låg även den tidigmedeltida kyrkan med 
sitt säregna torn och även här kan arkeologiska spår 
belysa platsens historia. Inte långt från kyrkan finner 
vi Sankt Sigfrids källa, enligt skriftliga källor platsen 
där kung Olof Skötkonung döptes. I en rundvandring 
i medeltidens Husaby besöker vi källan, kyrkan och 
borgen och nystar i platsens historia. Tag med fikakorg 
för en gemensam paus under vandringen. Guide är 
arkeolog Anna Nyqvist Thorsson från Vänermuseet, 
telefon 0701-77 22 12. Vi samlas på parkeringen vid 
kyrkan för en ca 600 meter lång promenad.

TÖRNSÄTER, ÖSTERPLANA HED OCH VALL 
(KINNEKULLE)

Söndag 18 maj kl 11.00-14.00
Natur- och kulturvandring

Vi går en vacker och omväxlande vandring över 

Österplana hed ned till naturreservatet Törnsäter. 
Vi kommer att se orkidéer, passera en radby, titta 
på hamlade träd, ramslök samt göra ett besök i en 
privat trädgård med flera exotiska växter. Vi kommer 
att titta på lämningar efter kalkbränning och går 
sedan Pilgrimsleden tillbaka med vidsträckt utsikt 
över slättlandskapet och Billingen. Vandringen är ca 
4,5 km och tar ca 3 timmar. Tyvärr ej lämpligt för 
barnvagn. Medtag fika. Guidar gör Eva och Tom 
Roffey telefon 0510-629 20. Samling vid Österplana 
kyrka, norra parkeringen.

ÖSTERPLANA HED OCH VALL 
(KINNEKULLE)

Söndag 15 juni kl 10.00-12.30  
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 mm. I 
reservatet finns också fuktängar, hagmarker och 
lövskogar. Vi kan också få se ett ovanligt så kallat 
slukhål samt det 11 meter höga Bratteforsfallet. 
Vandringen på ca 5 km går i lätt terräng (ej barnvagn) 
och matsäck medtages om så önskas. Guide är 
Ove Johansson telefon 0510-54 13 97. Samling 
vid parkeringen vid Nyängen, infart 1 km väster 
Österplana kyrka mellan Österplana och Medelplana, 
skylt Örnekulla.

ÖSTERPLANA HED OCH VALL 
(KINNEKULLE)

Söndag 15 juni kl 15.00-17.00
Sveriges största fastlandsalvar

Blomstervandring vid Österplana hed där ett 
dussintal orkidéer som guckusko, honungsblomster, 
flugblomster, Sankt Pers nycklar, blodnycklar samt 
Adam och Eva 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 fuktig 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 norra parkering.
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ÖSTERPLANA HED OCH VALL 
(KINNEKULLE)

Söndag 15 juni  kl 18.00-20.30
Björnebergsängarna

Blomstervandring genom nyrestaurerade betesmarker 
till Björnebergsängarna där bl.a. 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 lättgånget men i Björnebergsängarna kan 
det vara rejält blött. Guider är Anders Holgersson 
telefon 0501-431 00 och Olof Janson telefon 0705-69 
03 86. Samling vid Österplana kyrkas norra parkering.

MARIESTAD

BROMMÖ SKÄRGÅRD

Lördag 30 augusti kl 10.00-17.00
Heldagsvandring på Västra Brommö

En heldagsvandring i Vänerskärgården som går i bitvis 
lite svårare terräng. Följ med och se sanddyner och 
jättegrytor, upplev utsikter ut mot Vänerhavet. Ta med 
matsäck och svamppåse samt klädsel och skor för en 
heldag ute. 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.

LOGÅRDEN, ÖSTEN

Lördag 12 april kl 10.00-13.00
Kultur och fågelvandring vid Logården

Kom och se de gamla odlingsmarkerna vid 
Logården och få också tillfälle att skåda fåglar från 
de två fågeltornen där. Njut av en skön trakt och 
känn historiska vibrationer från vår asatid. Stövlar 
rekommenderas liksom ett gott fika. Guide är Alf 
Saldin telefon 0501-163 88. Samling vid Logårdens 
parkering Odensåker eller vid Hertig Karls torg, 
Mariestad, kl 09.30 för samåkning.

