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Följ med oss på en guidad vandring! 
Välj bland alla våra vandringar och följ med oss ut! Vandringarna är för 
det mesta gratis och sker under ledning av en kunnig guide. Det krävs 
inga förkunskaper, men med skor och kläder anpassade efter väder 
samt matsäck och en stor portion nyfikenhet får du ut mest av 
vandringen. Så ta tillfället i akt och se ett nytt naturområde eller lär dig 
mer om ett du redan känner till. Vandringarna presenteras även på: 
https://vastkuststiftelsen.se/guidningar/ 

 

I detta häfte finner du alla våra guidade vandringar 2022. Observera 
att det krävs föranmälan på de flesta vandringar. Föranmäl dig i god 
tid. Om det inte krävs föranmälan så står det i texten i detta häfte. 
Om du behöver hjälp med att föranmäla dig, ring: 031-40 29 81. 

 

Detta häfte ges ut i mars 2022. Skulle smittläget försämras igen kan 
vi behöva anpassa vandringarna eller ställa in. Den senaste 
informationen hittar du alltid på vår hemsida. Deltagande sker på 
egen risk. 

 

 

  

https://vastkuststiftelsen.se/guidningar/


  



 

1. Möt våren i Kalvöfjorden 
19 mars, kl. 09.00-13.00 

Stigfjorden, Orust 

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 ganska lätt terräng och är fyra 
timmar. Ca 3 km. Lite beroende på hur långt våren 
kommit och vad som finns rör vi oss runt och besöker 
flera lokaler. 

Guide/r: Thomas Liebig, telefon: 0706-46 65 58 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Insekter 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Busspendelparkeringen i Varekil 
(https://goo.gl/maps/2KB3vhr4ZYgZ98yu9). Därefter 
förflyttar vi oss med egen bil till de olika lokalerna. 

 

2. Vad händer med våra kustfåglar? 
3 april, kl. 09.00-13.00 

Havstensfjorden, Uddevalla 

Vi kommer att skåda fåglar och samtidigt reflektera 
över varför vissa av våra marina fågelarter minskar 
och andra ökar. De förändringar som äger rum i havet 
påverkar också djurlivet över vattenytan. Vi besöker 
fågeltornen på Mollön och Utby, vilket sammanlagt 
innebär promenader på ett par kilometer. Glöm ej 
kläder efter väder och medhavd fika. 

Guide/r: Jan Uddén, telefon: 0706-56 54 01 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Fåglar 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Bohusläns museum (vid 
flaggstängerna) (koordinater: 58°20'58.1"N 
11°55'45.1"E, 
https://goo.gl/maps/3FuJapMUDrH2KdQg6) 

 

 

 

3. Möt våren längs Gotaleden 
3 april, kl. 10.00-14.00 

Säveåns dalgång, Lerum 

Vi vandrar en etapp av Gotaleden längs Säveåns 
dalgång, möter våren och läser landskapet och 
funderar på varför det ser ut som det gör just här. Hur 
ser den geologiska historien ut och hur har ån format 
ravinlandskapet sedan istiden? Och hur har 
människan brukat och nyttjat Säveåns kraft? Här finns 
alar, öring och bäver men vilka andra djur och växter 
trivs i och längs vattendraget?  

Samling sker vid Stenkullens tågstation vid tunneln 
bredvid Britanniafabriken, sedan går vi ned till Säveån, 
ansluter till Gotaleden och går uppströms. Vi gör ett 
stopp vid kraftverket i Hillefors och får höra mer om 
platsens historia av Bertil Svensson som arbetat i 
Hillefors kraftverk i många år. Tag med matsäck för en 
fikapaus. Efter ca 4 km är vi framme i Floda, där 
strövtåget avslutas och vi kan ta tåget tillbaka. I Floda 
finns även flera trevliga restauranger där du kan 
fortsätta söndagen på egen hand med lunch eller fika.  

Observera att det inte behövs någon bil till denna 
vandring, det finns utmärkta pendeltågförbindelser till 
Göteborg och Alingsås till vandringens start- och 
slutpunkt. Pendeltåg från Göteborg avgår 09.35 är 
framme i Stenkullen 09.58 och passar utmärkt till 
starttiden. 

Guide/r: Mikael Östblom, telefon: 0708-42 56 04 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 20 
deltagare.  

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Stenkullens station 
(https://goo.gl/maps/Tz8jjmAseWwBSV6E7) 

 

4. Torpen i Skärboskogen 
10 april, kl. 10.00-13.00 

Skärbo, Bengtsfors 

En stor del av Sveriges invånare framlevde under 
1800-talet sina liv på de många torpen. Trots att den 
lilla skogsgården Skärbo var så obetydlig hade den 
ändå fyra underliggande och ännu mer obetydliga 
torpställen utspridda i skogen runt omkring gården. Vi 
letar reda på dessa platser och med hjälp av vad som 

https://goo.gl/maps/2KB3vhr4ZYgZ98yu9
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berättas i arkiven försöker vi skapa oss en bild av hur 
livet på torpet kunde gestaltat sig. Samtidigt lyssnar vi 
till vårfåglarna och gläds åt den tidiga vårens 
blåsippsblomning. Det blir en hel del traskande på 
smala skogsstigar, kanske omkring 6 km. Medtag 
matsäck.  

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. 

Guide/r: Kolbjörn Waern, telefon: 0704-83 46 26 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Reservatsparkeringen 
(https://goo.gl/maps/gJ3yMqoP3vgmoSMG7). 

 

5. Från romantisk park till naturreservat 
15 april, kl. 10.00-13.00 

Baldersnäs, Bengtsfors 

Baldersnäs halvö är i dag naturreservat fyllt med 
minnen från Carl Fredrik Wærns storslagna park, 
skapad mellan 1823 och 1858. Ett mönsterjordbruk 
där landskapets skönhet och brukbarhet var planerat 
in i minsta detalj. Vi vandrar längs strandpromenaden 
runt halvön bland minnen från trädgator, aha-murar, 
lusthus och orangeri. På andra sidan Laxsjön skymtar 
Billingsfors bruk där C F Wærn växte upp och ärvde sin 
mors intresse för växter och parkanläggningar. Som 
framgångsrik brukspatron för flera dalsländska bruk 
hade han möjlighet att importera tusentals sällsynta 
blommor, buskar och träd till Baldersnäs.  

Strandpromenaden är bitvis stenig och med rötter och 
ojämnheter, så bra skor rekommenderas. Vi går i raskt 
tempo och gör några avvikelser från 
strandpromenaden för att bland annat se platsen där 
Rotundan låg på norra halvöns högsta topp och 
minnesstenen på Ekekullen. Sträcka ca 5 kilometer. 

Ta med egen fika så gör vi en paus vid Världens ände 
på halvöns nordligaste spets. 

Ej lämplig för barnvagn. Om betesdjuren inte är 
utsläppta är hundar välkomna - kontakta guiden 
veckan innan för besked.  

Guide/r: Kerstin Aronsson, telefon: 0790-69 20 85 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Vi träffas vid parkeringen vid 
Bränneriviken 
(https://goo.gl/maps/qn1hTyxgbCNAugeeA). 

 

6. Vandring i sparvugglans rike 
23 april, kl. 07.00-12.00 

Svartedalen, Lilla Edet 

Vi lyssnar efter orrar och tranor på mossarna vid 
Stendammen och vandrar mot Kroksjön och 
Helgesjön. Vi spanar även efter storlommen och 
skogssnäppan i sjöarna i nästan orörd naturskog som 
är sparvugglans hemvist. 

Guide/r: Kåre Ström, telefon: 0737-72 32 04 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Fåglar, Svampar/lavar/mossor 

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Samling vid Stendammen kl. 07:00 
(https://goo.gl/maps/b6rF7Fg1zvMMVoQy7, 
Koordinater 58°2'20.5"N 12°5'8.8"E). 

 

7. Vårvandring utmed Säveån 
23 april, kl. 09.40-13.00 

Säveåns dalgång, Lerum 

Ta tåget till skogen. Tillsammans upplever vi Säveåns 
natur och pratar om vad det är vi ser utmed stigen. Vi 
går bland sippor på slingrande stigar och bitvis på 
spänger. Barn är också välkomna. Vandringen är ca 
3,5 km och relativt lättgången, dock finns det trappor. 
Vi pausar vid ån så ta med matsäck/fika. Vi kommer 
nog att få se vissa spår från bäverns aktivitet.  

Från Göteborgs central går ett tåg 9.05 (Tåg 3536) 
som är framme 9.31 i Floda. Från Alingsås går ett tåg 
kl 9.15 (Tåg 3533) som är framme i Floda kl 9. 
Guidningen startar vid Floda station 9.40 och avslutas 
vid Stenkullens station ca kl 13. Begränsat antal 
platser. Föranmälan krävs. Det kan vara fuktigt så 
rejäla skor är bra. Vandringen görs i samarbete med 
Naturskyddsföreningen i Göteborg. 

https://goo.gl/maps/gJ3yMqoP3vgmoSMG7
https://goo.gl/maps/qn1hTyxgbCNAugeeA
https://goo.gl/maps/b6rF7Fg1zvMMVoQy7


Guide/r: Catharina Larsson, telefon: 0725-17 43 39 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida senast 
17 april. Max 30 deltagare.  

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Floda station, söder om tågspåren 
(https://goo.gl/maps/eQCp3Nkk1HGPRHe67). 

 

8. Hej myror, vårfåglar och vattenkryp! 
23 april, kl. 10.00-12.00 

Fontin, Kungälv 

Vandring för hela familjen i det tätortsnära 
naturreservatet uppe på Fontinberget i Kungälv. Nu 
spirar vårens första växter vid den lilla sjön Svarte 
Mosse och myrorna vaknar i sina stackar. Vi vandrar 
genom skogen, tittar var myrorna bor, spelar 
naturbingo och prövar att tillsammans bygga ett 
fågelbo. Är vi lika duktiga som fåglarna tro? Några 
sånger ska vi också hinna med och att håva i sjön. De 
vatteninsekter vi får upp studerar vi i baljor med 
vatten på stranden en liten stund. Om vi har tur kan vi 
få se ett vattenbi, en buksimmare eller en glupsk 
trollsländelarv.  

Naturvandring för barn i åldrarna ca 4 – 8 år och 
föräldrar. Vi avslutar med fikastund i vårsolen vid sjön. 
Längd ca 1,5 km lättvandrad terräng. Ta gärna med 
matsäck!  

Vandringen görs i samarbete med 
Naturskyddsföreningen i Kungälv. 

Guide/r: Lena Smith, telefon: 0733-45 07 59. 
Alexander Frisborg. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 20 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Insekter, Familjevandring 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Motionscentralen Kotten vid Svarte 
mosse (https://goo.gl/maps/HV2Pvsxa6UNRskaz6). 

 

 

 

 

9. Tofta våtmark och kustlandskap 
24 april, kl. 09.00-13.00 

Tofta, Kungälv 

Vi möter vårens fågelliv och spirande grönska vid 
vandring i kulturmarker och på strandängar kring 
Tofta herrgård. Längs stigen vid havet finns även spår 
efter den senaste sillperioden i området. 
Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening. 

Guide/r: Kåre Ström, telefon: 0737-72 32 04 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Parkeringsplats vid Tofta naturreservat 
kl 18:00 
(https://goo.gl/maps/mFu71WkD4tdboEWAA, 
koordinater: 57°51'21.4"N 11°41'46.9"E). 

 

10. Kulturhistorisk vandring vid 
Vänerstranden 
24 april, kl. 13.00-18.00 

Dalboslätten, Mellerud 

Fyra besöksmål i en kulturhistorisk vandring vid 
Dalslands Vänerkust och Sunnanå hamn 
 
Välkomna på en ca 6 kilometers lätt vandring med 
lättsam guidning vid Vänerkusten sydöst om Mellerud 
i Dalsland. 

Vi möts kl 13.00 vid Grinstads kyrka på Dalboslätten 
där guiden berättar om kyrkan utifrån och om dess 
medeltida, katolska anor och utsmyckningar. Att vi 
även har ett lutande torn i Dalsland kanske blir en 
överraskning. 

Efter detta kör vi till den kanske historiskt mest kända 
och dramatiska platsen i Dalsland, ruinen av den 
medeltida fästningen och slottet Dalaborg vid Vänern. 
Vi blir guidade om den bittra, blodiga släktfejden och 
intrigerna mellan Magnus Ladulås söner, om 
medeltidens händelser i slottet och om danska hårda 
fogdar här på Dal och de upproriska bönderna, vilket 
gör att Dalaborg blir en mycket viktig plats även inför 
Kung Byxlös tid. Kaffepaus med medhavd fika vid 
Vänerstranden. 

https://goo.gl/maps/eQCp3Nkk1HGPRHe67
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Sedan vandrar vi på skogsväg 5 kilometer tur och retur 
till Stenåldern, ca 1700 år före Kristi födelse. Vi 
upptäcker resterna av två hällekistor, som hör till 
ovanligheterna i Vänerskogen. De tillhör det äldsta 
gravskicket som finns i Dalsland, och vi talar om hur 
begravningssederna förändrades över tiden. Kort fika 
vid Vänern. 

För de som vill, avslutar vi dagen med bilfärd i samlad 
trupp norrut, längs södra pilgrimsleden, mot Sunnanå 
hamn, där turen avslutas efter information om denna 
historiskt och ekonomiskt viktiga utskeppnings- och 
handelsplats och dess järnväg på 1800-talet. Hur 
annorlunda är den inte idag med sina mycket speciella 
fritidshus och fiske! 

Turen varar klockan 13 till ca klockan 17 med slut vid 
Dalaborg fästningsruin, eller till kl 18 med slut vid 
Sunnanå hamn, nordost om Mellerud, med ett möjligt 
överraskningsstopp på vägen dit. 

Grova, gärna vattentäta skor om fuktigt. Barnvagn kan 
tas med, utom upp på slottsruinen, dit det finns höga 
trappsteg upp på muren. Smörgås/Fika kan tas med 
och gärna sittunderlag. Mötesplats: Vid Grinstads 
kyrktorn kl 13.00. 

Välkomna! (Koordinater till Grinstad (N 58°37′24.7″ E 
12°30′39.1″). 

Guide/r: Margareta Hansson, telefon: 46704156500 

Föranmälan: senast kl 13 dagen före, till tel 0704-15 
65 00, eller mardalbo@hotmail.com. Max 20 pers 

Tema/n: Kultur/historia, Familjevandring 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Vid Grinstads kyrka, Bolstads 
församling, Mellerud 
(https://goo.gl/maps/9ieKUpqMMDNZRkDq5). 

 

11. After work i skogen -tyst vandring 
27 april, kl. 18.00-20.00 

Änggårdsbergen, Göteborg 

Vi vandrar mestadels i tystnad, gör några närvaro-
övningar och upplever naturen med våra sinnen. 
Stigen leder oss i kuperad terräng genom skog och 
förbi mossarnas öppna vattenspeglar. Från den högt 
belägna ljungheden är utsikten vidsträckt. Ca 5 km. 

Samling vid Botaniska trädgårdens entré, innanför 
grindarna. Hållplats Botaniska trädgården, spårvagn 1, 

2, 7 och 8. Guider är Catharina Larsson (0725-17 43 
39) och Rebecka Arman. Anmälan senast 25 april. 
Begränsat antal platser. Gruppen kommer att delas 
upp och gå med var sin guide. Max 30 deltagare per 
grupp. Vandringen görs i samarbete med 
Naturskyddsföreningen i Göteborg. 

Guide/r: Catharina Larsson, telefon: 0725-17 43 39. 
Rebecka Arman. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 60 
deltagare.  

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Samling vid Botaniska trädgårdens 
entré, innanför grindarna 
(https://goo.gl/maps/sCDxz3wvSToU8wXw6). 

 

12. Fåglar, blommor och fjärilar 
30 april, kl. 10.00-14.00 

Ramsvikslandet, Sotenäs 

På västsidan av naturreservatet Ramsvikslandet ligger 
den vackra platsen Haby bukt. Där tittar vi på 
nyanlända flyttfåglar, t.ex. större strandpipare, gök, 
lövsångare, och ringtrast. Om solen är framme noterar 
vi fjärilar, t.ex. tosteblåvinge och grönsnabbvinge. På 
de kalkrika ängarna letar vi fram små sandvioler, den 
rara stenkrassingen och mandelblommor förstås. Den 
ca 4 km långa vandringen i medelsvår terräng tar ca 
tre timmar. Tag med matsäck, vattentäta skor eller 
stövlar. 

Guide/r: Jan Artursson, telefon: 0725-42 30 99. Peter 
Backman. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Insekter 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Parkeringen vid Haby bukt 
(https://goo.gl/maps/hsph73Em3r42) 

 

13. Vårvandring vid Sundsby 
1 maj, kl. 09.00-13.00 

Stigfjorden, Tjörn 

Följ med på en vårvandring vid det vackra Sundsby i 
Stigfjordens naturvårdsområde. Turen går i den östra 

mailto:mardalbo@hotmail.com
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delen av området där vi tittar på vårblommor, 
gammelekar samt avnjuter sjungande vårfåglar och 
tidiga fjärilar. Vi går cirka 5 km i relativt lätt terräng. 
Ta med matsäck och kikare. 

Guide/r: Thomas Liebig, telefon: 0706-46 65 58 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Insekter 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Sundsby parkering sydväst om säteriet 
och dammen (https://goo.gl/maps/kJhPLjBFqGM2) 

 

14. Vårvandring  
1 maj, kl. 10.30-13.00 

Rya skog, Göteborg 

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 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, lätt vandring i lugnt tempo. 
Bitvis kan det vara fuktigt så rejäla skor är bra. 
Vandringen görs i samarbete med 
Naturskyddsföreningen i Göteborg.  

Samling vid reservatets p-plats. Buss 32 (måste 
förbeställas!), hållplats Rya skog. Man kan också ta 
buss 99, 45 eller 30 till Ivarsbergsmotet och 
promenera ca 10 min. Åk gärna kollektivt, p-platsen är 
liten. 

Föranmälan senast 28 april. Begränsat antal platser. 

Guide/r: Catharina Larsson, telefon: 0725-17 43 39, 
och Lena Smith 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida, senast 
25 april. Max 60 deltagare (30 per grupp).  

Tema/n: Växter 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Reservatets p-plats 
(https://goo.gl/maps/CxFqz8ZBAkVwVyJP8) 

15. Vårvandring 
4 maj, kl. 18.00-21.00 

Hållsungamyren, Kungälv 

Vandring på stigar längs beteshävdade strandängar, 
hagmarker och bryn som omges av mäktiga 
berghällar. Vi spanar efter vårfåglar från vassar och 
lövbryn och hoppas att få se några tidiga vårblommor 
på skalgrusbanken. Samarrangemang: Kungälvs 
Naturskyddsförening. 

Guide/r: Kåre Ström, telefon: 0737-72 32 04. Ragnhild 
Crawford. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 20 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Reservatsparkeringen vid Hållsunga 
naturreservat 
(https://goo.gl/maps/sNbJpnKLbMq22zfE9, 
koordinater: 57°50'14.3"N 11°44'45.2"E). Kör från 
Kärna korsväg mot Kovikshamn. Efter ca 3 km tag 
vänster vid gul skylt till Hållsunga och följ grusvägen ca 
1,5 km (vid delning håll vänster) och vidare till 
parkeringsplatsen. Alternativt tidigare samling vid 
Gulfmacken vid Kärna korsväg 17:45.  

 

16. Kvällsvandring i kustlandskap 
5 maj, kl. 18.00-21.00 

Nordre älvs estuarium, Kungälv 

Vandring på strandängar och lövkullar där älven möter 
havet. Vi hoppas få se sträckande och rastande 
vadare, änder och gäss samt spirande vårblommor i 
ett vackert kustlandskap med ängslador, lövbryn och 
berghällar. Samarrangemang: Kungälvs 
Naturskyddsförening 

Guide/r: Kåre Ström, telefon: 0737-72 32 04 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Parkeringsplats vid Lilla Överön, kl 
18:00. (https://goo.gl/maps/3LVY6WgaaHcLBm8u9, 
koordinater: 57°47'41.2"N 11°44'52.3"E). Närmsta 
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busshållplats: Överön, fortsätt därifrån ca 400-500 m 
mot sydväst. 

 

17. Blommor i småkuperat landskap 
7 maj, kl. 10.00-13.00 

Lycke Lilla Höjen, Skövde 

Denna vandring sker i småkuperat landskap. Vi 
kommer att vandra runt i de vackra betesmarkerna i 
reservatets centrala del. Efter någon timmes vandring 
kommer vi ta en fikapaus på något lämpligt ställe, där 
vi beundrar de blommande betesmarkerna runt 
omkring oss. Vi hoppas pricka in gullvivorna och 
körsbärsträdens blomning. Medtag fika! 

Guide/r: Peter Nilsson Stofkoper, telefon: 0706-82 76 
78 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Samling vid Lerdala kyrkas 
parkeringsplats 
(https://maps.app.goo.gl/vCKiLQLrPCfavSSf8). 
Därefter åker vi i samlad trupp till Karstorps gård där 
vandringen börjar. 

 

18. Gullvivor 
7 maj, kl. 10.30-16.00 och 10:35-17:30 

Härmanö, Orust 

Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort. Här 
finns den karga, exponerade västsidans gnejsklippor 
genomskurna av diabasgångar och den leende, 
bördiga östsidans skalgrusrika jordar. 

Du kan välja mellan en längre vandring i högre tempo 
till Härmanö Huvud, knappt 7 timmar (10:35-17:30) 
eller en kortare tur över ängarna till Härmanös 
västsida, drygt 5 timmar (10:35-16:00). 

På turen till Härmanö Huvud berättas om natur och 
kultur och där syns resultatet av ljungbränning och 
röjning inom GRACE-projektet. Turen till västsidan är 
delvis lämplig för barnvagn eller rullstol och bjuder rik 
blomning, fågelsång, till synes kala strandklippor och 
bäverdammar. Bitvis krävande terräng, se till att ha 
bra skor. Ta med riklig matsäck. 

Personfärja 381 avgår från Tuvesvik kl. 10.30. 
Kontrollera avgångstid med Västtrafik. Resan tar ca 5 
minuter. Parkering ca 200 m före färjeläget. Betala 
med P-app. 

Guide/r: Gunilla Olander, telefon: 0730-22 47 98. 
Berth Kullholm, 0703-33 61 14. 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Kultur/historia, Växter 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Färjans hållplats Gullholmen piren 
(https://goo.gl/maps/s6ieoU7tyXJCuh9z6) 

 

19. Bäckefors bruk och Kärleksstigen 
7 maj, kl. 11.00-12.00 

Bäckefors, Bengtsfors 

Kulturhistorisk vandring vid Bäckefors gamla bruk, en 
gång ett av Sveriges största järnbruk under Carl 
Fredrik Wærns ledning. Här vilar en berättelse om 
varför järnbruken flyttade till Dalsland från 
Bergslagen. Och varför det bearbetade järnet måste 
transporteras tre mil med häst innan det kunde nå 
vidare ut i världen. Efter enkel promenad på väg längs 
de vackra stenruinerna går vi över vattendraget till 
skogen och fortsätter brant uppåt ett stycke till 
Kärleksstigen som löper längs bergssidan. Bitvis knölig 
stig, bra skor rekommenderas. 

Guide/r: Kerstin Aronsson, telefon: 0790-69 20 85 

Föranmälan: på mejl info@dalslandexplorer.se eller 
telefon 0790-69 20 85. Max 15 deltagare.  

Tema/n: Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Vi samlas nedanför kullen vid museet 
(https://goo.gl/maps/9QswficqQbFqp3ts7) 

 

20. Fågelsång! 
8 maj, kl. 07.00-10.00 (även kl 10.00-13.00, vandring 
nr 22) 

Skärbo, Bengtsfors 

I naturreservatet Skärbo möter vi både skogens och 
hagmarkens fåglar. 111 olika fågelarter har 
observerats här. En del av dessa planerar vi att stöta 
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på denna härliga vårmorgon och vi ska då lära oss att 
skilja på trädgårdssångarens och svarthättans 
trudelutter. Vi försöker samla på oss så många arter 
som möjligt under promenaden. Samtidigt spanar vi in 
St Pers nycklar och andra vårblomster. Vi vandrar i 
maklig takt omkring 4 km i lättgången terräng. Ta med 
matsäck och kikare om sådan finns.  

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. 

Guide/r: Kolbjörn Waern, telefon: 0704-83 46 26 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Reservatsparkeringen 
(https://goo.gl/maps/gJ3yMqoP3vgmoSMG7). 

 

21. Fåglar och stenmurslandskap 
8 maj, kl. 08.00-11.00 

Väsmestorp, Falköping 

Väsmestorp är det senaste kommunreservatet inom 
Falköpings kommun. Området genomkorsas av en 
bäckravin omgiven av alsumpskog med ett rikt 
fågelliv. I övrigt innehåller den småskalig 
jordbruksmark som till en betydande del är ett 
mäktigt stenmurslandskap som är kulturhistoriskt 
mycket värdefull. 

För att parkera hänvisas till parkering vid Östergården. 
Från väg 2664 utmed järnvägen finns vägvisning. 

Guide/r: Enar Höglund, telefon: 0706-55 18 05. Åke 
Abrahamsson, 0706-60 24 53. 

Föranmälan: till Enar Höglund telefon: 0706-55 18 05. 
Max 15 deltagare.  

Tema/n: Fåglar, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Reservatsparkeringen 
(https://goo.gl/maps/Ab9CcGCknoE9yX1P7). Från väg 
2664 utmed järnvägen finns vägvisare mot 
Väsmestorp. 

 

22. Fågelsång! 
8 maj, kl. 10.00-13.00 (även kl 07.00-10.00, vandring 
nr 20) 

Skärbo, Bengtsfors 

I naturreservatet Skärbo möter vi både skogens och 
hagmarkens fåglar. 111 olika fågelarter har 
observerats här. En del av dessa planerar vi att stöta 
på denna härliga vårmorgon och vi ska då lära oss att 
skilja på trädgårdssångarens och svarthättans 
trudelutter. Vi försöker samla på oss så många arter 
som möjligt under promenaden. Samtidigt spanar vi in 
St Pers nycklar och andra vårblomster. Vi vandrar i 
maklig takt omkring 4 km i lättgången terräng. Ta med 
matsäck och kikare om sådan finns. Guide är Kolbjörn 
Waern (telefon: 0704-83 46 26). Samling vid 
reservatsparkeringen belägen ca 10 km nordost om 
Dals Långed. Omkring 2,5 km efter Södra Fjäll i 
riktning mot Åmål (om man kommer från Långed) 
leder en mindre väg till reservatet. 

Guide/r: Kolbjörn Waern, telefon: 0704-83 46 26 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Reservatsparkeringen 
(https://goo.gl/maps/gJ3yMqoP3vgmoSMG7). 

 

23. Vårblommor längs bergskanten 
8 maj, kl. 10.00-13.00 

Billingekleven, Skövde 

Vi går korta Trollstigen genom Rhododendrondalen, 
utmed bergskanten, upp till Åsbotorpasjön och ner 
genom Strupen. Ser på vårblommor, mossor, lavar och 
tar lite om bergets geologi. Lätt terräng, men ett brant 
motlut. Ta med fika och gärna en lupp. 

Guide/r: Ingvar Fredriksson, telefon: 0737-27 36 48 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Geologi, Svampar/lavar/mossor 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Slalombackens parkering 
(https://goo.gl/maps/rNV7Wp3Zk2ViJGxz5) 

 

https://goo.gl/maps/gJ3yMqoP3vgmoSMG7
https://goo.gl/maps/Ab9CcGCknoE9yX1P7
https://goo.gl/maps/gJ3yMqoP3vgmoSMG7
https://goo.gl/maps/rNV7Wp3Zk2ViJGxz5


24. Fågelskådning 
11 maj, kl. 18.00-21.00 

Kollungeröd vatten, Orust 

En kvällstur till fågelsjön Kollungeröds vatten. Sjön är 
en av Bohusläns finaste fågelsjöar. Vi kommer att ha 
fokus på vårsjungande småfåglar. Har vi turen med 
oss får vi dessutom höra rördrom och se brun kärrhök 
samt trana. Vi rör oss i relativt lätt terräng, ca 5 km. Ta 
med matsäck och kikare. 

Guide/r: Thomas Liebig, telefon: 0706-46 65 58 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Insekter 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Naturreservatsparkeringen på norra 
sjösidan 
(https://goo.gl/maps/2bgNnMScGrUmdY4q7). 

 

25. Skogsbad - Shinrin Yoku 
12 maj, kl. 18.00-21.00 

Änggårdsbergen, Mölndal 

Låt en certifierad guide leda dig för att uppleva 
naturkontakt på ett nytt sätt och få möjligheter till 
ökad närvaro, större avkoppling, mer energi och 
glädje. Under ledning av Laurence kommer vi att gå ca 
2-3 km i väldigt lugnt tempo och öppna våra sinnen 
med hjälp av naturen omkring på ett enkelt och 
kreativt sätt. Vi använder oss av lukt, hörsel, syn, 
känsel och smak, men även särskilda för natur- och 
skogsbad unika koncept. Bra skor för att gå i skogen 
och kläder anpassade till vädret. Vi rekommenderar 
att ta med extrakläder. Eftersom vi kommer att gå 
långsamt och ibland stanna längre tid på samma ställe 
kan man känna sig kall lättare än vanligt. Ta gärna 
med vatten att dricka och ett sittunderlag (om du har 
ett). 

Guide/r: Laurence Nachin, telefon: 0793-39 29 59 

Föranmälan: contact@senseinnature.se. Max 15 
deltagare.  

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Grusparkering Västra Eklanda höjd 
(https://goo.gl/maps/EzrenRMyiUNdBiEG7) 

 

26. Kvällsvandring längs Säveån 
12 maj, kl. 18.00-21.00 

Säveåns dalgång, Lerum  

En ca. 3 timmar lång vandring bland sippor och 
vårfåglar i Säveåreservatet. Har vi, tur kan vi få se 
kungsfiskare och bäver. Vi samlas vid Floda station 
(närmast sjön) kl.18:00 och går sedan längs Säveån på 
den lätta bitvis spångade leden, (dock med några 
partier av trappor), till Stenkullen. Där kan de som vill 
ta tåget tillbaka till Floda.Ta med kläder efter väder, 
matsäck för en fika och kikare. 

Guide/r: Hasse Österman, telefon: 0702-91 81 71 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 20 
deltagare.  

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Floda station, närmast sjön 
(https://goo.gl/maps/YwrWocmHFQH2). 

 

27. Det bästa av Risveden 
14 maj, kl. 09.00-16.30 

Risveden, Ale 

Risveden är ett stort och vilt naturområde nordöst om 
Göteborg. Här finns höga berg och djupa dalar, stora 
skogar och charmiga sjöar. Vi kommer att vandra en 
väldigt kuperad rundslinga (start/mål på samma plats) 
genom ett flertal naturreservat på cirka 18 kilometer 
och hålla ett tempo något högre än normaltempo, 
alltså på runt 4 kilometer i timmen. Det är med andra 
ord en krävande vandring, som varken är rullstols- 
eller barnvagnsanpassad. Ta med matsäck, vatten, 
kängor, överdragskläder, snacks och pigga ben. 
Samlingsplatsen/starten ligger långt från närmsta 
busshållplats. Bil är med andra ord att föredra.  

Guide/r: Fredrik Schenholm, telefon: 0 

Föranmälan: maila till info@schenholm.com. Max 20 
deltagare.  

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Parkeringen till Kvarnsjöarnas 
naturreservat 
(https://goo.gl/maps/P5qvS9nqaYHqT2DC9, 
57°58’33.8″N 12°17’47.8″E) 
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28. Vandring längs Lidan 
14 maj, kl. 10.00-12.00 

Strömsholm, Falköping 

Vi kommer att vandra igenom en lövskog, igenväxt 
betesmark och strandskog vid Lidans rinnande vatten i 
Strömsholms naturreservat. Det är starkt strömmande 
vatten här. Det finns möjlighet att få se forsärla, 
strömstare och kanske någon hackspett. Vi kommer 
att titta på kulturspår som går att finna.  

Guide/r: Anna Johansson, telefon: 0702-20 24 16. 
Peter Nilsson Stofkoper. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 20 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Kultur/historia, 
Svampar/lavar/mossor 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Samling vid parkeringsplatsen vid Floby 
kyrka (https://goo.gl/maps/2qkxi7dcoFVrSnzs8). Efter 
det åker vi i samlad trupp till Vistaholms gårdsplan där 
vi börjar vår vandring. 

 

29. Fåglar och flora 
15 maj, kl. 08.00-11.00 

Mössebergs östsluttning, Falköping 

Flera av västgötabergens sluttningar är delvis täckta 
av ädellövskog, så är det även på Mösseberg. Berget 
omges av flera naturreservat. Mössebergs östsluttning 
är ett sådant som består av artrik sluttningsskog samt 
en naturlig park. Fågellivet och även floran är rik. 
Medelsvår vandring på leder. Ta med fika. 

Guide/r: Åke Abrahamsson, telefon: 0706-60 24 53. 
Lennart Friggeråker. 

Föranmälan: till Åke Abrahamsson, 0706-60 24 53. 
Max 15 deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Samling vid parkeringsplatsen till 
Mössebergs kurort. Ta av från Danska vägen vid skylt 
Mössebergs kurort. (58°11'02.4"N 13°32'46.5"E, 
https://goo.gl/maps/Q6QWqxh6uPpZjCNq7). 

 

30. Från romantisk park till 
naturreservat 
15 maj, kl. 10.00-13.00 

Baldersnäs, Bengtsfors 

Baldersnäs halvö är i dag naturreservat fyllt med 
minnen från Carl Fredrik Wærns storslagna park, 
skapad mellan 1823 och 1858. Ett mönsterjordbruk 
där landskapets skönhet och brukbarhet var planerat 
in i minsta detalj. Vi vandrar längs strandpromenaden 
runt halvön bland minnen från trädgator, aha-murar, 
lusthus och orangeri. På andra sidan Laxsjön skymtar 
Billingsfors bruk där C F Wærn växte upp och ärvde sin 
mors intresse för växter och parkanläggningar. Som 
framgångsrik brukspatron för flera dalsländska bruk 
hade han möjlighet att importera tusentals sällsynta 
blommor, buskar och träd till Baldersnäs. 

Strandpromenaden är bitvis stenig och med rötter och 
ojämnheter, så bra skor rekommenderas. Vi går i raskt 
tempo och gör några avvikelser från 
strandpromenaden för att bland annat se platsen där 
Rotundan låg på norra halvöns högsta topp och 
minnesstenen på Ekekullen. Sträcka ca 5 kilometer. 

Ta med egen fika så gör vi en paus vid Världens ände 
på halvöns nordligaste spets. 

Ej lämplig för barnvagn. Om betesdjuren inte är 
utsläppta är hundar välkomna - kontakta guiden 
veckan innan för besked. 

Guide/r: Kerstin Aronsson, telefon: 0790-69 20 85 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Vi träffas vid parkeringen vid 
Bränneriviken 
(https://goo.gl/maps/qn1hTyxgbCNAugeeA). 

 

31. Börja vandra 
15 maj, kl. 10.00-13.00 

Bråtaskogen, Härryda 

Drömmer du om att vandra, men har aldrig riktigt 
testat? Då är denna ganska centrala men stundtals 
vilda vandringen för dig! Under den 2,5 kilometer 
långa vandringen i Bråtaskogens naturreservat 
varierar naturen otroligt mycket och det är mycket att 
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upptäcka längs vägen. Längs vandringen kommer du 
att få lära dig massor om vandring. Vilken utrustning 
du måste ha (och vad du inte måste ha), hur du packar 
din ryggsäck och en hel drös med tips på vandringar 
längs Västkusten är några av sakerna som du kommer 
få mer kunskap om. Målet med denna vandring är att 
du ska få tillräckligt med information och 
självförtroende så att du kan bege dig ut på egna 
vandringar. För Västkusten är ett riktigt eldorado när 
det kommer till vandringar! 

Mötesplatsen är parkeringsplatsen till Bråtaskogens 
naturreservat. Buss går till hållplats Solsten i Härryda. 
Vandringen går mestadels längs skogsstigar med en 
och annan stigning. Ta med en fika (macka eller 
liknande) och något att dricka. På fötterna 
rekommenderas ett par lättare kängor, men 
springskor går fint. Är det blött i marken så kommer 
fötterna sannolikt bli blöta med springskor. 

Detta är en vandring som ej passar varken barnvagn 
eller rullstol.  

Guide/r: Fredrik Schenholm, telefon: 0731-58 61 63. 

Föranmälan: maila till info@schenholm.com. Max 20 
deltagare.  

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Första parkeringen vid Bråtaskogens 
naturreservat 
(https://goo.gl/maps/RTJ43xmWGTE2ZQYC7, 
57°40’08.3″N 12°06’59.7″E) 

 

32. Taksten i Tiveden 
15 maj, kl. 10.00-14.30 

Tivedens Nationalpark, Karlsborg 

Vandring från Bovikens rastplats till östra delen av 
Tivedens Nationalpark där vi följer Tivedsdalsvägen ca 
2 km, sedan letar vi oss upp till Taksten på en mycket 
gammal stig. Vandringen tar 4-5 timmar. Ej 
tillgänglighetsanpassat. Hundar är välkomna, men ska 
hållas kopplade. Ta med fika. Samarrangemang med 
Naturskyddsföreningen Karlsborg 

Guide/r: Urban Spaak, telefon: 0705-37 09 66. Leif 
Pettersson. 

Föranmälan: Sms till tel: 0705-37 09 66. Max 20 
deltagare.  

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Bovikens rastplats ca 2 mil norr om 
Karlsborg väg 49 mot Askersund 
(https://goo.gl/maps/E7z3aTPo5YV8MkHe9) 

 

33. Kultur- och stenindustrins historia 
15 maj, kl. 11.00-14.00 

Gröne Skog, Götene 

Vi vandrar ner Römossevägen med flera idylliska torp. 
I Gröne Skog hittar vi flera ovanliga ormbunkar 
(svartbräken)och mossor. Vi stannar upp och studerar 
spår efter en blomstrande stenbrytning i Råbäcks 
kalkstensbrott. Här tar vår fikapaus medan guiden 
berättar om kalkbarrskog och karaktärsväxter. Vägen 
går därefter på medelsvår stig nedför rödstenskleven 
med raukar och bäckar. Ej lämpligt med barnvagn. 
Återfärd uppför kleven igen tillbaka till vår parkering. 
Vandringen är ca 3,5 km.  

Färdbeskrivning: vid Medelplana k:a, åk mot Hällekis, 
efter 2,5 km sväng vänster vid skyltarna Råbäck, 
fortsätt till vägskylten Römossen. 

Guide/r: Robert Roffey, telefon: 0510 - 629 20. Tom 
Roffey. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 20 
deltagare.  

Tema/n: Geologi, Kultur/historia, Svampar,lavar, 
mossor 

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Vid nedfarten till Römossen ("Margits 
gamla affär") 
(https://goo.gl/maps/6WpWcf9Qg8o8J7cc7). 

 

34. Storskog och gullvivor 
17 maj, kl. 18.00-21.00 

Näverkärr, Lysekil 

Vi vandrar vid en unik släktgård, som nu är i 
Västkuststiftelsens ägo, och går genom en av 
Bohusläns vackraste kustädellövskogar i ett pastoralt 
landskap då gullvivorna blommar. I den unika 
storskogen med flerhundraåriga almar lyssnar vi till 
det rika fågellivet. Kanske hörs göken gala i väster. Ta 
gärna med kvällsfika som vi intar i natursköna Karlsvik, 
där vi också ser närmare på havsstrandens växtlighet.  

Guide/r: Thomas Andersson, telefon: 0707-55 43 63 
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Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Samling vid naturreservatets parkering 
vid Näverkärr 
(https://goo.gl/maps/g3j8jE8BzUV3vWTE7) 

 

35. Segerstad Faledreven 
18 maj, kl. 18.00-21.00 

Ruskela källa, Falköping 

En vandring i gammal kulturbygd med den gamla 
fädreven Faledreven som huvudämne. 

Faledreven är en gammal väg som förr användes som 
fädrev. Den sträcker sig från "Grannabacken" vid 
Segerstads kyrka, ca 4 km till den aldrig sinande 
Ruskela Källa. Dreven har alltid varit allmänning s.k. 
”tå”, och det var vid den som1800-talets jordlösa 
kunde bygga sina små torp. Nu finns nästan bara 
husgrunder, brunnar och äppelträd kvar, med namn 
som Floda-Sares, Mellblads-Kajses och Krestins-
Hanna, men ett fåtal stugor står ännu kvar. Här ges en 
tillbakablick till en svunnen tid där torpare och 
backstugesittare levde. Vandringsvägen är 
lättpromenerad, ca 4 km, bra skor rekommenderas. 

Medtag fika. 

Guide/r: Fritiof Andersson, telefon: 0737-82 08 77. 
Arne Karlsson 0708-45 22 40. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Segerstads församlingshem 
(https://goo.gl/maps/tXqLu5kbP58khHvm7) 

 

36. Mäktig geologi och rovfåglar 
18 maj, kl. 18.00-21.00 

Brobacka, Alingsås 

Efter en inledande information om den Mylonitzon 
som passerar genom reservatet, vandrar vi den korta 
vägen genom hävdade ängar upp till utställningen i 
soldaten Höögs stuga där vi kan ta del av områdets 

natur- och kulturvärden. Vi fortsätter upp till området 
med några av landets största jättegrytor. De flesta är 
halva grytor, så kallade kolkbäcken, som bildades i de 
isälvar som forsade fram vid avsmältningen av 
inlandsisen. Vandringen fortsätter på trappor brant 
upp till Räkneberget där vi tar en välbehövlig fikapaus 
och njuter av utsikten över Mjörn och förhoppningsvis 
ser en och annan intressant fågel. Beroende på vädret 
kan vi variera fortsättningen av vår vandring. 
Förhoppningsvis kan vi fortsätta upp till toppen av 
bergsplatån och se andra vyer ut över landskapet, 
varefter vi följer en drivningsväg ner till körvägen och 
återvänder till parkeringsplatsen. 

Guide/r: Stellan Andersson, telefon: 0706-07 62 47. 

Föranmälan: Krävs ej. Max 15 deltagare.  

Tema/n: Fåglar, Geologi, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Naturreservatets parkeringsplats 
(https://goo.gl/maps/KAYh4upFbd9awcgDA). 

 

37. Kalkpåverkad försommarflora 
19 maj, kl. 18.00-21.00 

Rapenskårs lövskogar, Ale 

Vandring på ca 3 km i äldre lövskog utefter Grönån, 
där vi njuter av den rika floran. Vippärt, storrams, 
underviol och trolldruva är några av rariteterna. 
Forsärla och strömstare häckar längs ån. Vi passerar 
kvarn- och sågruin, torpruiner, jordkällare, 
linbråtegrop, en äldre väg och ett litet vattenfall. 
Vandringen går i delvis obanad terräng. Grova skor 
och liten matsäck rekommenderas. 

Guide/r: Pelle Dalberg, telefon: 0705-12 92 73 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Parkeringen till naturreservatet, ca 6 
km norr om Skepplanda 
(https://goo.gl/maps/ko3dfPQSMiJ425PJ7). Närmsta 
hållplats: Rapenskårsvägen, Skepplanda. 

 

 

https://goo.gl/maps/g3j8jE8BzUV3vWTE7
https://goo.gl/maps/tXqLu5kbP58khHvm7
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38. Natur-kultur-historisk vandring 
21 maj, kl. 10.00-13.00 

Blanketorpet, Färgelanda 

Vi inleder med att vi tillsammans går den nya natur-
kultur-historiska slingan i de mycket vackra 
omgivningarna runt hembygdsgården Blanketorpet, 
en dalslandsgård med troliga rötter ända tillbaka till 
järnåldern. Därefter fikar vi tillsammans och man får 
även möjlighet att se de olika byggnaderna, bland 
annat den 200-åriga dalslandstugan med skiffertak 
och den fungerande gårdssmedjan. Därefter vandrar 
vi vidare till gårdens tillhörande järnåldersgravfält och 
vi besöker även de naturminnesförklarade ekarna i 
Assarebyn. Biolog Lars Johansson medverkar under 
vandringen. 

Guide/r: Kerstin Sandell, telefon: 0722-23 06 88 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Kultur/historia, Familjevandring, 
Biologiska mångfaldens dag  

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Hembygdsgården Blanketorpet mellan 
Färgelanda och Stigen 
(https://goo.gl/maps/Lgt5vcLQpbJK2FYL9) 

 

39. Rädda skogen från trollen Huller 
och Buller! - Ett naturäventyr om 
allemansrätten 
21 maj, kl. 11.00, 12.00 & 13.00-0,00 

Vättlefjäll, Göteborg 

Trollen Huller och Buller har tagit över i 
äventyrsskogen och beter sig riktigt illa! Djuren 
behöver vår hjälp att få tillbaka sin fina skog. Här kan 
du på ett roligt sätt lära dig mer om allemansrätten 
och hur vi tar hand om vår natur. Tillsammans går vi 
runt i skogen, både på stigar och rakt in bland träden 
för att hitta alla ledtrådar till hur vi ska rädda skogen.  

Äventyret passar bäst för dig mellan 6-10 år, men kan 
gås av alla åldrar. Om vuxna också vill gå med så 
behöver även de boka plats.  

Vi ses på parkeringsplatsen vid Vättlefjäll, 
Kryddnejlikegatan 9. Det går att parkera på angiven 
plats. Med kollektivtrafik från centrala Göteborg tar 
du dig enklast till Vättlefjäll med spårvagn 4 eller 9 till 

Angered centrum. Ta sedan buss 75 från Angered 
centrum till hållplats Kryddnejlikegatan. Därifrån är 
det cirka 7 minuters promenad till samlingsplatsen.  