SKÖVDE 

HENE-SKULTORP

Tisdag 6 maj kl. 18.30-20.30
Vandring på Sydbillingens sluttning 

Vi gör en vandring i blomsterrika marker, 
ekskogar och bokskogar. Kraftiga skor eller stövlar 
rekommenderas. Medtag fika. Guide är Rolf-
Göran Carlsson telefon 0705-71 34 35. Samling 

vid parkeringen vid Orkanvallen utanför Skultorp 
kl 18.30. Koordinater för samlingsplatsen är 
58°20´9,10´´N; 13°49´14,39´´E.

KLASBORGS OCH VÅMBS ÄNGAR 

Söndag 26 oktober kl 09.30-12.00
Liv i löv

Vilka lever bland löven? Vad gör de där? Vad händer 
med löven? Vi gör en kort vandring i reservatet, sållar 
och letar efter smådjur bland de nedfallna löven. 
Aktiviteten passar både ung och gammal. Lätt terräng 
längs en ca 1 km lång vandring. Ta gärna med lupp 
eller förstoringsglas och matsäck. Guide är Ingvar 
Fredriksson telefon 0500-43 55 41. Samling vid 
bågskyttebanans parkering som ligger på vägen upp 
mot Simsjön, ovanför Skövde Golfbana/Golfklubb.

LYCKE-LILLA HÖJEN

Söndag 25 maj kl 10.00-12.00
Vandring i småkuperat landskap

Vi kommer att vandra runt i de vackra betesmarkerna 
i reservatets södra del. Efter någon timmes vandring 
kommer vi fram till backarna ovanför Staversäters 
gård, där vi fikar medan vi beundrar den vackra 
utsikten västerut och de blommande betesmarkerna 
runt omkring oss. Medtag fika! Guide är Peter Nilsson 
telefon 0706-82 76 78, 0303-22 81 25, 0511- 632 
62. Samling vid parkeringsplatsen vid Öglunda kyrka. 
Samlingsplatsen har koordinaterna 58°26´0,69´´N; 
13°41´30,15´´E.

NOHLMARKEN

Måndag 23 juni kl 18.30-20.30
Tisdag 29 juli kl 18.30-20.30

Vandring i ett av Sveriges finaste orkidéområden
I Nohlmarken kan man under en säsong finna inte 
mindre än hälften av länets orkidéer, nämligen 15 
arter. Vid tidpunkten för denna vandring kan man 
i detta orkidéparadis finna minst 10 blommande 
orkidé-arter, en del i mycket stort antal. Dessutom 
förekommer en massa andra vackra arter i området. 
Guider är Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran 
Carlsson och Ingvar Fredriksson telefon 0500-41 
17 80, 070-630 17 36. Samling vid Nohlmarkens 
parkeringsplats. Samlingsplatsen har koordinaterna 
58°19´54,38´´N; 13°49´44,72´´E.



32

NOLBERGET

Söndag 11 maj kl 10.00-12.00
Vandring i värdefull lövskog

Vi gör en vandring i en av länets värdefullaste 
lövskogar. Här kommer vi att få se bergsbranter, 
lummiga lövskogar, källmiljöer, gamla hamlade träd 
och massor med vårblommor och dessutom givetvis 
få höra vacker fågelsång. Medtag fika. Guide är Peter 
Nilsson telefon 0706-82 76 78, 0303-22 81 25, 
0511-632 62. Samling vid Arvidstorp på ”Raka linan” 
mellan Skövde och Lerdala. Samlingsplatsen har 
koordinaterna 58°27´48,88´´N; 13°45´42,16´´E.

RÅNNA RYD

Tisdag 22 april kl 18.30-20.30
Grodor och vårblommor i Ryds ängar

Vi vandrar i ängsmarkerna. Ser hur långt grodleken 
har kommit i Stubbasjön. Kanske simmar någon 
snok där? Vi ser också på vilka vårblommor som 
finns i ängarna. Vandringen går i lätt terräng och 
är ca 2 km lång. Ta med kvällsfika. Guide är Ingvar 
Fredriksson telefon 0500-43 55 41. Samling vid första 
parkeringsplatsen utmed Rånnavägen från Skövde.