Själva äventyret tar ca 30-45 minuter och vi avslutar 
med att bjuda på pinnbröd och kokkaffe.  

Guide/r: Elsa Stenström, telefon: 0730-78 26 40. Siri 
Hartmann, 0700-92 28 84 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 12 
deltagare per starttid.  

Tema/n: Familjevandring 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Parkeringsplatsen vid kanotpoolen, 
Vättlefjäll. Kryddnejlikegatan 9. 
(https://goo.gl/maps/dF9PLRC6yF8JZ5qn9). 

 

40. Natur och kultur i unik miljö 
21 maj, kl. 13.00-16.00 

Marstrandsön, Kungälv 

Vi börjar med en kortare sträcka genom sta’n längs 
Långgatan ner mot Kungsplan (även kallad 
Badhusplan) och får höra om Oscar II:s regelbundna 
besök under 20 år. Vidare upp i Hagabackarna, genom 
det trånga Nålsögat, tittar ut över Hakefjordens 
mynning och hör om världens enda minsprängda hus. 
Vid Sankt Eriks vik lämnar vi vägen runt ön och tar oss 
genom Sankt Eriks park, anlagd i slutet av 1800-talet 
för badgästernas förströelse. Utsikten från gamla 
lotsutkiken är magnifik! Hur är det med Offerlunden? 
Har gudaoffer verkligen skett där? Vi vandrar vidare 
förbi Carlstens fästning och avslutar dagen med ett 
besök på hembygdsföreningens museum vid 
Rådhuset. Under vandringen tittar vi också på de 
vårväxter som grönskar och de fåglar som behagar 
visa sig eller höra av sig.  

Räkna med god tid för ev. parkering på Koön och för 
färjeresan till Marstrandsön. 

Guide/r: Göran Kristensson, telefon: 0707-95 45 02. 
Pelle Dalberg, 0705-12 92 73. 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

https://goo.gl/maps/Lgt5vcLQpbJK2FYL9
https://goo.gl/maps/dF9PLRC6yF8JZ5qn9


Samlingsplats: Rådhuset, Rådhusgatan 17, Marstrand 
(Koordinater: 57°53'14.7"N 11°34'57.0"E, 
https://goo.gl/maps/rodc5MDRSVsA7NAJ9). 

 

41. Morgonvandring med skogsbad 
22 maj, kl. 08.00-09.30 

Wendelsbergsparken, Härryda 

Välkommen på ett guidat skogsbad, där du genom 
enkla övningar öppnar dina sinnen och upplever 
naturen på ett nytt vis. När du skogsbadar så ”badar” 
du med dina sinnen. Studier på skogsbad som gjorts 
på olika håll i världen har kunnat påvisa avsevärt 
minskade nivåer av stress, ett stärkt immunförsvar, 
sänkt blodtryck, förbättrad kognitiv förmåga, 
minskade nivåer av ångest och depression samt ett 
ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande. 

Vi går med långsamma steg in i Wendelsbergsparkens 
vackra skog. Där saktar vi in ytterligare och du blir 
guidad att ta in naturen runt dig med ett sinne i taget.  

Vi vandrar 1-2 kilometer i lugnt tempo, i en något 
kuperad terräng. Ta med dig ett sittunderlag och en 
extra tröja, då vi kommer att vara mycket i stillhet. Vill 
du så ta också gärna med dig lite fika att avnjuta efter 
turen. 

Vi samlas utanför Wendelsbergs Hotell & 
Vandrarhem, Oskar Lundgrens väg 3 i Mölnlycke. 
Reser du kollektivt är närmaste busshållplats 
Mölnlycketerminalen eller Hulebäcksgymnasiet. Åker 
du bil finns parkering i anslutning till vandrarhemmet. 

Varmt välkommen! 

Guide/r: Lotta Rolandson, telefon: 0703-06 88 50 

Föranmälan: per mejl till lottarol@hotmail.com 
senast 20 maj. Max 15 deltagare.  

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Vi samlas utanför Wendelsbergs Hotell 
& Vandrarhem, Oskar Lundgrens väg 3 i Mölnlycke 
(https://goo.gl/maps/mcxF4TewZ6NM7vJr5). Reser du 
kollektivt är närmaste busshållplats 
Mölnlycketerminalen eller Hulebäcksgymnasiet. Åker 
du bil finns parkering i anslutning till vandrarhemmet. 

 

 

42. Genom urskog mot makalös utsikt 
22 maj, kl. 10.00-14.00 

Halle Vagnaren, Strömstad 

Halle Vagnaren bjuder på en varierande natur, men 
främst en urskogslik tallskog med över 300 år gamla 
tallar och en hänförande utsikt över skärgården. På 
väg upp till toppen går vi genom en skog som hösten 
2019 besöktes av en tromb, här ser vi resultatet av 
naturens krafter. Från toppen belägen 120m över 
havet, kan man vi klart väder se topparna på Lifjäll och 
Gausta i Norge. Vi ser även ut över två marina 
nationalparker Kosteröarnas och Hvaleröarnas. 

När vi går vidare och vänder blicken in överland ser vi 
även där över till Norge och Bohusläns högsta topp 
Björnerödspiggan på Löveråsfjället. Vandringen 
fortsätter ner mot den vackra Vagnsjön i sin dal med 
lövskog och kulturhistoriska spår. Vandringen är 4-6 
km i bitvis krävande terräng, men vi tar det försiktigt 
och anpassar hastigheten efter gruppen. Vandringen 
tar 3-4 timmar. Ta med matsäck så tar vi en paus när 
vi kommer upp på toppen. Under vandringen kommer 
vi att berätta om traktens kulturhistoria och den 
intressanta mätpunkt som finns uppe på toppen och 
som ingår i ett mätsystem av höga punkter. Vi ser 
också på blommor och djur som vi träffar på. 

Guide/r: Ingela Skärström, telefon: 0705-81 57 23 

Föranmälan: Ring eller sms:a till 0705-81 57 23. Max 
10 deltagare.  

Tema/n: Växter, Kultur/historia, Biologiska 
mångfaldens dag  

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Skärjebacken P-plats 
(https://goo.gl/maps/wXJKm4bezGt) 

 

43. Vårvandring med blomsterprakt 
22 maj, kl. 18.30-20.30 

Nohlmarken, Skövde 

Idag, på "Den biologiska mångfaldens dag" gör vi en 
vårvandring i Nohlmarkens naturreservat. Nu 
blommar troligen backsippor, buskviol, gullvivor, 
majviva och 1000-tals smörbollar. Men vi kan också få 
se enstaka orkidéer, såsom Adam och Eva och Sankt 
Pers Nycklar och givetvis många andra arter. 

https://goo.gl/maps/rodc5MDRSVsA7NAJ9
mailto:lottarol@hotmail.com
https://goo.gl/maps/mcxF4TewZ6NM7vJr5
https://goo.gl/maps/wXJKm4bezGt


Guide/r: Kurt-Anders Johansson, telefon: 0706-30 17 
36. Rolf-Göran Carlsson. 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Biologiska mångfaldens dag  

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Nohlmarkens P-plats vid Loringavägen, 
söder om Skultorps samhälle. 
(https://goo.gl/maps/HuapUXgu92UUJyzC8). 

 

44. Rädda skogen från trollen Huller 
och Buller! - Ett naturäventyr om 
allemansrätten 
26 maj, tre starttider: kl. 11.00, 12.00 & 13.00 

Vättlefjäll, Göteborg 

Trollen Huller och Buller har tagit över i 
äventyrsskogen och beter sig riktigt illa! Djuren 
behöver vår hjälp att få tillbaka sin fina skog. Här kan 
du på ett roligt sätt lära dig mer om allemansrätten 
och hur vi tar hand om vår natur. Tillsammans går vi 
runt i skogen, både på stigar och rakt in bland träden 
för att hitta alla ledtrådar till hur vi ska rädda skogen.  

Äventyret passar bäst för dig mellan 6-10 år, men kan 
gås av alla åldrar. Om vuxna också vill gå med så 
behöver även de boka plats.  

Vi ses på parkeringsplatsen vid Vättlefjäll, 
Kryddnejlikegatan 9. Det går att parkera på angiven 
plats. Med kollektivtrafik från centrala Göteborg tar 
du dig enklast till Vättlefjäll med spårvagn 4 eller 9 till 
Angered centrum. Ta sedan buss 75 från Angered 
centrum till hållplats Kryddnejlikegatan. Därifrån är 
det cirka 7 minuters promenad till samlingsplatsen.  

Själva äventyret tar ca 30-45 minuter och vi avslutar 
med att bjuda på pinnbröd och kokkaffe.  

Guide/r: Elsa Stenström, telefon: 0730-78 26 40. Siri 
Hartmann, 0700-92 28 84. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 12 
deltagare per starttid.  

Tema/n: Familjevandring 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Parkeringsplatsen vid kanotpoolen, 
Vättlefjäll. Kryddnejlikegatan 9. 
(https://goo.gl/maps/dF9PLRC6yF8JZ5qn9). 

45. Historiska vingslag 
28 maj, kl. 10.00-13.00 

Sunnanå, Mellerud 

En historisk inblick i Sunnanå Hamnområde. 
Stenmagasinet som finns här är troligen byggt på 
ruinerna av en gammal försvarsborg från 1300-1400 
talet. Senare präglades området av tegelbruk, sågverk, 
järnvägsbyggnation och marknadsplats. Den viktiga 
järnvägen som fraktade såväl timmer som folk till 
Norge och finns till större delen kvar än i dag. 

Livet idag är annorlunda i området. Dagens Sunnanå 
handlar om trollingfiske, fritidsboende och en ökande 
skara åretruntboende. 

Vi går en bit utefter den gamla banvallen, på stigar 
och spänger i naturreservatet och kollar in fågellivet 
utefter Holmsån, med vanliga och mera ovanliga 
säsongsgäster. Vandringen är inte lämpad för 
barnvagnar eller rullstolar, men fungerar ypperligt för 
hund. Ta med en fika och njut av fåglarna från 
utsiktstornet. 

Gång på stig och över spångar i relativt lättvandrad 
terräng, med någon lite svårare passager och i lugnt 
tempo, cirka 3 km. Kängor rekommenderas vid fuktig 
väderlek. 

Samarrangemang med Dalskogs tennisklubb och 
byalag. 

Guide/r: Carin Larsson, telefon: 0704-95 27 08 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Fåglar, Kultur/historia, Biologiska 
mångfaldens dag  

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Hamnmagasinet i Sunnanå 
(https://goo.gl/maps/X4fvDpqHJ4EVAzeQ8) 

 

46. Stormaktsborg med blodig historia 
29 maj, kl. 10.00-13.00 

Dalaborg, Mellerud 

Kungliga syskonfejder, danskt fogdedöme, ilskna 
bönder, en kung avsatt från sitt ämbete tre gånger 
innan han ändrade sin yrkesbana till pirat... På bara 
130 år hann mycket hända, innan denna borg, liksom 
så många andra söder om Dalälven brändes ner. Vi går 
en kort sträcka på stig lätt att gå. Vi har inte bråttom. 

https://goo.gl/maps/HuapUXgu92UUJyzC8
https://goo.gl/maps/dF9PLRC6yF8JZ5qn9
https://goo.gl/maps/X4fvDpqHJ4EVAzeQ8


Ett antal ojämna trappsteg finns sista biten upp till 
platån.  

Till detta äventyr får vi lyssna till medeltida musik på 
säckpipa av riksspelmannen Alban Faust och hans fru 
Ute Faust Thomas. Tag gärna med en kaffekorg och 
njut av den vackra musiken, utsikten från halvön som 
sticker ut i Vänern och som vid klart väder låter oss se 
tvärs över hela Vänern ända bort till Kinnekulle. 
Medarrangör: Dalskogs tennisklubb och byalag. 

Guide/r: Carin Larsson, telefon: 0704-95 27 08 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Kultur/historia, Biologiska mångfaldens dag, 
Familjevandring 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Parkeringen vid ruinen 
(https://goo.gl/maps/sA2zMVzPWdPAKAVv5) 

 

47. Vandring i ett hav av blommor 
29 maj, kl. 10.00-14.00 

Ramsön, Stenungsund 

Vi vandrar i ett kulturlandskap skapat av bondens 
arbete och betesdjur. Jag berättar historier från förr 
om människorna och deras arbete på ön. Vi går 
genom utmarker och ängar fulla med blommor i ett 
överflöd som är svårt att hitta i det moderna 
jordbrukslandskapet. Vandringen tar ca 4 timmar med 
rast hos oss, relativt lätt vandring men ta med oömma 
skor och matsäck. Barn- och hundvänligt.  

Vi möts vid Timmerviks brygga, Jörlanda kl 10.00 för 
kort överfart i öppen båt.  

Vänligen Ole Aasheim. (båtsman och guide) 

Guide/r: Ole Aasheim, telefon: 0706-80 51 44 

Föranmälan: Krävs ej.  

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Jörlanda, Timmerviks brygga 
(https://goo.gl/maps/iChSQabgAnF2). 

 

 

 

48. Natur- och kulturvandring 
29 maj, kl. 11.00-14.00 

Blomberg, Götene 

Blombergs naturreservat är mycket omväxlande och 
naturskönt. Från de betade ängarna har man en 
storslagen utsikt över Vänern. Här växer stora 
körsbärsträd omväxlande med en och hagtorn och på 
våren violer, vitsippor och gullvivor. Vi tar oss nedför 
kleven, vandringens enda besvärliga passage, och kan 
här i Frälsehagen fröjda oss åt gamla ekar, högväxta 
lindar, oxel och av boskap tuktad hagtorn och vildapel. 
En bra fikaplats finner vi vid en raukliknande, 
nedhasad klevkant. Ta med fikakorg. Med lite tur 
kommer vi att se blommande guckusko. Kulturspridd 
klockjulros (Helleborus foetidus) finns i myckenhet. 

Vid Blombergs herrgård besöker vi parken där det 
bland annat växer höga blodbokar, innan vi vänder 
och går tillbaka på den lättgångna vandringsleden på 
övre klevkanten. Vi skymtar nu Vänern på vänster sida 
och den skarpögde kan längs muren hitta den 
sällsynta murgrönan. På motsatt sida står den täta 
granskogen med höga ormbunkar. Fågelsången brukar 
om våren vara bedövande. 

Vandringen är drygt 3 km lång och går i medelsvår till 
lätt terräng. Bitvis svår med barnvagn. 

Guide/r: Robert Roffey, telefon: 0510 - 629 20. Tom 
Roffey. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 20 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Geologi, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Skylten till Blombergs naturreservat 
(https://goo.gl/maps/LmJwBkQanrA2). 
Vägbeskrivning: Åk från Källby mot Hällekis. Strax före 
Västerplana kyrka, sväng höger mot Husaby. Åk ca 800 
meter, där finns en P-plats på höger sida vid 
naturreservatet. 

 

49. Skaftökusten: Stockevik-Grundsund 
31 maj, kl. 10.00-14.00 

Skaftö, Lysekil 

Vi vandrar den vackra sträckan med omväxlande natur 
från Stockevik till Grundsund. Vi upplever martallar, 
strandområde, bryggvandring i intressant berg, fjord 

https://goo.gl/maps/sA2zMVzPWdPAKAVv5
https://goo.gl/maps/iChSQabgAnF2
https://goo.gl/maps/LmJwBkQanrA2


med utsikt och lövskog. Även skutsamhälle och 
genuina fiskeorten Grundsund. Guiden berättar om 
området under vandringen. Vi vandrar dels på 
vandringsgrusväg, dels på naturstig längs 
Munkeviksleden där det också är kuperade partier ner 
till fjorden. Retur via smidiga cykelvägen genom 
lövskogen. Totalt ca 6,5 km. Vandringskängor eller 
stadiga skor rekommenderas. Vandringen funkar bra 
även för ganska nya vandrare. Hundar välkomna. Ej 
barnvagn. Ta med matsäck och termos för 
lunchstoppet, sittlapp, vatten, kamera, vindtät jacka 
och en förstärkningströja. Chans till dopp. Mössa och 
buff är bra att packa med. Parkering: I första hand 
hamnplan längst ner vid vattnet i Stockevik. Räcker 
inte den går det bra att låna några hyrplatser på 
asfalterade parkeringen i och med lågsäsong. Åter vid 
bilarna: För de som vill går vi efteråt vidare till 
blommorna i Gröderhamn naturreservat via väg och 
tillbaka via äventyrliga brant-leden Korpelia. Då blir 
det knappt 2 km till.  

Guide/r: Anette Bargel, telefon: 0705-77 64 22 

Föranmälan: Boka din plats här: 
https://bit.ly/36DFfmK. Max 25 deltagare.  

Tema/n: Familjevandring 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Hamnplan i Stockevik, Skaftö 
(https://goo.gl/maps/qukqUB8Xv3D3uUKG9). Kör 
ända fram till vattnet för gratis parkering. 

 

50. Musiksaga om små - för de små i 
liten skog 
31 maj, kl. 18.00-19.30 

Öjersbyns gammelskog, Åmål 

I denna lilla gammelskog bland hundraåriga tallar och 
skägglavsklädda granar bor sagans djur. Vi går på 
stigen in bland träden och om djuren visar sig får 
endast de nyfikna se. Saga och musik vävs samman, 
passar både stora och små öron. Det blir en kort 
promenad i sakta takt så de små hinner med. Vi 
avslutar med en brasa där man kan grilla korv eller 
pinnbröd. Ta med fika och något att sitta på. 

Närmaste busshållplats är Svanskogsvägen där bussen 
mellan Åmål och Karlstad stannar. 

Guide/r: Barbara Sandell, telefon: 0703-49 00 93. 
Helena Sandell, 0762-41 49 40. 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Familjevandring 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Naturreservatet har två ingångar, en i 
väster och en i söder. Vi samlas vid den södra där det 
finns en liten parkering 
(https://goo.gl/maps/qSiMkxeYU28vv2Gs9). Åk dit 
genom Öjersbyn som ligger öster om parkeringen 
(vägen från väster är inte körbar).  

 

51. Bland ”strandpiltar” och 
bohusgranit 
31 maj, kl. 18.00-21.00 

Stångehuvud, Lysekil 

Då triften blommar gör vi en vandring vid 
havsstranden i ”Klippornas rike” och studerar hur den 
maritima växtligheten klarar sig i den tuffa miljön med 
mycket salt och friska vindar. Kanske även den vackra 
strandvialen har börjat blomma. Landskapet av röd 
grovkornig bohusgranit är både geologiskt och 
botaniskt intressant. Vi besöker också det gamla 
fyrhuset, ett av Västra Götalands sju ”underverk”. Ta 
gärna med kvällsfika. 

Guide/r: Thomas Andersson, telefon: 0707-55 43 63 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Geologi 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Samling vid parkeringen vid Pinnevik 
(https://goo.gl/maps/4ixd9n6rLCx). 

 

52. Familjeäventyr på stranden 
2 juni, kl. 17.00-19.00 

Orsberget, Åmål 

Vi promenerar längs Edslans strand till Mjölkudden 
där det blir håvning efter småkryp, saga och musik vid 
stranden. Ca 3 km vandring tur och retur. 

Den modige kan bada, den med överskottsenergi kan 
bestiga Orsberget. Övriga kan chilla med korv och 
pinnbröd vid elden. Ta med fika och nåt att sitta på. 
Man kan köra barnvagn hit. 

https://bit.ly/36DFfmK
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Närmsta hållplats: Edsleskogs affär, linje 775 
Västtrafik, 4,5 km från samlingsplatsen. 

Guide/r: Barbara Sandell, telefon: 0703-49 00 93. 
Helena Sandell 0762-41 49 40. 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Insekter, Familjevandring 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Parkeringen längst in på grusvägen 
förbi Strand och Skackerud på Edslans östra sida 
(https://goo.gl/maps/ruBbhu6hhQpgR73a7). Kör 
norrut från Edsleskog vid f d affär. Skyltat Strand 4 och 
Naturreservat. 

 

53. Vandring i nytt reservat på 
Kroppefjäll 
4 juni, kl. 10.00-13.00 

Snappan (Kroppefjäll), Vänersborg 

Snappan ligger på södra Kroppefjäll i sydligaste 
Dalsland. Här trivs exempelvis idegran, blåsippor och 
sårläka. 

Snappan är ett drygt 30 hektar stort skogsområde på 
Kroppefjäll i Vänersborgs kommun. Den sällsynta 
idegranen finns spridd över markerna, särskilt i de 
södra och östra delarna. Idegranen ger Snappan en 
mycket speciell karaktär och känsla. 

Snappan är vackert i största allmänhet. Den örtrika 
granskogen bjuder på fina mattor av blåsippor under 
våren. En brant med tall, lind, och äldre senvuxen ek 
löper också genom området. Där går det att hitta flera 
ovanliga moss- och lavarter. 

Du hittar även några bäckar och källor i 
naturreservatet. En av bäckarna försvinner under jord 
i den södra delen för att dyka upp igen på ett annat 
ställe. 

En del av träden i naturreservatet är rejält ålderstigna. 
Men gammalträden är rena ungdomarna jämfört med 
områdets klapperstensfält. Klapperstenarna vittnar 
om att vart havsnivån var när inlandsisen drog sig 
tillbaka för sisådär 10 000 år sedan. 

Kulturlämningar finns också i området, som till 
exempel stensatta vägar. 

Guide/r: Sven Westling, telefon: 0705-30 02 05 

Föranmälan: via sms till guiden (0705-30 02 05) med 
namn och antal deltagare. Max 20 deltagare.  

Tema/n: Växter, Geologi, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Parkeringen i reservatet 
(https://goo.gl/maps/fco62QWRoiKvMBPv9). 

 

54. Dagsvandring på Kroppefjällsleden 
4 juni, kl. 10.00-15.00 

Svarvaretorpet (Kroppefjäll), Mellerud 

Dagsvandring med start och slut vid OK-Stugan, Dals 
Rostock. Cirka 5 timmar/10 km. Vi börjar klockan 
10:00 med att följa Kroppefjällsleden etapp 1 genom 
Svarvaretorpets Naturreservat och vidare söderut. Vid 
Stommen vända vi tillbaka mot OK-Stugan via Karle 
den 12:e väg. Parkering finns vid Ok-Stugan och 
vandringen ta cirka 5 timmar. Sopp-lunch finns att 
köpa från Kroppefjäll Bed&Breakfast mot 
förbeställning genom guiden. Under vandringen 
kommer vi få höra om områdets geologi, natur och 
historia. Vandringen är delvis krävande men vi ta det i 
en lugn tempo och räkna med pauser under dagen. 
Guidningen sker på svenska men engelsktalande är 
välkomna och isf ta jag information på engelska också. 

Guide/r: Patrick Allier, telefon: 0709-32 13 81 

Föranmälan: sms 0709-32 13 81 eller mail 
patrickallier@gmail.com. Max 30 deltagare.  