RÅNNA RYD

Söndag 16 november kl 09.30-12.30
Lidens granjättar

Vandring genom gamla ängsmarker till Lidens gamla 
naturskog utmed Billingens branter med grova granar 
och död ved. Så här års upplever vi mossornas olika 
färgnyanser i grönt. Vi ser på vilka olika mossor och 
lavar som finns i området. Vandringen är ca 3 km i 
medelsvår terräng med lite branter. Ta gärna med lupp 
och matsäck. Guide är Ingvar Fredriksson telefon 
0500-43 55 41. Samling vid parkeringsplatsen vid 
St Liden eller på parkeringsplatsen vid Billingehov, 
Skövde, kl 09.00 för samåkning.

TÖREBODA

UGGLEBERGET

Måndag 26 maj kl 18.30-20.30
Gammelskogens värden

Följ med naturvårdsbiologen Leif Andersson telefon 
0706-57 17 46 och upplev en riktig gammelskog. En 
hel del spännande arter och en och annan skröna om 
denna plats utlovas. Medtag matsäck. Vi samlas vid 
södra infarten till reservatet som nås från vägen mellan 
Sätra och Gersebacken.

KARLSBORG

BÖLETS ÄNGAR

Söndag 15 juni kl 10.00-12.00
De vilda blommornas dag

En vandring genom blomsterängarna. Här växer 
bl.a. tibast, spenört, skogsklocka, pyrola, storrams 
och nattviol. Har vi tur så blommar fortfarande 
guckoskon. Vandringen är lätt och ca 2,5 km lång. 
Guide är Siw Sjöberg, telefon 0705-79 85 42. Samling 
på reservatsparkeringen.

BÖLETS ÄNGAR

Onsdag 23 juli  kl 18.00-19.30
Kvällsvandring

En kortare vandring i slåtterängen. Här finns 
slåtterblommor i stora mängder blandat med 
blommande skogsklöver. Här växer den sällsynta 
bergjohannesörten samt rikligt med fältgentiana. 
Bland orkidéerna kan nämnas brudsporre, tvåblad 
och jungfru Marie nycklar. Guide är Gunborg 
Lundkvist telefon 0708-71 17 15. Samling på 
reservatsparkeringen.

GRANVIK, STORA FJÄLLET, VALEKLEVEN

Torsdag 5 juni kl. 20.00-02.00
Nattvandring

En ganska krävande vandring i kuperad natur. Vi 
startar vandringen i Granviks naturreservat och går 
genom hällmarkstallskog i ett starkt kuperat landskap 
till Stora Fjället. Under vandringen kan vi lyssna till 
nattskärror och morkullor samt eventuellt nattsångare. 
Innan det börjar ljusna vandrar vi över till Valekleven 
och ser solen gå upp över Vättern. För den som vill 
återvända till parkeringen tidigare finns möjlighet till 
detta. Medtag rikligt med matsäck, varm tröja och 
medel mot myggor. Guide är Leif Pettersson telefon 
0706-35 47 71. Samling på parkeringen vid Granviks 
herrgård.

HOVET

Söndag 21 september kl 10.00-13.00
Höstvandring

En vandring i lätt terräng bland gamla ekar och 
bokar. De spärrgreniga jätteträden har ett förflutet 
från början av 1700-talet. Träden hyser flera hotade 
och sällsynta mossor och lavar. Här finns även många 
olika sorters svampar. Medtag matsäck. Guide är 
Leif Pettersson telefon 0706-35 47 71. Samling på 
besöksparkeringen vid Sätra herrgård.
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Datum Tid Naturreservat, kommun Sid.

Mars

Söndag 16 mars 09.00-13.00 Stigfjorden-Kalvöfjorden, Orust 17

April

Onsdag 9 april 19.00-21.00 Änggårdsbergen, Göteborg 24

Lördag 12 april 10.00-13.00 Logården och sjön Östen, Mariestad 31

Lördag 12 april 10.00-12.30 Sillvik, Göteborg 23

Lördag 19 april 12.00-16.00 Delsjöområdet, Göteborg 22

Söndag 20 april 13.00-16.00 Rådasjön, Härryda 24

Tisdag 22 april 18.30-20.30 Rånna Ryd, Skövde 32

Tisdag 22 april 17.30 Änggårdsbergen, Göteborg (FÖRANMÄLAN) 24

Onsdag 23 april 18.00-21.00 Vägeröd, Lysekil 14

Lördag 26 april 08.30-11.30 Nordre älvs estuarium, Kungälv 20

Lördag 26 april 10.00-14.00 Ramsvikslandet, Sotenäset 12

Söndag 27 april 10.00-13.00 Klippan, Härryda 24

Måndag 28 april 18.00-21.00 Bratteforsån, Uddevalla 14

Maj

Lördag 3 maj 08.00-11.30 Tofta, Kungälv 21

Söndag 4 maj 08.00-13.00 Gustafsbergsområdet, Uddevalla 15

Söndag 4 maj 14.00-16.00 Kinnekulle, Götene 30

Söndag 4 maj 09.00-12.00 Marieberg, Kungälv 20

Söndag 4 maj 11.00-13.30 Rya skog, Göteborg 23

Söndag 4 maj 09.00-13.00 Sundsby-Mjörn, Tjörn 18

Måndag 5 maj 18:30-20.00 Sandsjöbacka, Göteborg 23

Tisdag 6 maj 18.30-20.30 Hene-Skultorp, Skövde 31

Onsdag 7 maj 18.00-21.00 Trälebergs kile, Lysekil 14

Torsdag 8 maj 18.00-21.00 Säveån, Lerum 25

Lördag 10 maj 12.00-16.00 Delsjöområdet, Göteborg 22

Söndag 11 maj 10.00-15.00 Kvarnsjöarna (Risveden), Ale 25

Söndag 11 maj 17.00-19.00 Mollungen, Herrljunga 27

Söndag 11 maj 10.00-12.00 Nolberget, Skövde 32

Söndag 11 maj 11.00-13.30 Rya skog, Göteborg 32

Söndag 11 maj 13.00-16.00 Rådasjön, Härryda 24

Kalendarium 2014
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Datum Tid Naturreservat, kommun Sid.

Onsdag 14 maj 18.00-21.00 Bräcke Ängar, Åmål 4

Lördag 17 maj 10.30-12.30 Nygårdsängen, Vänersborg 8

Lördag 17 maj 09.00-13.00 Skärbo, Bengtsfors 5

Söndag 18 maj 10.00-12.00 Bäveån Nedre, Uddevalla 14

Söndag 18 maj 11.30-15.30 Härmanö, Orust 16

Söndag 18 maj 11.30-17.30 Härmanö, Orust 16

Söndag 18 maj 11.00-14.00 Törnsäter, Österplana hed och vall (Kinnekulle), Götene 30

Söndag 18 maj 10.00 Näverkärr, Lysekil (FÖRANMÄLAN) 13

Söndag 18 maj 10.00-14.00 Ranneberget, Mellerud 6

Söndag 18 maj 11.00-14.00 Svartedalens vildmarks-, natur- och friluftsområde, 
Stenungsund, Lilla Edet, Kungälv

    19

Tisdag 20 maj 18.00-21.00 Ruskela källa, Falköping 28

Onsdag 21 maj 18.30-21.30 Stångehuvud, Lysekil 13

Onsdag 21 maj 19.00-21.00 Tunhems ekhagar, Halle- och Hunnbergs rasbranter, 
Vänersborg