Tema/n: Växter, Geologi, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: OK-Stugan, Dals Rostock 
(https://goo.gl/maps/t7YHpaNZDXyPVwrY6) 

 

55. Vandring i ett hav av blommor 
5 juni, kl. 10.00-14.00 

Ramsön, Stenungsund 

Vi vandrar i ett kulturlandskap skapat av bondens 
arbete och betesdjur. Jag berättar historier från förr 
om människorna och deras arbete på ön. Vi går 
genom utmarker och ängar fulla med blommor i ett 
överflöd som är svårt att hitta i det moderna 
jordbrukslandskapet. Vandringen tar ca 4 timmar med 

https://goo.gl/maps/ruBbhu6hhQpgR73a7
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rast hos oss, relativt lätt vandring men ta med oömma 
skor och matsäck. Barn- och hundvänligt.  

Vi möts vid Timmerviks brygga, Jörlanda kl 10.00 för 
kort överfart i öppen båt.  

Vänligen Ole Aasheim. (båtsman och guide) tel 0706-
805144 

Guide/r: Ole Aasheim, telefon: 0706-80 51 44 

Föranmälan: Krävs ej.  

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Jörlanda, Timmerviks brygga 
(https://goo.gl/maps/iChSQabgAnF2). 

 

56. Vandring längs vatten 
5 juni, kl. 15.00-17.00 

Strömmarna, Munkedal 

Välkomna på en vandring till de forna gränstrakterna 
mellan Sverige och Norge. Vi följer flottarleden där 
man förr flottade timmer, som numera är en 
kanotled. Vi korsar den vackra gränsforsen som 
numera är landskapsgränsen mellan Bohuslän och 
Dalsland. Vi ser rester efter verksamheter som 
bedrevs där, besöker Fingals grottor, jättegrytor från 
inlandsisens tid och ser rester av stenbrott i filosofen 
Pontus Wikners födelsebygd. 

Guide/r: Kerstin Sandell, telefon: 0722-23 06 88 

Föranmälan: ring (0722-23 06 88) eller maila (kerstin-
sandell@hotmail.com). Max 20 deltagare.  

Tema/n: Geologi, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Norra brofästet vid Hattefjälls bro 
(https://goo.gl/maps/SDZVbnvS4FBdDDwA6). 

 

57. Naturnatta 
5 juni, kl. 22.00-02.00 

Bäveån Nedre, Uddevalla 

Vi gör som många andra naturintresserade och 
upplever natten mot nationaldagen, i naturen. Vi 
kommer att lyssna in nattaktiva fåglar som 
enkelbeckasiner, nattskärror och skogssnäppor. Har vi 
tur kan vi få även få höra vattenrall och kornknarr. 
Sedan rör vi oss kring de monterade fjärilslamporna 

för studier av många spännande svärmare, spinnare, 
mätare och nattflyn. Vi gör även försök att lokalisera 
nordiska fladdermöss.  

Relativt lätt terräng, men bra med stövlar eller kängor. 
OBS! Bra med myggstift, då knotten kan bli 
besvärande vid en lyckad fjärilsnatt och pannlampa. 
Ta med fika som vi avnjuter inne i huset på Älje. 

Guide/r: Jan Uddén, telefon: 0706-56 54 01 

Föranmälan: 0706-56 54 01. Max 20 deltagare.  

Tema/n: Fåglar, Insekter, Kultur/historia, Foto 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: P-platsen vid reservatet Nedre Bäveån. 
(https://goo.gl/maps/T81bEzqhX7pCJkK19). 

 

58. Guckusko 
6 juni, kl. 10.00-13.00 

Skärbo, Bengtsfors 

Vi tränger djupt in i storskogen där vi finner den 
ståtliga orkidén guckusko som här har sin enda 
växtplats i Dalsland. Förhoppningsvis blommar den 
praktfullt i dunklet under granarna. På vägen tillbaka 
strövar vi genom Skärbos restaurerade ängar och 
hagar där vi hejar på blommorna som trivs på 
dalformationens kalkrika berggrund. Med hjälp av 
gamla kartor över denna lilla skogsgård funderar vi på 
hur landskapet och växtligheten har utvecklats under 
århundradena. Vi hör berättelsen om den lilla gårdens 
skiftande öden från 1500-talet fram till idag.  

Det blir en ca 5 km lång vandring genom betesmarker 
och på skogsstigar som är svårframkomliga med 
barnvagn. Ta med matsäck. 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. 

Guide/r: Kolbjörn Waern, telefon: 0704-83 46 26 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Reservatsparkeringen 
(https://goo.gl/maps/gJ3yMqoP3vgmoSMG7). 
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59. Lämmemossen runt 
6 juni, kl. 10.00-13.30 

Kroppefjäll, Färgelanda 

Under invigningsveckan av Kroppefjällsleden vandrar 
vi runt en mosse, över rötter, ljunghedar och 
klipphällar, genom tallskog och gör ett stopp vid den 
vackra Svingsjön, som är hemvist för både bäver och 
storlom. 

Efter att ha vandrat en bit längs sjöns östra strand 
med öar, vikar och uddar viker vi åter in i 
myrlandskapet med små tjärnar och spänger över 
våtmarker och bäckar. 

Vandringen är omkring 5 km lång och går hela tiden 
på stigar. 

Längs vägen gör vi några stopp för att lyssna till sång 
av Pelle Gelang och höra berättas om människor som 
bott och vistats på Kroppefjäll. 

Medtag matsäck och dryck. 

Samarrangemang med Dalskogs tennisklubb och 
byalag. 

Guide/r: Mikael Hansson, telefon: 0732-67 19 64. 
Pelle Gelang 

Föranmälan: mejl till h_mikael_hansson@yahoo.com. 
Max 15 deltagare.  

Tema/n: Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Samlingkl. 9.30 i V Bleken 
(https://goo.gl/maps/T5qDqZnyhA5Pik8v9) ca 9 km 
väster om Brålanda för vägvisning till Lämmemossen. 

 

60. Blommande Rhododendrondalen 
8 juni, kl. 10.00-12.30 (även kl. 18.30-21.00) 

Billingekleven, Skövde 

Vi vandrar i Rhododendrondalen, hör lite om dalens 
historia, ser vilka örter, träd och buskar som finns där 
och njuter av blommande rhododendron. Ta med fika, 
så kan vi sitta ner en stund och njuta av områdets 
skönhet. 

Guide/r: Ingvar Fredriksson, telefon: 0737-27 36 48 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Slalombackens parkering 
(https://goo.gl/maps/rNV7Wp3Zk2ViJGxz5) 

 

61. Blommande Rhododendrondalen 
8 juni, kl. 18.30-21.00 (även kl. 10.00-12.30). 

Billingekleven, Skövde 

Vi vandrar i Rhododendrondalen, hör lite om dalens 
historia, ser vilka örter, träd och buskar som finns där 
och njuter av blommande rhododendron. Ta med fika, 
så kan vi sitta ner en stund och njuta av områdets 
skönhet. 

Guide/r: Ingvar Fredriksson, telefon: 0737-27 36 48 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Slalombackens parkering 
(https://goo.gl/maps/rNV7Wp3Zk2ViJGxz5) 

 

62. Fotovandring - Doktor Saedéns 
runda 
9 juni, kl. 09.00-12.00 

Mörttjärn (Kroppefjäll), Mellerud 

Vandring längs promenadstigen på Kroppefjäll. Här 
finns annorlunda monument som tempel, fyrfat och 
inskrifter i berget. Monumenten uppfördes av doktor 
Saedén för att manifestera kampen mot lungsjukdom. 

Vandringen är knappt 3 km lång. Branta trappor och 
backar, samt ojämnt underlag förekommer. Det 
kommer bli tillfällen för att kunna ta bilder på olika 
ställen. Paus vid Högfjällskyrkan. Ta med matsäck. 
Mellanhöga vandringsskor är bra.  

Guide/r: Andrea Schulz, telefon: 0765-59 33 28 

Föranmälan: sms till 0765-59 33 28. Max 15 deltagare.  

Tema/n: Kultur/historia, Foto 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Parkering Kroppefjäll B&B 
(https://goo.gl/maps/YQ3tLrWVRAzFL2MG8) 
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63. Kustvandring med hänförande 
utsikt 
11 juni, kl. 10.00-15.00 

Stångehuvud, Lysekil 

Vi utforskar Lysekils kuststigar. Vi börjar med 
granitreservatet Stångehuvud, ett av regionens 7 
underverk, med fyrhus och vackert rosa granit. Här 
finns intressanta växter och geologi. Vi vandrar vidare 
på Kuststigen, med utsikt ut över skärgården, förbi 
stenbrottens lämningar och in på Kronprinsessans 
stig. Vi får uppleva kulturmiljöer och småbåtshamnar, 
följt av bryggvandring i vackra miljöer och förbi 
fiskebåtar. Lunchen intas med havsutsikt. Längs rutten 
berättar guiden kulturhistoria, om Lysekil och om 
Bohusläns storheter som granit, stenbrytning, sill 
m.m.  

Vi är ute i 4-5 timmar, oftast på hällar och klippor, 
med en del höga kliv och en brant trappa. God balans 
och ork rekommenderas. Hundar välkomna. Ej 
barnvagnsvänlig. Guiden är Lysekilsbo och 
Bohuslänguide.  

Ta med matsäck för fika och lunch. Stadiga skor / 
kängor rekommenderas. Samling vid parkeringen vid 
Pinnevik (appen easypark funkar). 
(https://goo.gl/maps/4ixd9n6rLCx). Närmsta hållplats 
heter Havets hus, knappt 10 min. promenad. 

Guide/r: Anette Bargel, telefon: 0705-77 64 22 

Föranmälan: Boka din plats här: 
https://bit.ly/36DsaKk. Max 30 deltagare.  

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Parkeringen vid Pinnevik 
(https://goo.gl/maps/4ixd9n6rLCx) 

 

64. Vandring i Dalformationens marker 
12 juni, kl. 10.00-13.00 

Buterud, Mellerud 

Vid vandringen i Buteruds reservat går vi från 
restaurerade betesmarker och slåtterängar med 
Dalformationens kalkpåverkade flora upp genom 
bitvis brant och snårig terräng. Undervegetationen är 
bitvis tät, men speciellt i början på leden finns öppna 
ytor med fin utsikt. Den sällsynta ärtvickern har sin 
enda växtplats i Dalsland på bergsryggen öster om 
sjön Åklången. Andra för dalformationen typiska 

växter förekommer också. I norra delen växer idegran 
i stor mängd och i olika åldrar. Den sällsynta vitryggiga 
hackspetten har tidigare varit synlig i området. 

Guide/r: Sven Westling, telefon: 0705-30 02 05 

Föranmälan: via sms till guiden (0705-30 02 05) med 
namn och antal deltagare, senast 11 juni. Max 20 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Geologi, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Parkeringsplats strax norr om 
järnvägsövergången 
(https://goo.gl/maps/uusxPBWyorq1g8D18). 

 

65. Järbo vid randen av Kroppefjäll 
12 juni, kl. 10.00-14.00 

Järbo (Kroppefjäll), Färgelanda 

Kulturhistorisk vandring som börjar vid 
Dalslandsgården Vinnsäter. Vi vandrar mot Kroppefjäll 
och stannar till vid Järbo kyrka, med anor från 
medeltiden, och von Döbelns livshistoria. Vi passerar 
ett soldattorp och funderar en stund över hur armen 
fungerade förr innan vi vandrar vidare mot 
Svileberget, en viktig plats under andra världskrigets. 
Ta med fika så stannar vi en stund uppe på berget, 
innan vi vänder tillbaka på Karl XII:s led mot Vinnsäter. 
Ca 5 km. En del av vandringen går på skogsstig i 
mycket brant terräng. 

Guide/r: Kerstin Aronsson, telefon: 0790-69 20 85 

Föranmälan: maila (info@dalslandexplorer.se) eller 
ring (0790-69 20 85). Max 20 deltagare.  

Tema/n: Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Vinnsäter hembygdsgård 
(https://goo.gl/maps/AnD1xN1FLckwUzJr9) 

 

66. Örtrik lundmiljö 
12 juni, kl. 10.00-14.00 

Ranebolund, Stenungsund 

Ranebolund i Svartedalens sydligaste del bjuder på en 
för Bohuslän unik lundflora samt ett spännande 
fågelliv. Vi kommer bland annat att stifta bekantskap 
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med ramslök, kransrams, storrams, tvåblad och med 
lite tur nästrot. Turen går i relativt svår terräng. Ca 7 
km. Skiner solen kommer vandringen att avslutas med 
fjärilsstudier. Ta med matsäck och kikare. 

Guide/r: Thomas Liebig, telefon: 0706-46 65 58 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 20 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Insekter 

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Naturreservatsparkering Ranebo 
(https://goo.gl/maps/UwZMKNRiLXwWZHhC8). 

 

67. Vandring i ett hav av blommor 
12 juni, kl. 10.00-14.00 

Ramsön, Stenungsund 

Vi vandrar i ett kulturlandskap skapat av bondens 
arbete och betesdjur. Jag berättar historier från förr 
om människorna och deras arbete på ön. Vi går 
genom utmarker och ängar fulla med blommor i ett 
överflöd som är svårt att hitta i det moderna 
jordbrukslandskapet. Vandringen tar ca 4 timmar med 
rast hos oss, relativt lätt vandring men ta med oömma 
skor och matsäck. Barn- och hundvänligt.  

Vi möts vid Timmerviks brygga, Jörlanda kl 10.00 för 
kort överfart i öppen båt.  

Vänligen Ole Aasheim. (båtsman och guide)  

Guide/r: Ole Aasheim, telefon: 0706-80 51 44 

Föranmälan: Krävs ej.  

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Jörlanda, Timmerviks brygga 
(https://goo.gl/maps/iChSQabgAnF2). 

 

68. Natur- och kulturvandring 
12 juni, kl. 11.00-14.00 

Törnsäter, Götene 

Vandringen startar i lundnatur med bland annat 
gullvivor, violer, S:t Pers nycklar i skuggan av åldriga 
lindar och ekar. Vi passerar ängsmarker, en 
sandstensklev, alun o skifferbrott, kalkugnar och åkrar 
med kambrisk flinta. En omväxlande kultur- och 
naturvandring i skiraste försommargrönska. Ca 3,5 

km. Medtag fikakorg. Ej lämpligt för barnvagn eller 
hundar. Samarrangemang med 
Naturskyddsföreningen Götene - Kinnekulle. 

Guide/r: Robert Roffey, telefon: 0510 - 629 20. Tom 
Roffey. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 20 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Geologi, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Törnsäters naturreservat, "Undéns 
festplats", ca 3 km söder om Hällekis 
(https://goo.gl/maps/CrFXm1U2pyR1U9Jr7) 

 

69. Sjönära lövskogar i 
försommarskrud 
14 juni, kl. 18.00-21.00 

Färgensjöarnas naturreservat, Alingsås 

Vi gör en kvällsvandring på små stigar bland skira 
lövskogssalar där Stora Färgens vattenblänk skymtar 
mellan trädstammar av ek och andra ädellöv. 
Färgensjöarna är ett naturreservat i ett kuperat 
sprickdalslandskap med värdefulla lövskogar längs 
stränderna. Vi läser landskapet och funderar på varför 
det ser ut som det gör just här? Hur ser Färgens 
geologiska historia ut och vad är en ishavsrelikt? Hur 
länge har människor bott här och var hittades den 
unika bronsåldersskatten 2021? Vad finns det för djur 
och växter i lövskogarna och i sjön som också är 
dricksvattentäkt för Alingsås? Tag med matsäck för en 
paus vid ett iordningsställt vindskydd. Vandringen sker 
väster om Stora Färgen vid Slävik. Observera att 
antalet parkeringsplatser i naturreservatet är 
begränsade, varför vi samlas vid Norsesunds stations 
parkering för samåkning. Det går därför bra att vara 
med på vandringen även utan bil genom att ta 
pendeltåget till Norsesund från Göteborg eller 
Alingsås. Vandringen är totalt ca 4 km, varav ungefär 
en fjärdedel av sträckan är utan stigar. 

Guide/r: Mikael Östblom, telefon: 0708-42 56 04 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 20 
deltagare.  

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Norsesunds station (vid Magasinet) 
(https://goo.gl/maps/aotdNTSh2qCkvkYs5) 

https://goo.gl/maps/UwZMKNRiLXwWZHhC8
https://goo.gl/maps/iChSQabgAnF2
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70. I orkidérika marker 
14 juni, kl. 18.30-21.30 

Gåsevik-Gröderhamnsängen, Lysekil 

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. OBS det kan vara 
blött i kärret, gummistövlar/kängor kan vara bra. 

Guide/r: Thomas Andersson, telefon: 0707-55 43 63 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Samling parkeringen cirka 200 meter 
söder om Sven Lovén-centret (Kristinebergs marina 
forskningsstation) 
(https://goo.gl/maps/KGYHqPb9gYo). 

 

Träd - betydelsefulla och 
mytomspunna 
21 augusti, kl. 10.00-13.00 OBS! Flyttad till 15 juni! 

15 juni, kl. 18.30-21.00 

Rådasjön, Härryda 

På halvön Labbera i Rådasjön växer frodiga och vackra 
lövskogar. Vissa av ekarna, lindarna och bokarna är 
gamla och grova. Träden och skogarna väcker till liv 
gamla betraktelser och känslor för träd som 
människor haft sedan urminnes tider. Vi är beroende 
av träden och under vår historia har de betytt mycket 
mer än bara ved och byggnadsmaterial. Under 
vandringen på halvön berättar vi om hur träden 
vandrade in i landet, om paradisskogar, trädkult och 
träden som botare av sjukdomar. Vi bekantar oss 
särskilt med några av trädslagen och naturtyperna 
som vi passerar. Berättande, sång och musik är en del 
av turen genom de fantastiska ädellövskogarna. 
Vandring på promenadvägar och lättgångna stigar 
men en kort, brant stigning förekommer ungefär i 
mitten av turen. Ta gärna med fika! 

Guide/r: Lena Smith, telefon: 0733-45 07 59. 
Alexander Frisborg. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 35 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Samling vid reservatstavlan vid 
parkeringen på Råda säteri kl 10:00 
(https://goo.gl/maps/vJSx6qJmeHTyHhcK7). 
Kollektivtrafik: X4 från Göteborg till Mölnlyckemotet, 
gå ca 1 km till Råda säteri. 

 

71. Pausa vardagen och smaka på 
naturen 
15 juni, kl. 18.00-21.00 

Lärjeåns dalgång, Göteborg 

Traska med Anne från Tikitut längs den kontrastfyllda 
Lärjeån till Linnarhult och Eco Agroforestry Recreation 
Center. 

Under denna naturupplevelse smakar vi på vilda ätliga 
växter, pausar vardagen och upptäcker vad naturen 
ger just nu i början av sommaren. Plocka själv några 
växter för att använda hemma! Under vandringen får 
vi provsmaka på Annes goda pesto och annat 
spännande som hon lagat med naturens vilda 
ingredienser. 

Vandringen ger inblick i hur vi kan dra nytta av 
naturens skafferi och ta ansvar för hur och av vad mat 
görs. Anne är utbildad inom bl.a. Agroforesty och har 
studerat Botanisk kännedom på Göteborgs 
Universitet. 

Väl framme träffar vi på de som driver Eco 
Agroforestry Recreation Center och du har möjlighet 
att ställa frågor medan du fikar. 

Vägens tillgänglighet: Vi går på grusvägar, leder, men 
också kuperad skogsterräng, några branta backar 
förekommer. 

Måste: Skor och bekväma kläder anpassade efter 
väder. 

Annat: Ha gärna med egen fika och en påse till 
eventuella växter. 

Guide/r: Ulla Gawlik, telefon: 0707-23 35 78. Anne 
0739-19 51 53. 

Föranmälan: maila till ulla@tikitut.se, senast kl 12.00, 
14 juni. Max 15 deltagare.  

Tema/n: Växter 

Svårighetsgrad: Medel 

https://goo.gl/maps/KGYHqPb9gYo
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Samlingsplats: Vandringen startar vid skogsvägen vid 
korsningen Stjärnbildsgatan/Ljusårsvägen 
(https://goo.gl/maps/FNhNHWKgcTGk2JYm9) i 
Bergsjön. Närmaste busshållplats, Merkuriusgatan. 

OBS! Vandringen avslutas vid Eco Agroforestry Center. 
(https://goo.gl/maps/42JKAo82xw9Y38qg6). 
Närmaste hållplats, Linnarhultsvägen. 

Om du kommer med bil behöver du planera in tid för 
att ta dig tillbaka från Eco Agroforestry Center till 
startpunkten i Bergsjön. (Gå tillbaka samma väg vi gick 
eller ta en buss från Linnarhult till Bergsjön). Kommer 
du med buss till startpunkten kan du ta bussen från 
Linnarhult dit du ska - men titta gärna innan att 
förbindelserna passar dig. 

 

72. Storslagen och varierad natur 
16 juni, kl. 16.45-21.00 

Trossö-Kalvö-Lindö, Tanum 

Vi njuter av reservatets vackra vyer, med dess 
fantastiska mångfald över och under ytan. Ökedjan 
har ett omväxlande storslaget landskap med en lugn 
och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. 
På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest 
artrika ängarna i Bohuslän. Vi gör även stopp längs 
stränderna och upptäcker livet under ytan vid 
Kosterhavets nationalpark. Ta gärna med matsäck. 
Begränsat antal platser. Först till kvarn. Kort båtfärd 
(avgift 200 kr, betalas kontant eller med swish). 

Föranmälan: via sms på 0766-22 96 68 senast dagen 
före. Anmälan måste bli bekräftad för att få plats. Max 
24 deltagare. 

Guide/r: Sara Philipson, telefon: 0709-52 52 65. 
Christin Appelqvist, 0766-22 96 68. 

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Resö Hamn vid båtkranen där båt 
avgår 16.45 
(https://goo.gl/maps/1rV7uLArhSnsBepF6). 

 

73. Vandring till "Världens ände" 
17 juni, kl. 11.00-14.30 

Baldersnäs, Bengtsfors 

Vi vandrar på halvön Baldersnäs. Vandringen är ca 6 
km lång och vi kan se rester av den storslagna 
parkanläggningen, som hade över 240 främmande 

trädslag, tusentals exotiska växter, broar, 
promenadstigar och paviljonger. Stigen går vid 
vattenkanten intill Laxsjön. Välskött väg med mindre 
backar, rötter och stenar här och där. 

Det blir rast vid Väldens ände. Ta med matsäck. 

Mellanhöga vandringsskor är bra. Kan vara blött 
beroende på vädret. 

Ej lämplig för barnvagn. 

Guide/r: Andrea Schulz, telefon: 0765-59 33 28 

Föranmälan: sms till 0765-59 33 28. Max 15 deltagare.  