            
8

Lördag 24 maj 10.00-14.00 Västra Råssö-Kockholmen, Strömstad 10

Lördag 24 maj 11.00-14.00 Valön, Tanum 11

Söndag 25 maj 10.00-15.00 Ekliden (Risveden), Ale 25

Söndag 25 maj 10.00-14.30 Halle-Vagnaren, Strömstad 9

Söndag 25 maj 10.00 -12.00 Lycke-Lilla Höjen, Skövde 31

Måndag 26 maj 18.30-20.30 Uggleberget, Töreboda 32

Tisdag 27 maj 18.00-21.00 Assbergs raviner, Mark (FÖRANMÄLAN) 26

Tisdag 27 maj 18.00-21.00 Brobacka, Alingsås 26

Juni

Söndag 1 juni 10.00-14.00 Halle- och Hunnebergs rasbranter, Vänersborg 7

Söndag 1 juni 10.00-14.00 Nordre älvs estuarium (Bronsåldersundet), Göteborg 23

Söndag 1 juni 10.00-14.00 Ramsön, Stenungsund 18

Tisdag 3 juni 18.00-21.00 Bräcke Ängar, Åmål 4

Tisdag 3 juni 18.00-21.00 Rapenskårs lövskogar, Ale 25

Onsdag 4 juni 18.00-21.01 Assbergs raviner, Mark (FÖRANMÄLAN) 26

Torsdag 5 juni 20.00 - 02.00 Granvik, Stora Fjället, Valekleven, Karlsborg 32

Fredag 6 juni 10.00-13.00 Ljungås, Vårgårda 27

Fredag 6 juni 10.00-12.00 Mollungen, Herrljunga 27

Fredag 6 juni 10.00-15.00 Trossö-Kalvö-Lindö, Tanum (FÖRANMÄLAN) 10

Söndag 8 juni 10.00-14.00 Skärbo, Bengtsfors 6
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Datum Tid Naturreservat, kommun Sid.

Tisdag 10 juni 18.30-21.30 Gåsevik, Gröderhamnsängen, Lysekil 13

Onsdag 11 juni 18.00-21.00 Letebo, Mark (FÖRANMÄLAN) 26

Onsdag 11 juni 19.00-21.00 Steneby, Bengtsfors 6

Torsdag 12 juni 19.00-21.00 Halle- och Hunnebergs rasbranter, Vänersborg 7

Lördag 14 juni 08.45 Breviks kile, Tjörn (FÖRANMÄLAN) 18

Lördag 14 juni 12.00-16.00 Delsjöområdet, Göteborg 22

Lördag 14 juni 10.00-14.00 Ranebolund (Svartedalen), Stenungsund 19

Lördag 14 juni 10.30-13.30 Sjöbotten, Vänersborg 8

Söndag 15 juni 10.00-15.00 Yttre Bodane, Åmål 5

Söndag 15 juni 10.00-12.00 Bölets ängar, Karlsborg 32

Söndag 15 juni 11.30-15.30 Härmanö, Orust 16

Söndag 15 juni 10.00-12.30 Österplana hed och vall (Kinnekulle), Götene 31

Söndag 15 juni 15.00-17.00 Österplana hed och vall (Kinnekulle), Götene 30

Söndag 15 juni 18.00-20.30 Österplana hed och vall (Kinnekulle), Götene 30

Söndag 15 juni 10.00-14.00 Kuröds skalbankar, Uddevalla 15

Söndag 15 juni 10.00-14.00 Ramsön, Stenungsund 18

Måndag 16 juni 18.00-22.00 Bredfjället, Uddevalla 14

Söndag 22 juni 10.00-13.30 Veddö, Tanum 11

Måndag 23 juni 18.30-20.30 Nohlmarken, Skövde 31

Måndag 23 juni 18.00-21.00 Store mosse, Uddevalla 16

Lördag 28 juni 13.00-16.30 Ersdalen, Öckerö 22

Söndag 29 juni 13.00-16.30 Ersdalen, Öckerö 22

Söndag 29 juni 10.25-15.20 Härön, Tjörn 18

Söndag 29 juni 08.00 Nolgården näs, Stipakullen Vartofta Åsaka, Varholmen, 
Falköping (FÖRANMÄLAN)

      28

Söndag 29 juni 10.00-13.00 Ramhultafallet, Mark 26

Måndag 30 juni 18.00-21.00 Skogastorp, Falköping 28

Juli

Tisdag 1 juli 18.00-21.30 Tjurpannan, Tanum 10

Onsdag 2 juli 10.00-15.00 Trossö-Kalvö-Lindö, Tanum (FÖRANMÄLAN) 10

Torsdag 3 juli 18.00-21.00 Dimbo, Falköping 27

Lördag 5 juli 13.00-16.30 Rörö, Öckerö 22

Söndag 6 juli 10.00-14.00 Kärlingesund, Uddevalla 15

Söndag 6 juli 13.00-16.30 Rörö, Öckerö 22

Söndag 6 juli 10.00-17.00 Tresticklans nationalpark, Dals Ed 6
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Datum Tid Naturreservat, kommun Sid.