Tema/n: Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Nedre parkering i viken, 
(https://goo.gl/maps/LAeGzjYKUNEjYcYW8) 

 

74. Blomstervandring 
19 juni, kl. 10.00-12.00 

Bölets ängar, Karlsborg 

Den 19 juni firar De Vilda Blommornas Dag 20 år i 
Norden. Vi firar det genom att ha en ”corona-
anpassad” blomstervandring på ca 2 km i ängarna. Vi 
avslutar i slåtterängen med en liten tipstävling om 
blommorna vi sett. I ängarna växer bl. a. tvåblad, 
storrams, spenört, jungfru Marie nycklar, vårärt, 
nattviol, pyrola och guckusko. 

Kom mellan 10 och 12 för att undvika trängsel. 

Kopplade hundar får medfölja under förutsättning att 
korna inte betar i ängarna. 

Guide/r: Siw Sjöberg, telefon: 0705-79 85 42. Leif 
Pettersson. 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, De vilda blommornas dag (19e juni) 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Reservatets parkering 
(https://goo.gl/maps/UQ6yeovioyoJiYQT7) 
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75. Vandring i småskaligt torplandskap 
19 juni, kl. 10.00-13.00 

Yxnås naturreservat, Vårgårda 

Vi går igenom småskaligt torplandskap med stark 
slåtterhävd som har rik flora i stark sydsluttning. Vi 
fikar med matsäck vid en backstuga. Vi ser jungfrulin, 
hästfibbla, sötvädel, blodnäva, knärot, trollsmultron, 
bergglim på hällmarkerna och stora ytor med 
slåttergubbe. Med lite tur hittar vi även andra arter. 
Finns få sådana här typer av slåttermiljöer kvar.  

Guide/r: Åke Carlsson (telefon: 0705-72 82 55). Bertil 
Källsmyr. Anna Johansson 0702-20 24 16. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Kultur/historia, Familjevandring, De 
vilda blommornas dag (19e juni) 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Yxnås reservatsparkering 
(https://goo.gl/maps/EzpbY5Sprn3vEW6e7) 

 

76. Vilda Blommornas dag 
19 juni, kl. 10.00-14.00 

Kuröds skalbankar, Uddevalla 

Vi ägnar en halvdag åt den artrika floran på 
skalbankarna i Bräcke-Kuröd. Många idag hotade 
ängs- och hagmarksväxter kommer att ses. Bland 
ovanligare arter kan nämnas trollsmultron, 
vitstjälksmöja, grådådra, slåtterfibbla och kalkdån. Vi 
sätter också namn på de fjärilar som fladdrar bland 
blommorna. Denna exkursion går i mycket långsamt 
tempo, men i kuperad och ej kandikappvänlig terräng. 
Kläder efter väder och medhavd fika. Ta gärna med 
flora och lupp eller kikare. Lokalbuss (mot Kuröd) 
avgår från Kampenhof busstation varje halvtimme. 

Guide/r: Jan Uddén, telefon: 0706-56 54 01 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Insekter, De vilda blommornas dag 
(19e juni) 

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Skalbanksmuseet, Uddevalla 
(https://goo.gl/maps/ciUKkTr4wuaUKj1i9) 

 

77. Rik sommarblomning  
19 juni, kl. 10.40-16.00 

Härmanö, Orust 

En vacker och omväxlande vandring på ca 5 timmar 
när blomsterprakten är som vackrast och landskapet 
tjusar. Först går vi genom blommande ängar där det 
även går bra att köra barnvagn eller rullstol. Sedan 
över klipporna mot västra stranden och därefter 
genom krattskog med bäverdammar. Ta med riklig 
matsäck. Kraftiga skor.  

Personfärja 381 avgår från Tuvesvik till Gullholmen 
Hamnen kl 10.30 och resan tar 5 minuter. Sök 
avgångstid på www.vasttrafik.se. Vi inväntar färjan. 
Vid tveksamhet kan ni ringa guiden.  

Barnvagn/rullstol kan vara med på vandringen under 
den första delen knappt 2 km. De kan därefter lätt ta 
sig till samhället och färjeläget utan ledning och det är 
vackert utmed vägen också. 

Parkering på Tuvesvik ca 150 meter från färjan, P-
avgift betalas med app. 

Guide/r: Gunilla Olander, telefon: 0730-22 47 98 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: De vilda blommornas dag, Växter 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Bryggan vid affären i Gullholmens 
Hamn (https://goo.gl/maps/MuTHmLuJkfmb9pHB7) 

 

78. De vilda blommornas dag 
19 juni, kl. 11.00-13.00 

Dalbobergen, Vänersborg 

Vi samlas vid Dalaborgsparkens parkering på De vilda 
blommornas dag och går en kortare vandring på 3 km 
längs Dalbostigen. Vi tittar på de blommor vi ser längs 
vägen och vi avnjuter även en egen medhavd matsäck. 
Vandringen är lätt. Dalbogården har även öppet 
denna dag och musikern Per Henrik Grim kommer att 
spela och underhålla där. 

Guide/r: Anna Samuelsson- Jiremalm, telefon: 0706-
53 49 92. Per-Henrik Grim (musik). 

Föranmälan: till guiden, telefon: 0706- 53 49 92. Max 
15 deltagare.  

Tema/n: Växter, De vilda blommornas dag (19e juni) 

https://goo.gl/maps/EzpbY5Sprn3vEW6e7
https://goo.gl/maps/ciUKkTr4wuaUKj1i9
http://www.vasttrafik.se/
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Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Dalaborgsparkens parkering 
(https://goo.gl/maps/fSDHJGvvfo3sggyn6) 

 

79. Sveriges största fastlandsalvar 
19 juni, kl. 15.15-17.15 

Österplana hed och vall, Götene 

Blomstervandring på Österplana hed där ett dussintal 
orkidéer som guckusko, honungsblomster, 
flugblomster, Sankt Pers nycklar och blodnycklar växer 
tillsammans med mycket annat. Andra rariteter är 
ormtunga, krutbrännare och inte minst kalknarven 
som är unik för Kinnekulle och Gotland. Vandringen är 
ca 1,5 km lång och ganska lätt i omväxlande torr och 
blöt terräng. Vandringen föregås av en 
friluftsgudstjänst vid Österplana kyrka kl. 14:00.  

Guide/r: Olof Jansson, telefon: 0705-69 03 86 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Växter, De Vilda Blommornas dag 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Österplana kyrkas parkering 
(https://goo.gl/maps/KCnpCCGMt3x) 

 

80. Björnebergsängarna 
19 juni, kl. 18.00-20.30 

Österplana hed och vall, Götene 

Blomstervandring genom nyrestaurerade betesmarker 
till Björnebergsängarna där bland annat 
honungsblomster, flugblomster, kärrknipprot och 
ormtunga växer. På vägen dit ser vi rika bestånd av 
kalkbräken och luddjohannesört. Vandringen är ca 3–
4 km lång och mestadels lättgången, men i 
Björnebergsängarna kan det vara rejält blött.  

Guide/r: Olof Jansson, telefon: 0705-69 03 86 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Växter, De Vilda Blommornas dag 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Österplana kyrkas parkering 
(https://goo.gl/maps/KCnpCCGMt3x) 

81. Skogastorp 
21 juni, kl. 18.00-21.00 

Skogastorp, Falköping 

Orkidéparadiset Skogastorpskärret är ett 
extremrikkärr som ligger på Högstenabergets sluttning 
och genomkorsas av flera bäckar och källor med 
kalkhaltigt vatten. Den höga kalkhalten gör att många 
speciella och sällsynta arter trivs här. Bland 
karaktärsväxterna märks axag och flera orkidéarter till 
exempel den sällsynta luktsporren. Stövlar 
rekommenderas. Medtag matsäck. 

Guide/r: Torgny Jansson, telefon: 0707-14 60 41 

Föranmälan: via telefon 0707-14 60 41. Max 15 
deltagare.  

Tema/n: Växter 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Parkeringen vid Skogastorp 
(https://goo.gl/maps/uqWsEsi24KCVEWfY7). 

 

82. Vandring runt Surtesjön – 
temavandring med hållbarhet i fokus 
22 juni, kl. 18.00.00-21.00.00 

Vättlefjäll, Göteborg/Ale 

Vandringen tar oss runt vackra Surtesjön – och under 
vår promenad kommer små korta stopp göras för att 
på olika sätt behandla temat hållbarhet. Vi njuter av 
naturen medan vi lär oss mer om att nyttja naturen på 
ett mer hållbart sätt.  

Kläder efter väder är också en riktlinje – likaså bra 
vandringsskor (gärna kängor). 

Vägens tillgänglighet: Vi kommer gå på en 
vandringsstig, men terrängen är inte 
tillgänglighetsanpassad. Vissa delar kan också vara 
väldigt svåra att ta sig fram på med barnvagn. 

Fika: En kort fikapaus planeras till ca halva turen, så 
mindre matsäck och dricka rekommenderas att tas 
med. 

Föranmälan: via mail till ulla@tikitut.se, senast kl 
12:00, 21 juni. Max 15 deltagare. 

Guide/r: Ulla Gawlik, telefon: 0707-23 35 78. Therese 

Svårighetsgrad: Medel 

https://goo.gl/maps/fSDHJGvvfo3sggyn6
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Samlingsplats: Parkeringsplatsen vid slutet av 
Kryddnejlikegatan, Lövgärdet, Angered 
(https://goo.gl/maps/NFeQpXc6X6JivxTY6) 

 

83. Vildmarksupplevelse i stiglöst land 
26 juni, kl. 10.00-15.00 

Kvarnsjöarna, Ale 

Vi vandrar i orörd naturskog på lavklädda åsar, genom 
mossar och förbi flera sjöar och gölar. Botaniskt 
intressant. Grova skor eller stövlar. Medtag matsäck. 5 
km vandring med bitvis stark kupering. 

Guide/r: Pelle Dalberg, telefon: 0705-12 92 73 

Föranmälan: Krävs ej. 

Tema/n: Växter, Fåglar, Fysiskt krävande 

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Naturreservatets parkering, Rävasjön 
(https://goo.gl/maps/ADP5PNcht8RtogZ49) 

 

84. Midsommartur på Saltö 
26 juni, kl. 11.00-15.00 

Saltö, Strömstad 

Naturen på Saltö är omväxlande och intressant. Här 
finns allt från lättgången rakstammig tallskog och 
sandstrand till svårforcerade klapperstensfält och 
bergspartier med vidsträckta utsikter. Vi finner arter 
hemmahörande både i inlandet och vid kusten. Vi 
tittar på växter och djur både från stranden och från 
skogen. Vandringen runt ön är ca 7 km. En del 
passager är svåra (klapperstensfält och bergsryggar). I 
övrigt krävs inga förkunskaper. Medtag matsäck. 

Guide/r: Gunnel turpeinen, telefon: 0525-33095, 
0702-44 67 09 

Föranmälan: tel 0525-33095 eller e-post 
gunnel_turpeinen@yahoo.se senast lördag 25 juni kl. 
21:00. Max 25 deltagare.  

Tema/n: Växter, Geologi 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Saltö naturreservat, parkeringen 
(https://goo.gl/maps/H4AcJ8nuGwL2). 

 

85. Orkidévandring 
27 juni, kl. 18.30-20.30 

Nohlmarken, Skövde 

Vid tidpunkten för denna vandring kan man i detta 
orkidéparadis troligen få se minst 10 olika orkidéarter. 
Bra år kan de ses i tusentals exemplar. Men vi 
kommer också att få se många andra arter under vår 
vandring i området. 

Guide/r: Kurt-Anders Johansson, telefon: 0706-30 17 
36. Rolf-Göran Carlsson. Ingvar Fredriksson 0737-27 
36 48. 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Nohlmarkens P-plats vid Loringavägen, 
söder om Skultorps samhälle. 
(https://goo.gl/maps/HuapUXgu92UUJyzC8). 

 

86. Skogsbad - Shinrin Yoku 
28 juni, kl. 18.00-21.00 

Stora Amundön, Göteborg 

Låt en certifierad guide leda dig för att uppleva 
naturkontakt på ett nytt sätt och få möjligheter till 
ökad närvaro, större avkoppling, mer energi och 
glädje. 

Under ledning av Laurence kommer vi att gå ca 2-3 km 
i väldigt lugnt tempo och öppna våra sinnen med hjälp 
av naturen omkring på ett enkelt och kreativt sätt. Vi 
använder oss av lukt, hörsel, syn, känsel och smak, 
men även särskilda för natur- och skogsbad unika 
koncept. Bra skor för att gå i skogen och kläder 
anpassade till vädret. Vi rekommenderar att ta med 
lite extra kläder. Eftersom vi kommer att gå långsamt 
och ibland stanna längre tid på samma ställe kan man 
känna sig kall lättare än vanligt. Ta gärna med vatten 
att dricka och ett sittunderlag. 

Guide/r: Laurence Nachin, telefon: 0793-39 29 59 

Föranmälan: contact@senseinnature.se. Max 15 
deltagare.  

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Parkeringen vid naturreservatets entré 
(https://goo.gl/maps/aRwQBkm7F5FbLj5RA). 
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87. Kvällsvandring på Veddöhalvön 
28 juni, kl. 18.00-21.00 

Veddö, Tanum 

Vi vandrar runt den natursköna Veddöhalvön. 
Blomsterängar med orkidéer, klippor, grusstränder 
och vidsträckta utsikter över Fjällbacka skärgård är 
något av det vi får uppleva. Vi vandrar på stigar i 
delvis kuperad terräng, ca 4 km. Ta med matsäck! 

Guide/r: Gunnel Turpeinen, telefon: 0525-33095, 
0702-44 67 09 

Föranmälan: Tel 0525-33095 eller e-post 
gunnel_turpeinen@yahoo.se senast måndag 27 junikl. 
21.00. Max 25 deltagare.  

Tema/n: Växter, Geologi, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Veddö naturreservat, nedre 
parkeringen. Skyltat från vägen mellan Fjällbacka och 
Grebbestad. 
(https://goo.gl/maps/4EVQRZK1qhungGHk7). 

 

88. Sommarvandring bland hällmarker 
28 juni, kl. 18.30-21.30 

Stångehuvud, Lysekil 

Vi gör en vandring upp till utsiktsplatsen Vindarnas 
”grotta” där ”Stångehuvuds räddare” Calla Curman på 
sin tid satt och njöt av solnedgången. Sedan går vi 
nedåt, förbi Valhall med de flata hällarna och stora 
klippblocken med pegmatitränder. Dammar och 
våtmarker med insektsfångande växter studeras 
också. Det blir även ett besök i ett av Västra Götalands 
sju underverk, Stångehuvuds gamla fyrhus. Ta gärna 
med kvällsfika 

Guide/r: Thomas Andersson, telefon: 0707-55 43 63 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Geologi, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Samling vid parkeringen vid Pinnevik 
(https://goo.gl/maps/4ixd9n6rLCx). 

 

89. Upplev Vättlefjäll på plan 
promenadstig 
29 juni, kl. 18.00-20.30 

Vättlefjäll, Göteborg 

Pausa Vardagen och upplev Vättlefjäll i långsam takt 
på plan promenadstig. För dig som tar dig fram i 
rullstol, med rullator eller långsamt gåendes. 
Tillsammans med Ulla från Tikitut och Marica från 
Nyresurs promenerar eller rullar du på en plan stig 
mellan Vättlestugan och Surtesjön. 

Medan du njuter av den vackra naturen får du höra 
om Vättlefjäll och upptäcka säsongens natur. 

En tillgänglig promenad som ger möjlighet att uppleva 
naturen med flera sinnen. 

Guide/r: Ulla Gawlik, telefon: 0707-23 35 78 

Föranmälan: mail till ulla@tikitut.se, senast kl 12.00, 
21 juni. Max 12 deltagare.  

Tema/n: Växter, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Start och avslut: Parkeringsplatsen vid 
slutet av Kryddnejlikegatan, Lövgärdet, Angered 
(https://goo.gl/maps/NFeQpXc6X6JivxTY6) 

 

90. Stipakullarna - Botanisk vandring 
30 juni, kl. 18.00-21.00 

Nolgården Näs, Falköping 

Här blommar fjädergräset praktfullt under 
högsommaren. Detta ståtliga gräs finns bara här och 
på två lokaler till i Sverige. Andra typiska torrängsarter 
är drakblomma, trollsmultron och praktbrunört. 
Åsarna består till stor del av kalkgrus med inslag av 
skiffer och sandsten. Åsarnas torra och varma 
mikroklimat, samt höga kalkinnehåll, är en 
förutsättning för fjädergräset och naturtypen 
stäppartad kalktorräng. Ta med fika. 

Vi samlas söder om Nolgården 
(https://goo.gl/maps/omrG1RaycDwhwxzc6, 
koordinater: 58°04’55.4″N 13°42’07.5″E). 
Vägbeskrivning: Från väg 47, sväng mot Kättilstorp, 
därefter sväng mot Tyskagården. Följ sedan vägen tills 
det kommer en skylt mot naturreservatet. 

Guide/r: Torgny Jansson, telefon: 0707-14 60 41 

mailto:gunnel_turpeinen@yahoo.se
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Föranmälan: Via telefon 0707-14 60 41. Max 15 
deltagare.  

Tema/n: Växter 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Söder om Nolgården 
(https://goo.gl/maps/omrG1RaycDwhwxzc6) 

 

91. Vattenfall och rika branter mot sjön 
2 juli, kl. 10.00-13.00 

Ramhultafallet, Mark 

Vandringen går från Ramhultafallet till ängarna vid 
Buarås, en sträcka på ca 3,5 km tur och retur. 
Mestadels följer vi vandringsleden mot Sätila som kan 
vara lite krävande när vi går ner mot Buarås. I 
uppförsbackarna tar vi det mycket lungt. Vi kommer 
bland annat att studera den rika grönstensgynnade 
floran. Det är svårt att veta hur blomningen blir i år, 
men arter som svart- och gaffelbräken finns alltid, och 
även klock-, björk- och grönpyrolor blommar nog. 

Vi försummar heller inte områdets historia. Torpruiner 
och ”femstenarör” bekantar vi oss med. Glöm inte 
matsäcken, vi tar en paus vid Buarås innan vi 
återvänder. 

Guide/r: Jan Kuylenstierna, telefon: 0730-63 00 49 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 20 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Reservatsparkeringen 
(https://goo.gl/maps/g7MnE1m3JjpKck5L9) 

92. Vandring till gården Änga 
2 juli, kl. 10.25-15.30 

Härön, Tjörn 

Vi vandrar över ön med dess fina kulturmarker med 
nedslag i historien såväl som naturen. Framme vid 
Änga får vi uppleva en storslagen flora av 
utrotningshotade grödor och ogräs. Under vandringen 
kommer vi att gå ca 5 km genom en natur som bjuder 
på stor variation mellan berg och över ängar i en 
kuperad terräng. 

Ta med matsäck och vattenflaska. Färjan avgår 10:25, 
avgift betalas ombord. Parkering finns på ca 10 
minuters gångavstånd. 

Guide/r: Helena Bladh, telefon: 0708-77 02 16 

Föranmälan: Telefon 0708-77 02 16. Max 20 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fysiskt krävande, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Kyrkesunds brygga 
(https://goo.gl/maps/YbgcHdARo6a3Ab9v8, 
koordinat: 58°0'54.3"N 11°30'51.4"E) 

 

93. Möt Linné på Hönö 
2 juli, kl. 13.00-16.30 

Ersdalen (Hönö), Öckerö 

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, ca 3 km. Ta med kikare, 
flora, matsäck och badkläder om så önskas.  

Guide/r: Håkan Olsson, telefon: 0706-98 89 15 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Geologi 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Ersdalens parkeringsplats 
(https://goo.gl/maps/nbbhnwwvk7o). Närmsta 
busshållplats är Hönö Röd, ca 1 km från startplatsen. 
Kontrollera avgångstider förr buss och färja med 
Västtrafik. 

 

94. Lummig lövskog i dalformationen 
3 juli, kl. 10.00-13.00 

Svankila, Mellerud 

En vandring i reservatet Svankila. Reservatet består av 
två delar och den södra delen har en 
naturskogsliknande karaktär med många olika 
trädslag. Området har i stort lämnats till fri utveckling 
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de senaste decennierna och har en dominans med 
granar i olika stadier bl.a. en hel del döda eller döende 
träd. Här finns olika svampar och tickor att beskåda. 
Den norra delen består av en betad lövskog med stort 
inslag av hassel, gamla lövträd och då bl.a. ekar av hög 
ålder. Här är ett fint exempel på hur en mark 
återställes till att bli en öppen betad lövskog från att 
tidigare varit tät bevuxen och med ett inslag av 
granar. På strandhällarna ut mot Svanfjorden växer 
den unika hällebräckan. 

Guide/r: Sven Westling, telefon: 0705-30 02 05 

Föranmälan: Via sms till guiden (0705-30 02 05) med 
namn och antal deltagare. Max 20 deltagare.  

Tema/n: Växter, Geologi, Svampar/lavar/mossor 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Parkeringsplatsen i reservatet 
(https://goo.gl/maps/fCki1gRPskdAh8Jr5) 

 

95. Möt Linné på Hönö 
3 juli, kl. 13.00-16.30 

Ersdalen (Hönö), Öckerö 

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, ca 3 km. Ta med kikare, 
flora, matsäck och badkläder om så önskas.  

Guide/r: Håkan Olsson, telefon: 0706-98 89 15 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Geologi 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Parkeringsplatsen Ersdalens 
naturreservat (https://goo.gl/maps/nbbhnwwvk7o). 
Närmsta busshållplats är Hönö Röd, ca 1 km från 
startplatsen. Kontrollera avgångstider förr buss och 
färja med Västtrafik. 

 

 

96. Vandring över öarna 
6 juli, kl. 16.45-21.00 

Trossö-Kalvö-Lindö, Tanum 

Vi njuter av reservatets vackra vyer, med dess 
fantastiska mångfald över och under ytan. Ökedjan 
har ett omväxlande storslaget landskap med en lugn 
och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. 
På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest 
artrika ängarna i Bohuslän. Vi gör även stopp längs 
stränderna och upptäcker livet under ytan vid 
Kosterhavets nationalpark. Ta gärna med matsäck. 
Begränsat antal platser. Först till kvarn. Kort båtfärd 
(avgift 200 kr, betalas kontant eller med swish). 

Guide/r: Sara Philipson, telefon: 0709-52 52 65. 
Christin Appelqvist 0766-22 96 68. 

Föranmälan: Anmälan på sms till 0766-22 96 68 
senast dagen innan, bekräftelse på anmälan krävs. 
Max 24 deltagare.  

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Resö Hamn vid båtkranen där båt 
avgår 16.45 
(https://goo.gl/maps/1rV7uLArhSnsBepF6). 

 

97. Arkeologisk vandring: Vattnets 
kraft 
6 juli, kl. 18.00-20.00 

Vättlefjäll, Ale 

Vi vandrar längs vägar och stigar som bär spår av äldre 
tiders bruk i form av tidig industri, kvarnverksamhet 
och vattenreglering. Med en fallhöjd på nästan 100 
meter ner till Surte har denna del av Vättlefjäll spelat 
en särskilt viktig roll som plats för verksamhet som 
varit beroende av vattenkraft. Spåren finns kvar att se 
än idag och på vandringen upptäcker vi dem 
tillsammans. 

Vägens tillgänglighet: Vi går på smala stigar i 
skogsterräng och över stenhällar i kuperad terräng.  

Fika: Ta gärna med egen fika. 

Guide/r: Ulla Gawlik, telefon: 0707-23 35 78. Andreas 
Antelid: 0739-72 89 48 

Föranmälan: mail till ulla@tikitut.se, senast kl 12.00, 5 
juli. Max 15 deltagare.  

Tema/n: Kultur/historia 
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Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Start och avslut: Fågeldammen i Surte 
(https://goo.gl/maps/sXhfKDYcShnASgBn6) 

 

98. Vandring på Vildmarksleden 
9 juli, kl. 09.00-17.00 

Delsjön och Knipeflågsbergen, Vildmarksleden, 
Göteborg/Partille 

Vi vandrar en lätt och trevlig dagstur och ser många 
fina arter längs vägen. En bra förberedelse för 
framtida naturupplevelser vare sig det är fler 
upptäcktsfärder hemmavid eller på semestern. Vi går 
en mil och det är en vanlig distans på många 
vandringsleder. Man måste inte ha några avancerade 
saker eller vara väldigt vältränad – man ska orka vara 
utomhus en hel dag med gott humör. 

Under dagen gör vi många stopp och ser på 
sevärdheter i naturen, vi fikar och ni lagar er mat 
utomhus. Ta med ordentligt med mat till dig själv som 
förutom fika är något till lunch att grilla eller tillaga på 
ditt eget medförda fältkök om du har ett. Ta med 
ryggsäck innehållande torra strumpor, regnkläder och 
måltider. Packa inte mer än nödvändigt. Se till att du 
orkar bära din utrustning och har på dig kläder efter 
väder samt rejäla skor eller stövlar. Vi kommer avsluta 
vid en sjö med möjlighet till bad varför badkläder kan 
vara bra att ha med. Guidningen anpassas efter 
deltagarnas intressen. Vi följer Vildmarksleden från 
Skatås i Göteborg till Kåsjön i Partille och det är 
möjligt att ta sig till både start och mål med 
kollektivtrafik. 

Guide/r: Agneta Olsson, telefon: 0709-70 79 77 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 16 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Insekter, Svampar/lavar/mossor 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Skatås start Vildmarksleden 
(https://goo.gl/maps/Y6EBC1sQQgbPYYwD8) 

 

 

 

 

99. Blomsterkungen i skärgården 
9 juli, kl. 11.30-17.00 (även 10 juli) 

Rörö, Öckerö 

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. Vandringen går i lätt terräng. Ta 
med flora, kikare, matsäck och badkläder om så 
önskas. Ca 4 km vandring. 

Samling sker ca kl. 11:30 på Rörö, som nås med färja 
från Lilla Varholmen. Kontrollera avgångstider med 
Västtrafik. 

Guide/r: Håkan Olsson, telefon: 0706-98 89 15 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Geologi 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Rörö färjeläge 
(https://goo.gl/maps/yJ9XXnGo8fA2). 

 

100. Blomsterkungen i skärgården 
10 juli, kl. 11.30-17.00 (även 9 juli) 

Rörö, Öckerö 

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. Vandringen går i lätt terräng. Ta 
med flora, kikare, matsäck och badkläder om så 
önskas. Ca 4 km vandring. 

Samling sker ca kl. 11:30 på Rörö, som nås med färja 
från Lilla Varholmen. Kontrollera avgångstider med 
Västtrafik. 

Guide/r: Håkan Olsson, telefon: 0706-98 89 15 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Geologi 

https://goo.gl/maps/sXhfKDYcShnASgBn6
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Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Rörö färjeläge 
(https://goo.gl/maps/yJ9XXnGo8fA2). 

 

101. Musik vid Kochs grav 
16 juli, kl. 15.00-18.00 

Vågsäter, Munkedal 

Vi samlas vid anrika Vågsäter där vi avnjuter en stunds 
vacker sommarmusik i vid den vackra forsen omgiven 
av frodig grönska i den vackra trädgården. Därefter 
vandrar vi tillsammans till Kochs grav och lyssnar till 
mera skönsång invid Viksjöns strand, där vi även fikar 
tillsammans. 

Samarrangemang med Dalskogs byalag och 
tennisklubb och Södra Valbo Hembygdsförening. 

Guide/r: Kerstin Sandell, telefon: 0722-23 06 88. Karin 
Wirenborg (musik) 

Föranmälan: ring (0722-23 06 88) eller maila (kerstin-
sandell@hotmail.com). Max 20 deltagare.  

Tema/n: Växter, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Vågsäter 19 
(https://goo.gl/maps/cMLnHwARh8DpcSgd8). 

 

102. Möt Linné i skalgrusbankarna 
17 juli, kl. 13.00-17.00 

Sillvik, Göteborg 

Den ömtåliga naturen i skalbankarna hyser en rik och 
kalkgynnad flora med säregna arter som 
ängsgentiana, låsbräken, rysk martorn, blå- och 
backsippa och många fler. Ta med flora, kikare och 
matsäck. Vandringen går i lätt terräng. Ca 3 km 
vandring. 

Guide/r: Håkan Olsson, telefon: 0706-98 89 15 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Geologi, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Busshållplatsen Sillvik 
(https://goo.gl/maps/nRbx8Gyk16gUpfzE6) 

 

103. Koön – natur och kultur 
18 juli, kl. 11.00-15.00 

(OBS! Vandringen har bytt datum från 19 till 18 juli) 

Marstrand, Kungälv 

Här får fantasin vingar och själen ro. Vi ser havet ut till 
Pater Noster, vyer mot Marstrand och vassruggar vid 
mossen. Vi går längs kustvikar och hör sjöfågel. Vi 
upplever soldatfort och Vargklyftan. Vi vandrar över 
gnejsklippor och spångar och går i trappor – allt med 
bedårande utsikt. Här lever historien nära, med 
fästningsfångar, kustkrig, fiske och hansahandel. 
Liksom badturism och regattor. Marstrand blev stad 
redan på 1200-talet och har en spännande historia. 
Vandringen är ca 6 km och rejält kuperad, längs 
märkta stigar. Se en försmak här: 
https://www.youtube.com/watch?v=FbPgdZzjszA. 
Vandringskängor rekommenderas. Ta med matsäck, 
sittlapp, vatten, kamera och vindtät jacka. Badkläder 
om du vill ta ett dopp på lunchstoppet. Parkering på 
Koön vid färjeläget. Läs noga när du parkerat så du 
inte ställt dig på hotellets p-platser, det är lätt gjort 
och ger böter. Busshållplats: Marstrands färjeläge. 
Promenera sedan några minuter till samlingsplatsen 
vid Marstrands Segelsällskap, Fredrik Bagges gata 
(https://goo.gl/maps/m8iSMmw5mSn7PNdf7). 

Guide/r: Anette Bargel, telefon: 0705-77 64 22 

Föranmälan: Boka din plats här: 
https://bit.ly/3cAbG9x. Max 30 deltagare.  

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Vid Marstrands Segelsällskap, Fredrik 
Bagges gata 
(https://goo.gl/maps/m8iSMmw5mSn7PNdf7). 

 

104. Upplev naturen och frihetskänslan i 
kajaken 
Öppen för dig som är beroende av hjälpmedel 
för att ta dig fram. 
20 juli, kl. 15.00-17.00 

Vättlefjäll, Göteborg 

Tillsammans med Björn från Flatökajak och guider från 
Tikitut upptäcker du Vättlefjäll från Surtesjön. Medan 
du njuter av den vackra naturen får du höra och lära 
dig om Vättlefjäll och de ätliga vilda växter som växer 
längs Surtesjöns strandkant. 
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Björn är paddlingsinstruktör och har mångårig 
erfarenhet av att leda kajakturer för alla med 
funktionsvariationer samt av att anpassa 
paddlingstekniken efter deltagarnas förmåga. 

Tillgänglighet: Vi har en-två dubbelkajaker med 
specialsitsar för dig med begränsad bålstabilitet. Även 
du som har begränsad armfunktion är välkommen. 
Hör av dig till Björn på 0733-72 14 02 om du har frågor 
när det gäller funktionsbegränsningar så skall vi ta 
hand om dig på bästa sätt. 

Alla kajaker har en extremt bra grundstabilitet så du 
kommer att kunna känna dig trygg från första 
paddeltaget. Vi kommer att paddla nära land under 
hela turen samt ha en sit on top-kajak som livflotte 
och följekajak med oss, om någon mot all förmodan 
skulle gå runt och ramla i vattnet. 

Skor och kläder anpassade efter väder. Tag med 
klädombyte ifall det skulle bli ett ofrivilligt dopp i 
samband med urstigning. Tänk på att ha med en 
vattentät påse för dina värdesaker eller annat som 
inte ska bli blött. 

Kläder: Det går bra att ha med ett ombyte. Rullstolen 
och/eller andra hjälpmedel kommer finnas kvar på 
land. Det kommer att finnas en person som vaktar på 
plats medan du paddlar. 

Hund: Liten hund kan följa med i kajaken 

Fika: Ingår ej i turen men det går bra att ta med egen 
fika och avsluta men en fika vid kanotbryggan 

Svårighetsgrad: Lätt. Ingen paddelvana krävs. Du 
kommer att få en kort grundkurs i paddlingsteknik vid 
ankomsten. 

Föranmälan: Du anmäler ditt intresse genom att mejla 
till ulla@tikitut.se senast 11 juli, kl 12:00. Ange hur 
många du anmäler. Vi delar in deltagarna i två 
paddelgrupper och skickar ut ett mejl med din starttid 
och startplats efter den 11juli. Max 14 deltagare (7 
per starttid). 

Samlingsplats: Meddelas senare. 

Guide/r: Ulla Gawlik, telefon: 0707-23 35 78. Björn 
Martén, 0733-72 14 02. 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Meddelas senare på 
Västkuststiftelsens hemsida. 

 

105. Vandring över öarna 
20 juli, kl. 16.45-21.00 

Trossö-Kalvö-Lindö, Tanum 

Vi njuter av reservatets vackra vyer, med dess 
fantastiska mångfald över och under ytan. Ökedjan 
har ett omväxlande storslaget landskap med en lugn 
och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. 
På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest 
artrika ängarna i Bohuslän. Vi gör även stopp längs 
stränderna och upptäcker livet under ytan vid 
Kosterhavets nationalpark. Ta gärna med matsäck. 
Begränsat antal platser. Först till kvarn. Kort båtfärd 
(avgift 200 kr, betalas kontant eller med swish). 

Guide/r: Sara Philipson, telefon: 0709-52 52 65. 
Christin Appelqvist, 0766-22 96 68. 

Föranmälan: Anmälan på sms till 0766-229668 senast 
dagen innan, bekräftelse på anmälan krävs. Max 24 
deltagare.  

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Resö Hamn vid båtkranen där båt 
avgår 16:45 
(https://goo.gl/maps/1rV7uLArhSnsBepF6). 

 

106. Blommor, fåglar, fjärilar och 
trollsländor 
23 juli, kl. 10.00-14.00 

Ramsvikslandet, Sotenäs 

Vid stigen mot Haby Bukt vi bugar för den rödlistade 
bohusfetknoppen, och ormtungans delikata små ljusa 
blad intill. Med kikare ser vi sjöfåglar i bukten. Likaså 
Långetångens rastande fåglar bredvid. 

På Ramsvikslandets naturreservat festar 
högsommarens fjärilar och prickiga bastarder på 
blommande rödklint och vädd. Snygga orkidéer växer i 
Hällingdalen som leder oss mot fikat vid Soteskogs 
myr. Över dammen bredvid väntar Trollsländorna på 
vår identifikation.  

Den ca 4 km. långa vandringen i medelsvår bergig 
terräng tar ca tre timmar. Tag med matsäck, täta skor. 
Badkläder den som vill. 

Guide/r: Jan Artursson, telefon: 0725-42 30 99. Peter 
Backman 
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Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Insekter 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Parkeringen vid Haby bukt 
(https://goo.gl/maps/hsph73Em3r42) 

 

107. Längs Slereboån 
23 juli, kl. 10.00-15.00 

Slereboåns dalgång, Ale 

Vi vandrar i lugnt tempo utmed Slereboån till 
torpruinen Svedjan och därefter tillbaka genom 
gammelskog längs norra reservatsgränsen. Vi 
upptäcker hålvägar, fångstgropar, unik växlighet, ett 
litet vattenfall och gammal naturskog. 5 km vandring 
varav hälften i obanad terräng. Grova skor och 
matsäck. 

Guide/r: Pelle Dalberg, telefon: 0705-12 92 73 

Föranmälan: Krävs ej. 

Tema/n: Växter, Fåglar, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Naturreservatets parkering Röserna 
(https://goo.gl/maps/x1vHKLu3rYSpX2AT8) 

 

108. Vildmarksvandring 
24 juli, kl. 10.00-15.00 

Kynnefjäll, Munkedal 

Kynnefjäll, känt för kärnkraftsmotstånd och vargrevir, 
har mycket mer att erbjuda. En utlöpare av 
Norrlandsterrängen ända nere i Bohuslän med myrar, 
skogar och klara sjöar. Här finns också en intressant 
historia med bl.a. stora skogsplanteringsprojekt i 
början på 1900-talet. Vi gör en vandring längs stigar 
och småvägar där vi passerar den nyrenoverade 
raststugan på Vaktarekullen och vindskyddet vid Stora 
Holmevattnet. Vandringens längd är ca 8-9 km. 
Medtag matsäck för två raster! Möjlighet till bad i 
insjö. 

Guide/r: Gunnel Turpeinen, telefon: 0525-33095, 
0702-44 67 09. 

Föranmälan: tel 0525-330 95 eller e-post 
gunnel_turpeinen@yahoo.se senast lördag 23juli kl 
21.00. Max 25 deltagare.  

Tema/n: Växter, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Naturreservatets parkeringsplats vid 
Kasebo, infart vid Söbbön på vägen mellan Hedekas 
och Töftedal, 7 km norr om Hedekas.  

OBS! Det finns två Kasebo på Kynnefjäll och söker man 
med GPS på Kasebo, Kynnefjäll blir man hänvisad till 
FEL Kasebo. GPS- adressen till rätt Kasebo är 
Krokstads Borgen 13 
(https://goo.gl/maps/3DrmNzUypnrwoPVY6). Om 
man ändå vill använda GPS är koordinaterna till P-
platsen 58°43'35.7”N 11°43'48.6”E för att komma till 
RÄTT Kasebo. (Adress: Krokstads-Borgen 13, 
Hedekas). 

 

109. Vättlefjäll i ett nötskal 
24 juli, kl. 10.00-15.00 

Vättlefjäll, Ale och Göteborg 

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 är ca 6 km och går till 
största delen på stigar. grova skor och matsäck. 

Guide/r: Pelle Dalberg, telefon: 0705-12 92 73 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Geologi, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Fågeldammarna Surte 
(https://goo.gl/maps/U3sz95B9N3vT78j5A) 

 

110. Dagfjärilar och trollsländor 
24 juli, kl. 10.00-15.00 

Bredfjället, Uddevalla 

Vi gör en vandring på Bredfjället med utgångspunkt 
från gården Vargfjället. Vi tittar på de gamla 
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kulturhistoriska lämningarna och lägger stort fokus på 
att fånga in och titta på dagfjärilar och trollsländor. Vi 
går sedan via Bjurvattenshålan och genom den gamla 
granskogen mot en annan gammal gårdsruin med 
omgivande slåttermarker, som heter Flågfjället. Flera 
arter pärlemorfjärilar och gräsfjärilar brukar iakttas. 
Har vi tur ser vi även den sällsynta 
sälgskimmerfjärilen. Kläder efter väder och tänk på att 
ta med vattenflaska och fika. 

Samling vid Ljungskile järnvägsstation för vidare färd 
till Vargfjället i egen bil. 

Guide/r: Jan Uddén, telefon: 0706-56 54 01 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Insekter, Kultur/historia, Foto 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Ljungskile järnvägstation 
(https://goo.gl/maps/44ra1GLuvHaaz25B6) 

 

111. Upplev Vättlefjäll på plan 
promenadstig 
27 juli, kl. 18.00-20.30 

Vättlefjäll, Göteborg 

Pausa Vardagen och upplev Vättlefjäll i långsam takt 
på plan promenadstig. För dig som tar dig fram i 
rullstol, med rullator eller långsamt gåendes. 
Tillsammans med Ulla från Tikitut och Marica från 
Nyresurs promenerar eller rullar du på en plan stig 
mellan Vättlestugan och Surtesjön. 

Medan du njuter av den vackra naturen får du höra 
om Vättlefjäll och upptäcka säsongens natur. 

En tillgänglig promenad som ger möjlighet att uppleva 
naturen med flera sinnen. 

Guide/r: Ulla Gawlik, telefon: 0707-23 35 78 

Föranmälan: mail till ulla@tikitut.se, senast kl 12.00, 
26 juli. Max 12 deltagare.  

Tema/n: Växter, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Start och avslut: Parkeringsplatsen vid 
slutet av Kryddnejlikegatan, Lövgärdet, Angered 
(https://goo.gl/maps/NFeQpXc6X6JivxTY6) 

 

112. Strövtåg på Bohusläns sockertopp 
31 juli, kl. 09.30-17.00 

Älgön, Kungälv 

Följ med Hans Årebäck och Martin Fahlén på en 
fantastisk heldag där den bitvis krävande vandringen 
fokuserar på Älgöns och Brattöns spännande geologi 
men även intressanta växtlighet och kulturhistoria. 
Vandringen är ca 7 km lång. Ta med kläder efter väder 
och matsäck för hela dagen. Antalet deltagare är 
begränsat. Samling vid bryggan Rörtångens hållplats 
(ca 15 min promenad från parkering) före färjans 
troliga avgång kl. 09:05. Kontrollera tidtabellen på 
www.vasttrafik.se eller Gunnars Båtturer 
www.gunnarsbatturer.com. Finns man redan på Älgön 
så möts vi vid färjebryggan på Älgön (här). 

Chartrad färja går tillbaka kl. 17:00 från Älgön. 

Här kan du läsa mer om Älgön: Strövtåg på Bohusläns 
sockertopp (bok) 

Guide/r: Martin Fahlén, telefon: 0703-70 54 30. Hans 
Årebäck. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Geologi, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Rörtången bryggan 
(https://goo.gl/maps/7iMnDVfXSXxAwfrJ6). Finns man 
redan på Älgön så möts vi vid färjebryggan på Älgön 
(https://goo.gl/maps/pu5ntXukyk89iypV6) 

 

113. En pärla bland naturreservaten 
31 juli, kl. 11.00-15.00 

Tjurpannan, Tanum 

Vi vandrar i exponerad skärgård med vidsträckta 
utsikter, intressant flora, fauna och geologi. 
Tjurpannan ingår i GRACE-projektet som bl.a. innebär 
att man försöker återskapa gamla tiders ljunghedar. 
Vandringen är ca 8 km lång och går delvis på 
nyanlagda vandringsleder i södra delen av reservatet. 
En del passager är kuperade. Medtag matsäck! 

Guide/r: Gunnel Turpeinen, telefon: 0525-33095, 
0702-44 67 09. 
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Föranmälan: tel 0525-33095 eller e-mail 
gunnel_turpeinen@yahoo.se senast lördag 30juli kl 
21.00. Max 25 deltagare.  

Tema/n: Växter, Geologi 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Reservatets parkering, skyltat från 
vägen mellan Grebbestad och Havstensund 
(https://goo.gl/maps/f3JnGFr9E7G2) 

 

114. Ett av Risvedens nyare reservat 
4 augusti, kl. 18.00-21.00 

Skår, Ale 

Vi vandrar genom orörd naturskog och träffar på 
några botaniska överraskningar. 2.5 km vandring i 
delvis obanad, tuff terräng. Vi tittar även på 
granbarkborrens härjningar. Grova skor och liten 
matsäck. 

Guide/r: Pelle Dalberg, telefon: 0705-12 92 73 

Föranmälan: Krävs ej. 

Tema/n: Växter, Kultur/historia, 
Svampar/lavar/mossor 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Naturreservatets parkering 
Mickelsdamm 
(https://goo.gl/maps/9pwkps661Upe2jv7A). Närmsta 
hållplats: Mickelsdammsvägen. 

 

115. Geologi, blommor och fåglar 
6 augusti, kl. 10.00-13.15 

Ramsvikslandet, Sotenäs 

Sommarvandring vid Grosshamn, över ängsmarker 
och granithällar. Ramsvikslandet har kallats 
”Klippornas rike”. Äldre tiders kustjordbruk präglar 
landskapet. Vandringen går i måttligt svår terräng. 
Strandängen kan vara lite blöt. Ta med matsäck så 
fikar vi vid den ovanliga bergarten rombporfyr, som 
skär genom graniten.  

Samarrangemang med Västerhavsveckan. 

Guide/r: Jan Artursson, telefon: 0725-42 30 99. 
Thomas Eliasson. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Geologi, Västerhavsveckan (6-
14e aug) 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Stora parkeringen vid Fykan, 
(https://goo.gl/maps/oCPPiXSRCw42) 

 

116. Sensommarvandring 
7 augusti, kl. 10.00-14.00 

Ramsön, Stenungsund 

Vi vandrar i sensommarens väl betade kulturlandskap. 
Jag berättar om tiden som har flytt och om 
människorna som har bott på ön. Efter en kortare 
vandring besöker vi en litet bisamhälle med en 
engagerad visning av biodlaren, (om vädret tillåter).  

Dagen avslutas på Åkes gård med korvgrillning och 
kokkaffe. 

Relativt lätt vandring men ta med grova skor. Hund- 
och barnvänlig.  

Vi möts vid Timmerviks brygga i Jörlanda kl 10:00 för 
kort överfart i en öppen båt. Vandringen tar ca 4 
timmar. 

Guide/r: Ole Aasheim, telefon: 0706-80 51 44 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Västerhavsveckan (6-14e aug) 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Jörlanda, Timmerviks brygga 
(https://goo.gl/maps/iChSQabgAnF2). 

 

117. Ljungen blommar 
7 augusti, kl. 10.30-16.00 

Härmanö, Orust 

Kl. 10:35-16:00 och 10:35-17:30 

Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort. Här 
finns den karga, exponerade västsidans gnejsklippor 
genomskurna av diabasgångar och den leende, 
bördiga östsidans skalgrusrika jordar. 

Du kan välja mellan en längre vandring i högre tempo 
till Härmanö Huvud, knappt 7 timmar (10:35-17:30) 
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eller en kortare tur över ängarna till Härmanös 
västsida, drygt 5 timmar (10:35-16:00). 