Söndag 13 juli 11.00-14.00 Näverkärr, Lysekil 13

Söndag 13 juli 13.00-16.30 Sillvik, Göteborg 24

Torsdag 17 juli 14.45-18.30 Hållöarkipelagen, Sotenäset 11

Söndag 20 juli 10.00-15.00 Kynnefjäll, Munkedal 11

Söndag 20 juli 10.00-13.00 Sörknatten, Åmål 4

Tisdag 22 juli 18.00-21.30 Valön, Tanum 11

Onsdag 23 juli 18.00-19.30 Bölets ängar, Karlsborg 32

Onsdag 23 juli 10.00-15.00 Trossö-Kalvö-Lindö, Tanum (FÖRANMÄLAN) 10

Söndag 27 juli 09.30-18.00 Älgön, Kungälv (FÖRANMÄLAN) 21

Tisdag 29 juli 18.30-20.30 Nohlmarken, Skövde 31

Torsdag 31 juli 10.00-14.20 Hållöarkipelagen, Sotenäset 11

Augusti

Lördag 2 augusti 09.45-15.00 Norra Långön – Alaska, Strömstad (FÖRANMÄLAN) 9

Lördag 2 augusti 10.00-14.00 Ramsvikslandet, Sotenäset 12

Lördag 2 augusti 10.00-15.00 Vättlefjäll, Ale 26

Söndag 3 augusti 08.30 Rörö, Öckerö (FÖRANMÄLAN) 22

Söndag 3 augusti 10.00-14.00 Ramsön, Stenungsund 18

Måndag 4 augusti 18.00-21.00 Sandsjöbacka, Göteborg 23

Tisdag 5 augusti 11.00 Härmanö, Orust (FÖRANMÄLAN) 16

Tisdag 5 augusti 18.00-21.30 Tjurpannan, Tanum 10

Onsdag 6 augusti 10.00-15.00 Trossö-Kalvö-Lindö, Tanum (FÖRANMÄLAN) 10

Lördag 9 augusti 11.30-15.30 Härmanö, Orust 17

Lördag 9 augusti 11.30-17.30 Härmanö, Orust 17

Lördag 9 augusti 10.00-14.00 Västra Råssö-Kockholmen, Strömstad 10

Söndag 10 augusti 10.00-14.30 Halle-Vagnaren, Strömstad 9

Söndag 10 augusti 09.00-15.00 Nöddökilen, Orrevikskilen, Tanumskilen, Gullmarn, 
Strömstad (FÖRANMÄLAN)

      9

Söndag 10 augusti 10.00-15.00 Ramsvikslandet, Sotenäset 12

Söndag 10 augusti 10.00-14.00 Ramsön, Stenungsund 18

Söndag 10 augusti 15.00-18.00 Sandsjöbacka, Göteborg 23

Söndag 10 augusti 10.00-16.00 Svarvaretorpet, Mörtjärn, Mellerud 7

Söndag 17 augusti 10.00-14.00 Herrestadfjället, Uddevalla 15

Onsdag 20 augusti 18.00- 21.00 Stångehuvud, Lysekil 13

Lördag 23 augusti 10.30-12.30 Fontin, Kungälv (FÖRANMÄLAN) 20

Lördag 23 augusti 10.00-16.00 Ramseröd, Uddevalla (FÖRANMÄLAN) 16
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Datum Tid Naturreservat, kommun Sid.

Lördag 23 augusti 11.00-15.00 Stigfjorden-Kalvöfjorden, Orust 17

Söndag 24 augusti 10.00-14.00 Bräcke Ängar, Åmål 4

Lördag 30 augusti 10.00-13.00 Ruskela källa, Falköping 28

Lördag 30 augusti 10.00-17.00 Brommö skärgård, Mariestad 31

Söndag 31 augusti 11.00-14.00 Ramsvikslandet, Sotenäset 12

September

Lördag 6 september 10.00-16.00 Anneröd-Hogsäm, Sotenäset (FÖRANMÄLAN) 11

Lördag 6 september 09.00-13.00 Hållöarkipelagen, Sotenäset 12

Lördag 6 september 09.30-13.30 Svartedalens vildmarks-, natur- och friluftsområde, 
Stenungsund, Lilla Edet, Kungälv