På turen till Härmanö Huvud berättas om natur och 
kultur och där syns resultatet av ljungbränning och 
röjning inom GRACE-projektet. Turen till västsidan är 
delvis lämplig för barnvagn eller rullstol och bjuder rik 
blomning, fågelsång, till synes kala strandklippor och 
bäverdammar. Bitvis krävande terräng, se till att ha 
bra skor. Ta med riklig matsäck. 

Personfärja 381 avgår från Tuvesvik till Gullholmen 
Hamnen kl 10.30 och resan tar 5 minuter. Sök 
avgångstid på www.vasttrafik.se. Vi inväntar färjan. 
Vid tveksamhet kan ni ringa guiden.  

Parkering ca 200 m före färjeläget. Betala med P-app. 

Guide/r: Gunilla Olander, telefon: 0730-22 47 98. 
Berth Kullholm. 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Kultur/historia, Växter, Västerhavsveckan (6-
14e aug) 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Bryggan vid affären i Gullholmens 
Hamn (https://goo.gl/maps/MuTHmLuJkfmb9pHB7) 

 

118. Pausa vardagen och smaka på 
naturen 
10 augusti, kl. 18.00-21.00 

Vättlefjäll, Göteborg 

Följ med på vildväxtvandring i vackra Vättlefjäll och lär 
dig mer kring vad som går att äta eller ej! 

I denna naturupplevelse smakar vi på naturen, pausar 
vardagen och upptäcker vad naturen ger just nu i 
Vättlefjälls vackra område.  

Anne är utbildad inom bl.a. agroforesty och har 
studerat kurs i Botanisk kännedom på Göteborgs 
Universitet. Hon har tidigare hållit i vandringar likt 
denna, fullsatta och mycket omtyckta av deltagarna.  

Vi fikar tillsammans och får smaka på Annes goda 
pesto och annat spännande som hon lagat med 
naturens vilda ingredienser. 

Vägens tillgänglighet: Vi går på grusvägar, någon brant 
backe förekommer. Det går att gå med barnvagn. 

Måste: Skor och kläder anpassade efter väder. 

Guide/r: Ulla Gawlik, telefon: 0707-23 35 78. Anne 
0739-19 51 53. 

Föranmälan: mail till ulla@tikitut.se, senast kl 12.00, 9 
augusti.  Max 15 deltagare.  

Tema/n: Växter 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Start och avslut: Parkeringsplatsen vid 
slutet av Kryddnejlikegatan, Lövgärdet, Angered 
https://goo.gl/maps/NFeQpXc6X6JivxTY6 

 

119. Guidad kajaktur på trolsk skogssjö 
13 augusti, kl. 14.00-17.00 

Vristulven, Mariestad 

Följ med på kajakpaddling och upplev Vristulven som 
är en trolsk skogsjö med otaliga öar, holmar och vikar. 
I sjön finns aktiva bäverhyddor och ett rikt fågelliv. 
Här häckar bl.a. fiskgjuse, häger och storlom. Den här 
turen är lämplig som en familjeaktivitet. 

Vi paddlar i lugnt tempo och gör stopp för att fika, vila 
och kanske för att ta ett dopp. Turen går nära land 
och här blir det inga höga vågor så även nybörjaren 
och barnfamiljen kan delta. För familjer finns antingen 
möjlighet att paddla en vuxen och ett barn i en 
tandemkajak eller två vuxna och ett stort/två små 
barn i en kajak med en extra sittbrunn i mitten. 

Turen går vid två tillfällen. Den 13 augusti och den 24 
september. På den första turen så får vi troligen se 
fiskgjuse då de normalt flyttar söderut i 
augusti/september. Bävern är vanligen mest aktiv i 
gryning och skymning vilket innebär att vi kommer att 
se bäverhyddor och spår av bäver men troligen inga 
bävrar. 

• Tag med egen matsäck 

• Tag med ett fullt ombyte kläder 

• Du behöver inte ha paddlat tidigare 

• Kajak ingår inte. Om du inte har en egen kajak eller 
kanot så kan du hyra en fullt utrustad kajak för 200 
kr/person. 

Guide/r: Peter van der Tol, telefon: 0735-81 82 82 

Föranmälan: maila info@vanernoutdoor.se eller tel: 
0735-81 82 82. Max 20 deltagare.  

Ange: Namn och mobilnummer för varje deltagare. 
Om du/ni vill hyra till kajak så behöver vi också veta 
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din/er vikt och längd. Efter anmälan får du en 
bekräftelse med en nål på Google maps. Då kan du 
enkelt få en vägbeskrivning till startplatsen. Max 20 
deltagare. 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Svartvik 

 

120. Marina fåglar på leror och 
strandängar 
14 augusti, kl. 09.00-16.00 

Nöddökilen, Orrevikskilen, Galtö lera, Åbyfjorden, 
Färlevfjorden 
Strömstad, Tanum, Lysekil, Munkedal 

Vi kommer att besöka flera fina naturreservat i norra 
Bohuslän, vars naturvärden är de välhävdade marina 
strandängarna och grunda mjukbottnar. Vi hoppas på 
flera arter arktiska vadare, änder, gäss, fiskgjuse och 
kanske en och annan havsörn och pilgrimsfalk. Vi åker 
i egna bilar mellan de olika lokalerna. Promenaderna 
blir korta i ganska lätt terräng. Glöm ej kläder efter 
väder och medhavd fika. 

Guide/r: Jan Uddén, telefon: 0706-56 54 01 

Föranmälan: via telefon 0706-56 54 01. Max 15 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Insekter, Foto, 
Västerhavsveckan (6-14e aug) 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Bohusläns museum (vid 
flaggstängerna) 
(https://goo.gl/maps/3FuJapMUDrH2KdQg6). Därifrån 
förflyttar vi oss i egen bil mellan lokalerna.  

De som ej samlas utanför Bohusläns museum, kan 
ansluta ca 09.50 vid Vik vägskäl E6 (58.85996 
11.25490, https://goo.gl/maps/bFYo2bK59VsHN2jn7). 

 

121. Kultur, ö-liv och Klingkyrka 
14 augusti, kl. 09.30-15.45 

Stora Kornö, Lysekil 

Vi börjar med skärgårdstur från Lysekil ut till ön dryga 
30 minuter, med ideella passagerarbåten Harry med 
tändkulemotor. Stora Kornö är en uppskattad ö 
utanför Lysekil, som ägs av öborna. Här kan man 

uppleva ett genuint ö-samhälle, ett marint 
kulturlandskap och intressant geologi. Vi får en guidad 
promenad i samhället och vandrar sedan på ön. Besök 
i Klingkyrka, en intressant grotta bildad av havet. 
Vackra vyer ut mot skärgård och horisont, och lummig 
grönska, flora och skärgårdshus. Guiden är uppvuxen i 
Lysekil, är hemtam på ön och är auktoriserad 
Bohuslänguide. 

Vi vandrar 3-4 km totalt, i mestadels lätt terräng. Vi 
ska över rullstenar på ett ställe. 

Båttransport: 270 kr/person, betalas vid bokningen. 
Båten är bokad för oss, så kom i tid för avgång. 

Ta med: din biljett (i telefonen eller som utskrivet 
papper, visas för guiden vid ombordstigning), matsäck 
med lunch och dryck, och en vindtät jacka. Gärna 
badkläder, vi gör ett badstopp. 

Föranmälan: Läs mer och boka din plats här: 
https://bit.ly/3cHD8CC, senast 5 augusti. Bindande 
bokning p.g.a. båthyra. Max 30 deltagare. 

Samlingsplats: Anderssons kaj, Lysekil 
(https://goo.gl/maps/aEf6exnFGqpk286aA). Var på 
plats 09.30 för ombordstigning. Närmsta hållplats 
strax intill, heter Södra hamnen. Parkering finns längs 
kajen eller på Rosvikstorg (app easypark). 

 

122. Genom urskog mot makalös utsikt 
14 augusti, kl. 10.00-14.00 

Halle Vagnaren, Strömstad 

Halle Vagnaren bjuder på en varierande natur, men 
främst en urskogslik tallskog med över 300 år gamla 
tallar och en hänförande utsikt över skärgården. På 
väg upp till toppen går vi genom en skog som hösten 
2019 besöktes av en tromb, här ser vi resultatet av 
naturens krafter. Från toppen belägen 120m över 
havet, kan man vi klart väder se topparna på Lifjäll och 
Gausta i Norge. Vi ser även ut över två marina 
nationalparker Kosteröarnas och Hvaleröarnas. 

När vi går vidare och vänder blicken in överland ser vi 
även där över till Norge och Bohusläns högsta topp 
Björnerödspiggan på Löveråsfjället. Vandringen 
fortsätter ner mot den vackra Vagnsjön i sin dal med 
lövskog och kulturhistoriska spår. Vandringen är 4-6 
km i bitvis krävande terräng, men vi tar det försiktigt 
och anpassar hastigheten efter gruppen. Vandringen 
tar 3-4 timmar. Ta med matsäck så tar vi en paus när 
vi kommer upp på toppen. Under vandringen kommer 

https://goo.gl/maps/3FuJapMUDrH2KdQg6
https://goo.gl/maps/bFYo2bK59VsHN2jn7
https://bit.ly/3cHD8CC
https://goo.gl/maps/aEf6exnFGqpk286aA


vi att berätta om traktens kulturhistoria och den 
intressanta mätpunkt som finns uppe på toppen och 
som ingår i ett mätsystem av höga punkter. VI ser 
också på blommor och djur som vi träffar på. 

Guide/r: Ingela Skärström, telefon: 0705-81 57 23 

Föranmälan: Ring eller sms:a guiden. Max 10 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Kultur/historia, Västerhavsveckan (6-
14e aug) 

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Skärjebacken P-plats 
(https://goo.gl/maps/wXJKm4bezGt) 

 

123. Långtur vid havet 
14 augusti, kl. 10.00-15.00 

Ramsvik, Sotenäs 

Vi vandrar från Haby Bukt till Sotehuvud och vidare 
väster om Sote Bonde till Fykan, därifrån åter till Haby 
via Hällingedalen. Naturen är varierad med exponerad 
kust, jättegrytor, hällskulpturer, rik blomsterprakt och 
gammal genuin skärgårdsbebyggelse. Det är relativt 
lättgånget men det finns några besvärligare passager. 
Vandringens längd är ca 8-9 km. Medtag matsäck! 

Guide/r: Gunnel Turpeinen, telefon: 0525-33095, 
0702-44 67 09 

Föranmälan: tel 0525-33095 eller e-post 
gunnel_turpeinen@yahoo.se senast lördag 13aug kl 
21.00. Max 25 deltagare.  

Tema/n: Växter, Geologi, Kultur/historia, 
Västerhavsveckan (6-14e aug) 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Naturreservatets parkering vid Haby 
bukt. Tag vänster efter bron över Sotekanalen. 
(https://goo.gl/maps/JYkmkms8NNzhfKYf6) 

 

124. Granit och jättegrytor 
16 augusti, kl. 18.00-21.00 

Stångehuvud, Lysekil 

Vi gör en vandring i norra delarna av Stångehuvuds 
granitlandskap i Lysekil. Efter ett besök vid det gamla 
fyrhuset, som utnämnts till ett av sju underverk i 

Västra Götaland, vandrar vi 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. Ta gärna 
med kvällsfika. 

Guide/r: Thomas Andersson, telefon: 0707-55 43 63 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Geologi 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Samling vid parkeringen vid Pinnevik 
(https://goo.gl/maps/4ixd9n6rLCx). 

 

125. Kvällsvandring med skogsbad 
17 augusti, kl. 18.00-19.30 

Wendelsbergsparken, Härryda 

Välkommen på ett guidat skogsbad, där du genom 
enkla övningar öppnar dina sinnen och upplever 
naturen på ett nytt vis. När du skogsbadar så ”badar” 
du med dina sinnen. Studier på skogsbad som gjorts 
på olika håll i världen har kunnat påvisa avsevärt 
minskade nivåer av stress, ett stärkt immunförsvar, 
sänkt blodtryck, förbättrad kognitiv förmåga, 
minskade nivåer av ångest och depression samt ett 
ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande. 

Vi går med långsamma steg in i Wendelsbergsparkens 
vackra skog. Där saktar vi in ytterligare och du blir 
guidad att ta in naturen runt dig med ett sinne i taget. 

Vi vandrar 1-2 kilometer i lugnt tempo, i en något 
kuperad terräng. Ta med dig ett sittunderlag och en 
extra tröja, då vi kommer att vara mycket i stillhet. Vill 
du så ta också gärna med dig lite fika att avnjuta efter 
turen. 

Vi samlas utanför Wendelsbergs Hotell & 
Vandrarhem, Oskar Lundgrens väg 3 i Mölnlycke. 
Reser du kollektivt är närmaste busshållplats 
Mölnlycketerminalen eller Hulebäcksgymnasiet. Åker 
du bil finns parkering i anslutning till vandrarhemmet. 

Varmt välkommen! 

Guide/r: Lotta Rolandson, telefon: 0703-06 88 50 

Föranmälan: per mejl till lottarol@hotmail.com. Max 
15 deltagare.  

Svårighetsgrad: Lätt 
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Samlingsplats: Vi samlas utanför Wendelsbergs Hotell 
& Vandrarhem, Oskar Lundgrens väg 3 i Mölnlycke 
(https://goo.gl/maps/mcxF4TewZ6NM7vJr5). Reser du 
kollektivt är närmaste busshållplats 
Mölnlycketerminalen eller Hulebäcksgymnasiet. Åker 
du bil finns parkering i anslutning till vandrarhemmet. 

 

126. Vandring till "Världens ände" 
18 augusti, kl. 11.00-14.30 

Baldersnäs, Bengtsfors 

Vi vandrar på halvön Baldersnäs. Vandringen är ca 6 
km lång och vi kan se rester av den storslagna 
parkanläggningen, som hade över 240 främmande 
trädslag, tusentals exotiska växter, broar, 
promenadstigar och paviljonger. Stigen går vid 
vattenkanten intill Laxsjön. Välskött väg med mindre 
backar, rötter och stenar här och där. Ej lämplig för 
barnvagn. 

Det blir rast vid Väldens ände. Ta med matsäck. 

Mellanhöga vandringsskor är bra. Kan vara blött 
beroende på vädret. 

Guide/r: Andrea Schulz, telefon: 0765-59 33 28 

Föranmälan: sms till 0765-59 33 28. Max 15 deltagare.  

Tema/n: Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Nedre parkering i viken, 
(https://goo.gl/maps/LAeGzjYKUNEjYcYW8) 

 

127. Segerstad Faledreven 
20 augusti, kl. 10.00-13.00 

Ruskela källa, Falköping 

En vandring i gammal kulturbygd med den gamla 
fädreven Faledreven som huvudämne. 

Faledreven är en gammal väg som förr användes som 
fädrev. Den sträcker sig från ”Grannabacken” vid 
Segerstads kyrka, ca 4 km till den aldrig sinande 
Ruskela Källa. Dreven har alltid varit allmänning s.k. 
”tå”, och det var vid den som1800-talets jordlösa 
kunde bygga sina små torp. Nu finns nästan bara 
husgrunder, brunnar och äppelträd kvar, med namn 
som Floda-Sares, Mellblads-Kajses och Krestins-
Hanna, men ett fåtal stugor står ännu kvar. Här ges en 

tillbakablick till en svunnen tid där torpare och 
backstugesittare levde. Vandringsvägen är 
lättpromenerad, ca 4 km, bra skor rekommenderas. 

Medtag fika. 

Guide/r: Fritiof Andersson, telefon: 0737-82 08 77. 
Arne Karlsson 0708452240 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Segerstads församlingshem 
(https://goo.gl/maps/tXqLu5kbP58khHvm7) 

 

128. Viksjön runt 
20 augusti, kl. 10.00-17.00 

Vågsäter,Munkedal 

Välkommen på en heldags vacker natur- och 
kulturhistorisk vandring runt hela Viksjön i Valbo-Ryr. 
Vi kommer bland annat att vandra längs Viksjöleden 
och Bohusleden och vi ser Viksjön nästan hela tiden. 
Ungefär på mitten av vandringen gör vi en längre paus 
där vi grillar och den som vill kan ta ett dopp, så ta 
med något att grilla samt badkläder om ni vill bada. ta 
även med lite fika för kortare stopp längs vägen. Bra 
skodon krävs eftersom det är en lång vandring 

Guide/r: Kerstin Sandell, telefon: 0722-23 06 88 

Föranmälan: ring (0722-23 06 88) eller maila (kerstin-
sandell@hotmail.com). Max 20 deltagare.  

Tema/n: Fysiskt krävande, Geologi, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Nedre parkeringen vid Valbo-Ryrs 
kyrka (https://goo.gl/maps/cLro9bz1eV38i3fR6). 

 

129. Kajakpaddling i Vänerskärgård 
20 augusti, kl. 10.00-18.00 

Kalvö skärgård, Mariestad 

Kajakpaddling i Vänerskärgård den 20 augusti 2022kl. 
10.00 - 18.00 Kalvö skärgård, Mariestad  

Följ med på en guidad tur till Kalvö skärgård. Ett av de 
finaste naturreservaten i Vänern. Här finns stora 
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rovfåglar som fiskgjuse och havsörn. Kalvö bjuder på 
slipade stenhällar, klapperstensfält och 
månghundraåriga tallar. I området finns också flera 
fina sandstränder. För ett par år sedan utfördes här en 
stor naturvårdsbränning. 

Vi paddlar i lugnt tempo och gör stopp för lunch, fika, 
vila och bad. Turen går i första hand i Kalvö skärgård 
utanför Torsö men anpassas efter deltagarnas 
paddelvana och rådande väderförhållanden. 

• Tag med egen matsäck 

• Tag med ett fullt ombyte kläder 

• Du behöver ha hyfsad kondition för att orka paddla 
runt Kalvöarna 

• Kajak ingår inte. Om du inte har en egen kajak så kan 
du hyra en fullt utrustad kajak för 200 kr/person. 

Föranmälan: info@vanernoutdoor.se eller tel: 0735 
81 82 82 

Ange: Namn, mobilnummer och paddlingserfarenhet 
för varje deltagare. Om du/ni vill hyra till kajak så 
behöver vi också veta din/er vikt och längd. 

Efter anmälan får du en bekräftelse med en nål på 
Google maps. Då kan du enkelt få en vägbeskrivning 
till startplatsen. Max 20 deltagare. 

Guide/r: Peter van der Tol, telefon: 0735-81 82 82 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Svartåkraviken på Torsö 

 

130. Träd - betydelsefulla och 
mytomspunna 
21 augusti, kl. 10.00-13.00 

Rådasjön, Härryda 

OBS! Flyttad till 15 juni! 

 

131. Fågelskådning i Kalvöfjorden 
21 augusti, kl. 10.00-14.00 

Stigfjorden, Orust 

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 medelsvår terräng, ca 7 km. 

Guide/r: Thomas Liebig, telefon: 0706-46 65 58 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Insekter 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Parkeringen till Råssö naturreservat 
(https://goo.gl/maps/k4J4zc2V1fpjZRTw8). 

 

132. Vandring vid Vänerns strand 
21 augusti, kl. 11.00-14.30 

Hellekis, Götene 

Vacker vandring utefter Vänerstrandens 
sandstensklev med grottor och raukformationer. Tom 
berättar om stenindustrin och det gamla sliperiet. Vi 
passerar mager tallskog, mossar och små myrmarker. 
Medelsvår terräng, stadiga skor, ej lämpligt med 
barnvagn. Sandstrand vid Säckviken med tillfälle för 
snabbdopp och bra fikaplats. OBS, tag med fikakorg. 
Vandringen fortsätter på leden uppför kleven till 
Hällekis säteri där tillfälle finns att titta på den vackra 
trädgården, 20 kr i entré. Därefter tar vi oss tillbaka på 
småvägar till Hällekis Camping. 

Guide/r: Robert Roffey, telefon: 0510 - 629 20. Tom 
Roffey. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 20 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Geologi, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Hällekis camping, P-platsen för 
badgäster (https://goo.gl/maps/FmKJsZLiDxcefiGXA). 

 

133. En gruvlig historia om mangan 
23 augusti, kl. 10.00-14.00 

Kesebol, Åmål 

I gränslandet mellan Tösse och Fröskog, ligger 
Kesebol. Här har malm brutits i omgångar sedan 1600-
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talet. En period var Kesebol den enskilt största gruvan 
i Sverige för utvinning av mangan. Vad är mangan och 
varför har man 110 meter djupa gruvhål just här? 
Under perioder har gruvan varit eftertraktad för sitt 
innehåll, inte minst under världskrigen. Så värdefull 
att man till och med under andra världskriget, gått 
igenom slagghögarna som bröts under det första. 

Vi går cirka 1,5 km på fin skogsbilväg till slagghögarna 
och så en kort bit i snårig terräng upp till och förbi 
gruvhålen. Här på en berghäll tar vi kafferast och 
njuter av en kuperad natur, trolsk musik och ett 
skogsbad för den som så önskar. Den som vill 
fortsätter ytterligare 4 km och kommer tillbaka till 
utgångsstället via grusväg och skogsbilväg. Vill man 
inte gå längre än till gruvhålen, går man tillbaka 
samma väg. Ta gärna med en fikakorg. Det går 
ypperligt att ta med hunden. Även rullstol och 
barnvagn går bra utom i skogsmarken där det inte är 
tillgängligt. Medtag kaffekorg. Riksspelmannen Alban 
Faust håller oss musikaliskt sällskap. Samarrangemang 
med Dalskogs tennisklubb och byalag. 

Guide/r: Carin Larsson, telefon: 0704-95 27 08 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Geologi, Kultur/historia, Familjevandring 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Klapperud 210, Strandhem 662 95 
Fengersfors 
(https://goo.gl/maps/mEwVFNWqpCtFgyxv7) 

 

134. Skogsbad - Shinrin Yoku 
24 augusti, kl. 17.30-20.30 

Stora Amundön, Göteborg 

Låt en certifierad guide leda dig för att uppleva 
naturkontakt på ett nytt sätt och få möjligheter till 
ökad närvaro, större avkoppling, mer energi och 
glädje. 

Under ledning av Laurence kommer vi att gå ca 2-3 km 
i väldigt lugnt tempo och öppna våra sinnen med hjälp 
av naturen omkring på ett enkelt och kreativt sätt. Vi 
använder oss av lukt, hörsel, syn, känsel och smak, 
men även särskilda för natur- och skogsbad unika 
koncept. Bra skor för att gå i skogen och kläder 
anpassade till vädret. Vi rekommenderar att ta med 
lite extra kläder. Eftersom vi kommer att gå långsamt 
och ibland stanna längre tid på samma ställe kan man 

känna sig kall lättare än vanligt. Ta gärna med vatten 
att dricka och ett sittunderlag. 

Guide/r: Laurence Nachin, telefon: 0793-39 29 59 

Föranmälan: contact@senseinnature.se. Max 15 
deltagare.  