       19

Söndag 7 september 10.00-16.00 Gullmarsberg, Uddevalla (FÖRANMÄLAN) 15

Söndag 7 september 10.00-16.00 Sörknatten, Åmål 5

Lördag 13 september 11.00-14.00 Svartedalens vildmarks-, natur- och friluftsområde, 
Stenungsund, Lilla Edet, Kungälv

    20

Söndag 14 september 10.00-16.00 Halle- och Hunnebergs rasbranter, Vänersborg 8

Söndag 14 september 10.00-16.00 Kalvön, Uddevalla (FÖRANMÄLAN) 15

Lördag 20 september 10.00-12.30 Rya skog, Göteborg 23

Söndag 21 september 10.00-13.00 Hovet, Karlsborg 32

Lördag 27 september 18.00-21.00 Kroppefjäll, Färgelanda 8

Söndag 28 september 10.00-16.00 Gullmarsskogen, Lysekil (FÖRANMÄLAN) 12

Söndag 28 september 10.00-15.00 Trehörningen (Risveden), Ale 25

Oktober

Lördag 4 oktober 08.00-12.00 Hornborgasjön, Falköping 27

Söndag 5 oktober 10.00-15.00 Verleskogen (Risveden), Ale 26

Söndag 12 oktober 10.00-13.00 Säveån, Lerum 25

Söndag 12 oktober 10.00-13.00 Tjurpannan, Tanum 10

Söndag 26 oktober 09.30-12.00 Klasborgs och Våmbs ängar, Skövde 31

November

Lördag 15 november 09.00-13.00 Stigfjorden-Kalvöfjorden, Orust 17

Söndag 16 november 09.30-12.30 Rånna Ryd, Skövde 32
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 Vill du följa med på fler 
vandringar?

1

2014

GUIDADE VANDRINGAR
I HALLANDS NATUR- OCH KULTURRESERVAT

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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inte längre är lönsamma att beta 
samtidigt som behovet av bränsle 
försvunnit. Projektet finansieras 
av Naturvårdsverket och EU:s 
miljöfond Life+ Nature. 
Läs mer på www.graceprojektet.se

Life+ Nature är en av EU:s miljöfonder. 
Den hjälper till att finansiera skötsel i 
Natura 2000-områdena, Europas nätverk 
av skyddande områden för att Europas rika 
Naturarv ska bevaras till nytta för oss alla! 
Fonden finansierar GRACE-projektet till 
50%.

…är ett stort 
restaureringsprojekt 
med fokus på 

skärgårdsmiljöer. 
 Genom att bränna, röja och 
beta ska vi återfå blommande 
betesmarker och ängar på många 
öar och halvöar inom olika Natura 
2000-områden. I Bohuslän 
berörs bl a Rörö, Hästholmarna, 
Klåverön, Härön, Härmanö, 
Otterön, Hällsö, Tjurpannan och 
Koster. Syftet är att motverka 
hotet mot de unika miljöerna och 
arterna i skärgården. Hoten är den 
igenväxning som pågått under en 
lång tid. Den beror på att markerna 

NATURUM HORNBORGASJÖN

Vid naturum Hornborgasjön 
arrangeras  många spännande 
aktiviteter varav några finns 
med här i programmet. Hela 
programverksamheten och kontakt-
information hittar ni på 
www.hornborga.com. 

Hornborgasjöns öppettider är: 
15 mars-30 april kl 9-18
1 maj-8 juni kl 9-17  
9 juni-31 augusti kl 11-16

KOSTERHAVETS NATIONALPARK

Ta del av Sveriges art-
rik aste havsområde 
från de mörka djupens 
korall rev och fot  bolls -
svampar till stränder 
med martorn och strand vallmo. 
I Koster havets national park finns 
något att upptäcka för alla åldrar. 
För information om guidningar och 
andra evenemang se 
www.kosterhavet.se



40Västkuststiftelsen förvaltar många av naturreservaten i västra Sverige. Bakom Västkuststiftelsen 
står Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Följ med oss på en 
guidad vandring
Välj bland alla våra vandringar och följ med oss ut i Västra Götalands 
naturreservat. Vandringarna är 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
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