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Parkeringen vid naturreservatets entré 
https://goo.gl/maps/aRwQBkm7F5FbLj5RA 

 

135. En pärla vid Vänern 
27 augusti, kl. 10.00-14.00 

Yttre Bodane, Åmål 

Naturreservatet Yttre Bodane, mellan Mellerud och 
Åmål, erbjuder en vacker och omväxlande 
skärgårdsnatur. Här finns såväl bergknallar som 
tallskogsbevuxna hällar som ligger insprängda i 
vänerkustens örika landskap. Här finns över en mil 
långa leder i olika svårighetsgrad att vandra i. Myrar 
och kärr med fina spångar att ta sig över, medan man 
kan följa fågelsträcken i skyn, eller fågellivet i vassen. 
Vi går mestadels över kala bergknallar och skogsstigar 
som här och där utmanar oss att ta oss fram då det är 
både brant och lite svårforcerat. Halt vid väta. Kängor 
förordas. Medtag gärna en kaffekorg. Det brukar sitta 
fint vid någon klipphäll med fin utsikt. Vi går lugnt 
cirka 3-5 km, beroende på dagsformen. För Yttre 
Bodane är det lugn, stillhet och rogivande skogsbad 
som är huvudattraktionen. Den som önskar kan bada i 
sjön. Har vi tur får vi kanske en av våra större fåglar 
segla förbi. 

Guide/r: Carin Larsson, telefon: 0704-95 27 08 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Fåglar, Familjevandring 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Parkeringen vid Yttre Bodane 
(https://goo.gl/maps/geeN5s26QuRvcyd8A). 

 

136. Kajakpaddling runt Brommö 
27 augusti, kl. 10.00-19.00 

Brommö skärgård, Mariestad 

Följ med på en guidad tur till Brommö skärgård. Ett av 
de finaste och populäraste naturreservaten i Vänern. 

https://goo.gl/maps/mEwVFNWqpCtFgyxv7
mailto:contact@senseinnature.se
https://goo.gl/maps/aRwQBkm7F5FbLj5RA
https://goo.gl/maps/geeN5s26QuRvcyd8A


Här finns stora rovfåglar som fiskgjuse och havsörn. 
Brommö bjuder på Vänerns största flygsanddyner, 
slipade stenhällar, klapperstensfält och 
månghundraåriga tallar. I området finns också några 
av Vänerns finaste sandstränder. 

Vi paddlar i lugnt tempo och gör stopp för lunch, fika, 
vila och bad. 

Turen går i första hand i Brommö skärgård utanför 
Torsö men anpassas efter deltagarnas paddelvana och 
rådande väderförhållanden. Vid rundning av Brommö 
så bär vi kajakerna ca 100 m förbi Rukehamn om 
vattenståndet inte är tillräckligt högt. 

• Tag med egen matsäck 

• Tag med ett fullt ombyte kläder 

• Du behöver ha hyfsad kondition för att orka runt 
Brommö 

• Kajak ingår inte. Om du inte har en egen kajak så kan 
du hyra en fullt utrustad kajak för 200 kr/person. 

Föranmälan: info@vanernoutdoor.se eller tel: 0735 
81 82 82 

Ange: Namn, mobilnummer och paddlingserfarenhet 
för varje deltagare. Om du/ni vill hyra till kajak så 
behöver vi också veta din/er vikt och längd. 

Efter anmälan får du en bekräftelse med en nål på 
Google maps. Då kan du enkelt få en vägbeskrivning 
till startplatsen. 

Guide/r: Peter van der Tol, telefon: 0735-81 82 82 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Laxhall 

 

137. Järbo vid randen av Kroppefjäll 
27 augusti, kl. 11.00-15.00 

Järbo (Kroppefjäll), Färgelanda 

Kulturhistorisk vandring som börjar vid 
Dalslandsgården Vinnsäter. Vi vandrar mot Kroppefjäll 
och stannar till vid Järbo kyrka, med anor från 
medeltiden, och von Döbelns livshistoria. Vi passerar 
ett soldattorp och funderar en stund över hur armén 
fungerade förr innan vi vandrar vidare mot 
Svileberget, en viktig plats under andra världskriget. 
Ta med fika så stannar vi en stund uppe på berget, 
innan vi vänder tillbaka på Karl XII:s led mot Vinnsäter. 

Ca 5 km. En del av vandringen går på skogsstig i 
mycket brant terräng. 

Föranmälan: info@dalslandexplorer.se eller tel. 0790-
69 20 85. Max 20 deltagare.  

Guide/r: Kerstin Aronsson, telefon: 0790-69 20 85 

Tema/n: Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Vinnsäter hembygdsgård 
(https://goo.gl/maps/AnD1xN1FLckwUzJr9) 

 

138. Svampvandring i Vättlefjäll 
31 augusti, kl. 18.00-20.30 

Vättlefjäll, Göteborg 

Kantareller och karljohan är några av de ätliga 
svamparna man hittar i våra skogar. Men det finns 
många andra svampar som inte är ätliga men ändå 
intressanta och fascinerande.  

Följ med på en skogsvandring i Vättlefjäll där vi tittar 
på de svampar som finns och lär oss lite om hur de ser 
ut och hur de lever. Förhoppningsvis hittar vi även 
ätliga svampar som kan tas hem till köket. 

Mikael Jeppson är mykolog, svampexpert och det är 
väldigt spännande att höra om allt vi inte vet om 
svampar.  

Har gärna med fika och egen korg för eventuella 
matsvampfynd. 

Vägens tillgänglighet: Vi går på smala stigar i 
skogsterräng och över stenhällar i kuperad terräng.  

Måste: sko och kläder efter väder 

Guide/r: Ulla Gawlik, telefon: 0707-23 35 78 

Mikael Jeppson 

Föranmälan: mail till ulla@tikitut.se, senast kl 12.00, 
30 augusti. Max 15 deltagare.  

Tema/n: Svampar/lavar/mossor 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Någon av ingångarna till Vättlefjäll som 
ligger mot Angered. Exakt plats meddelas på 
hemsidan någon dag innan vandringen. 

 

 

mailto:info@vanernoutdoor.se
mailto:info@dalslandexplorer.se
https://goo.gl/maps/AnD1xN1FLckwUzJr9
mailto:ulla@tikitut.se


139. Kulturvandring på vackra Hållö 
3 september, kl. 11.45-17.00 

(OBS! Vandringen har bytt datum från 2 till 3 sept) 

Hållö, Sotenäs 

Kulturvandring på vackra Hållö utanför Smögen med 
Bohuslänguiden Anette Bargel. Hör om fyrfolket, 
Taube, dramatiska händelser, natur, och livet på ön, 
som är naturreservat. Här finns otroligt fina bad från 
klippor och Bohusläns äldsta fyr. Ön har storslagen 
natur och ornitologerna flockas här vår och höst. 
Spännande geologi och jättegrytor, öppen horisont i 
väst som måste upplevas. 

Kortare vandring med guidning, under 2,5 tim, i snäll 
granitterräng med några höjdkliv. Ca 3 km vandring 
med en gemensam paus. Sen ca 1 tim. egen tid för 
dopp och fågelspan för de som vill innan hembåten. 
De som vill strövar med guiden. 

Ta med: din biljett (i telefon/ utskrift, visas för guiden 
vid ombordstigning), vindtät jacka, matsäck inkl. 
dryck, vatten, sittlapp, en extra tröja för rast, 
badkläder, kikare för fågelspaning, kamera, 
vandringsskor/ skor med bra stöd. Toalettpapper, 
solglasögon och solkräm är också bra saker att ha 
med. Toalett finns på ön. 

Kom i tid, vi hyr egen båt från Kungshamn. Gratis 
parkering vid idrottshallen på Parkvägen, 10 min. gång 
till färjan. Finns man på Hållö samlas vi vid 
Hållöexpressens brygga kl. 12.15. 

Färjepris tur och retur: 130 kr/person vuxen, barn 0-
12 år 65 kr. Betalas vid bokningen, med kort. Båten är 
bokad endast för oss. Den rymmer 55 och vi blir max 
30. Skepparen är noga med avstånden ombord. 

Föranmälan: läs mer och boka din plats här: 
https://bit.ly/2MvDYaH senast 25 augusti. Max 30 
deltagare. 

Guide/r: Anette Bargel, telefon: 0705-77 64 22 

Föranmälan: läs mer och boka din plats här: 
https://bit.ly/2MvDYaH senast 12 september. Max 30 
deltagare. Max 30 deltagare.  

Tema/n: Kultur/historia, Familjevandring 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Bäckevikstorgets brygga, Kungshamn 
(https://goo.gl/maps/XP3dncYJhcJhQHHG8). Var på 
plats senast 11:45 för ombordstigning. Båtavgång kl 

12, åter iland ca 17:00. Närmsta hållplats: Kungshamn 
busstation (på torget). 

140. Historiska vingslag 
3 september, kl. 10.00-13.00 

Sunnanå, Mellerud 

En historisk inblick i Sunnanå Hamnområde. 
Stenmagasinet som finns här är troligen byggt på 
ruinerna av en gammal försvarsborg från 1300-1400 
talet. Senare präglades området av tegelbruk, sågverk, 
järnvägsbyggnation och marknadsplats. Den viktiga 
järnvägen som fraktade såväl timmer som folk till 
Norge och finns till större delen kvar än i dag. 

Livet idag är annorlunda i området. Dagens Sunnanå 
handlar om trollingfiske, fritidsboende och en ökande 
skara åretruntboende. 

Vi går en bit utefter den gamla banvallen, på stigar 
och spänger i naturreservatet och kollar in fågellivet 
utefter Holmsån, med vanliga och mera ovanliga 
säsongsgäster. Vandringen är inte lämpad för 
barnvagnar eller rullstolar, men fungerar ypperligt för 
hund. Ta med en fika och njut av fåglarna från 
utsiktstornet. 

Gång på stig och över spångar i relativt lättvandrad 
terräng, med någon lite svårare passager och i lugnt 
tempo, cirka 3 km. Kängor rekommenderas vid fuktig 
väderlek. Vi bjuds på sång av Simone van der Wal 
under några stopp längs vägen. Samarragemang med 
Dalslands ornitologiska förening och Dalskogs 
tennisklubb och byalag. 

Guide/r: Carin Larsson, telefon: 0704-95 27 08. 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Fåglar, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Hamnmagasinet i Sunnanå 
(https://goo.gl/maps/X4fvDpqHJ4EVAzeQ8) 

 

141. Höstvandring på en mosse 
4 september, kl. 10.00-13.00 

Degermossen, Skövde m.fl. 

Vi gör en vandring på Degermossen fram till Degerön 
och upplever naturen där. Hör lite om mossens 
bildning, ser växter, mossor, lavar m.m. som lever där. 

https://bit.ly/2MvDYaH
https://goo.gl/maps/XP3dncYJhcJhQHHG8
https://goo.gl/maps/X4fvDpqHJ4EVAzeQ8


Ta med fika och gärna en lupp. Stövlar är lämplig 
fotbeklädnad. Medelsvår vandring, ca 3 km. 

Guide/r: Ingvar Fredriksson, telefon: 0737-27 36 48 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Geologi, Svampar/lavar/mossor 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Locketorps kyrka 
(https://goo.gl/maps/Rj4arjL16PKvQWQu9) 

 

142. En pärla vid Vänern 
4 september, kl. 10.00-14.00 

Yttre Bodane, Åmål 

Naturreservatet Yttre Bodane, mellan Mellerud och 
Åmål, erbjuder en vacker och omväxlande 
skärgårdsnatur. Här finns såväl bergknallar som 
tallskogsbevuxna hällar som ligger insprängda i 
vänerkustens örika landskap. Här finns över en mil 
långa leder i olika svårighetsgrad att vandra i. Myrar 
och kärr med fina spångar att ta sig över, medan man 
kan följa fågelsträcken i skyn, eller fågellivet i vassen. 
Vi går mestadels över kala bergknallar och skogsstigar 
som här och där utmanar oss att ta oss fram då det är 
både brant och lite svårforcerat. Halt vid väta. Kängor 
förordas. Medtag gärna en kaffekorg. Det brukar sitta 
fint vid någon klipphäll med fin utsikt. Vi går lugnt 
cirka 3-5 km, beroende på dagsformen. För Yttre 
Bodane är det lugn, stillhet och rogivande skogsbad 
som är huvudattraktionen. Den som önskar kan bada i 
sjön. Har vi tur får vi kanske en av våra större fåglar 
segla förbi. 

Guide/r: Carin Larsson, telefon: 0704-95 27 08 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Fåglar 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Parkeringen vid Yttre Bodane 
(https://goo.gl/maps/geeN5s26QuRvcyd8A). 

 

 

 

143. Möt skogen och svunna 
odlingsmarker  
4 september, kl. 11.00-14.00 

Svartedalen, Kungälv 

Svartedalen är ett stort skogsklätt vildmarksområde 
rikt på sjöar och våtmarker, långt från motorvägar och 
städer. Vi vandrar till Bokedalen med de gamla 
torpruinerna vilka en gång i tiden beboddes av 
strävsamma människor. Turen fortsätter sedan mot 
det gamla torpstället Räveklämman och hemmanet 
Långevatten. Detta blir en vandring genom 
sensommarskogen med spännande kulturhistoria och 
lite artkunskap, lär känna igen 5 olika trädarter, 4 
örter, 3 buskar, 2 mossor och 1 lav! Vi passerar 
sjöarna Aborrvatten och Tvängern där vi stannar till 
vid den sistnämna och fikar med fin utsikt över sjön. 
En rikedom av sensommarblommor och kanske 
fjärilar, möter oss längs grusvägen tillbaka till 
parkeringen vid Mörtevatten. Relativt lättgången 
terräng, rejäla kängor/stövlar rekommenderas dock. 
Ta gärna med matsäck. Vandringen görs i samarbete 
med Naturskyddsföreningen i Kungälv. 

Guide/r: Lena Smith, telefon: 0733-45 07 59 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 25 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Samling vid p-platserna vid 
Mörtevatten kl 11.00. 
(https://goo.gl/maps/qssYTX5PD3sBK7V86, 
Koordinater 57°58'45.5”N 12°00'58.4”E). Det går 
också att möta upp vid trevägskorsningen i Grandalen 
(vid kartan/tavlan) kl 10.50.  

 

144. Familjevandring i istidens spår 
8 september, kl. 11.00-13.00 

Steneby, Bengtsfors 

Denna vandring är en vacker kombination av Steneby 
naturreservat med spännande spår från istiden och 
jättegryttor, och Stenebyleden. Vandringen är för hela 
familjen och ca 2 km lång. 

Längs Stenebyleden finns en tipspromenad med 
frågor och information som ökar kunskap om djur och 
natur i området.  

https://goo.gl/maps/Rj4arjL16PKvQWQu9
https://goo.gl/maps/geeN5s26QuRvcyd8A
https://goo.gl/maps/qssYTX5PD3sBK7V86


I naturreservatet går vi på naturstigen och det finns 
branta trappor. Ej lämplig för barnvagn. Max 15 
deltagare. Föranmälan via sms till: 0765-59 33 28. 

Guide/r: Andrea Schulz, telefon: 0765-59 33 28 

Föranmälan: sms till 0765-59 33 28. Max 15 deltagare.  

Tema/n: Geologi, Kultur/historia, Familjevandring 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Kyrkans parkering 
(https://goo.gl/maps/u8nxfWahdisY1eEs8) 

 

145. Naturfotografisk vandring i 
Risveden 
10 september, kl. 09.00-13.00 

Slereboåns dalgång, Ale kommun 

Vandring i Slereboåns dalgång. På några platser där 
känslan av gammal orörd skog är stark och vattnet 
porlar kommer vi göra uppehåll och med kamerans 
hjälp komma nära. I sökandet efter motiv blir ofta 
upplevelsen och blicken skärpt för det som finns 
omkring. Upplevelsen av en plats kan därför ibland bli 
starkare med ”hjälp” av en kamera. Vandringen passar 
lika bra för dig som är nybörjare som för dig som har 
hållit på ett tag med foto. 

Vandringen kommer gå i ganska kuperad terräng, vara 
ca 5 km och fikapaus med sprakande eld är 
obligatorisk. Stövlar rekommenderas! Jag som guidar 
är mycket förtrogen med området efter åratal av 
vandringar och lika många åratal av fotograferande. 
Så packa fika, kamera, stativ och kom med. 

Samling vid parkeringen östra änden av reservatet vid 
Röserna. 

Föranmälan: Föranmälan till Mats Andersson, 0706-
18 81 23, senast onsdag 7/9. Max 15. deltagare. 

Guide/r: Mats Andersson, telefon: 0706-18 81 23  

Tema/n: Foto 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Parkeringen vid reservatets östra ände. 
(https://goo.gl/maps/6AiweeBizAYuYysx8, 
Koordinater: 58°0'24.6"N 12°17'6.2"E) 

 

146. Natur-kultur-historisk vandring 
10 september, kl. 10.00-13.00 

Blanketorpet, Färgelanda 

Vi inleder med att vi tillsammans går den nya natur-
kultur-historiska slingan i de mycket vackra 
omgivningarna runt hembygdsgården Blanketorpet, 
en dalslandsgård med troliga rötter ända tillbaka till 
järnåldern. Därefter fikar vi tillsammans och man får 
även möjlighet att se de olika byggnaderna, bland 
annat den 200-åriga dalslandstugan med skiffertak 
och den fungerande gårdssmedjan. Därefter vandrar 
vi vidare till gårdens tillhörande järnåldersgravfält och 
vi besöker även de naturminnesförklarade ekarna i 
Assarebyn. Biolog Lars Johansson medverkar under 
vandringen. 

Guide/r: Kerstin Sandell, telefon: 0722-23 06 88 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Växter, Kultur/historia, Familjevandring  

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Hembygdsgården Blanketorpet mellan 
Färgelanda och Stigen 
(https://goo.gl/maps/Lgt5vcLQpbJK2FYL9) 

 

147. Möt hösten i Nårska Skogsbygden 
10 september, kl. 10.00-14.00 

Tränningen, Vårgårda 

I Skogsbygdens högt belägna naturreservat gör vi ett 
höstströvtåg längs med sjön Tränningens och 
Baståsasjöns stränder och gamla barrskogar med 
tallar från Karl XV:s tid. Tränningen är en populär sjö 
bland skridskoåkare eftersom den brukar lägga sig 
tidigt på säsongen, men hur ser det ut från landsidan? 
Det finns inte så många stigar i området så vi går 
mestadels stiglöst och tar in och försöker läsa 
landskapet. Hur ser Tränningens geologiska historia 
ut, vem har bott i torpen och gårdarna här och vad 
har de levt på? Och vilken väg tar vattnet från sjöarna 
till havet? Vad finns det för växter och djur som trivs i 
gammeltallskogen och på myrarna? 

Tag med matsäck för en fikapaus och rejäla kängor 
eller stövlar eftersom stigarna är få och våtmarkerna 
desto fler! Vi går ca 5 km varav ungefär halva sträckan 
är stiglös eller på små djurstigar. Observera att antalet 
parkeringsplatser är begränsat och det är ganska svårt 

https://goo.gl/maps/u8nxfWahdisY1eEs8
https://goo.gl/maps/6AiweeBizAYuYysx8
https://goo.gl/maps/Lgt5vcLQpbJK2FYL9


att hitta varför vi samlas på Nårunga kyrkas parkering 
och samåker till naturreservatet. 

Guide/r: Mikael Östblom, telefon: 0708-42 56 04 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 20 
deltagare.  

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Nårunga kyrka (parkeringsplatsen) 
(https://goo.gl/maps/anDc2CkkdVVQtBek6) 

 

148. Fotovandring - Doktor Saedéns 
runda 
15 september, kl. 09.00-12.00 

Mörttjärn (Kroppefjäll), Mellerud 

Vandring längs promenadstigen på Kroppefjäll. Här 
finns annorlunda monument som tempel, fyrfat och 
inskrifter i berget. Monumenten uppfördes av doktor 
Saedén för att manifestera kampen mot lungsjukdom. 

Vandringen är knappt 3 km lång. Branta trappor och 
backar, samt ojämnt underlag förekommer. Det 
kommer bli tillfällen för att kunna ta bilder på olika 
ställen. Paus vid Högfjällskyrkan. Ta med matsäck. 
Mellanhöga vandringsskor är bra. 

Guide/r: Andrea Schulz, telefon: 0765-59 33 28 

Föranmälan: sms till 0765-59 33 28. Max 15 deltagare.  

Tema/n: Kultur/historia, Foto 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Parkering Kroppefjäll B&B 
(https://goo.gl/maps/YQ3tLrWVRAzFL2MG8) 

 

149. Höstvandring vid Nordre älvs 
mynning 
17 september, kl. 09.00-12.30 

Nordre älvs estuarium, Kungälv 

Vandring vid strandängar och lövkullar Lilla Överön 
och Karholmen och där Nordre älv möter skärgården 
och havet. Vi spanar efter rastande och sträckande 
sjöfåglar samt även några rovfåglar, kanske en 
sträckande fjällvråk eller havsörn, Vi passerar 
ängslador och tidigare vasstäktsmarker. 
Samarrangemang: Kungälvs Naturskyddsförening. 

Guide/r: Kåre Ström, telefon: 0737-72 32 04 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Fåglar 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Parkeringsplats vid Lilla Överön, kl 
18:00. (https://goo.gl/maps/3LVY6WgaaHcLBm8u9, 
koordinater: 57°47'41.2"N 11°44'52.3"E). Närmsta 
busshållplats: Överön, fortsätt därifrån ca 400-500 m 
mot sydväst. 

150. Höstfåglar på Hållö 
17 september, kl. 09.00-13.20 

Hållö, Sotenäs 

Fågelskådning på Hållö är alltid givande. Tack vare öns 
läge i yttersta kustbandet passerar stora skaror med 
småfåglar och sjöfåglar under flyttningen. Vi börjar 
exkursionen med att leta efter rastande småfåglar i 
buskarna vid fyrträdgården. Sedan går vi vidare till öns 
västsida och spanar efter rastande vadare och 
sträckande havsfåglar. Om det blåser drar vi ut till 
vindskyddet och med lite tur ser vi en lira eller labb. 
Det blir en tämligen lätt vandring över berghällarna. 
Ta med kikare och matsäck. 

Guide/r: Jan Artursson, telefon: 0725-42 30 99. 
Thomas Eliasson. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Fåglar 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Hållöfärjans (avgift 150 kr tur och 
retur) tilläggsplats vid Smögenbryggan 
(https://goo.gl/maps/7tNjkA151Rk) 

 

151. Natur- och kulturvandring i 
gammelskog 
17 september, kl. 10.00-13.00 

Vristulven, Mariestad 

Under denna vandring möts natur och kultur. Vi går 
till gammelskogen Lindbergska ytan sedan vandrar vi 
ut mot Brantehall. Under vandringen passerar vi en 
gammal orörd barrskog med 200 åriga tallar med 
huggspår i. Ta med fika, vilket intas ute på klipporna 

https://goo.gl/maps/anDc2CkkdVVQtBek6
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vid Halvön Brantehall ute i sjön Vristulven. Ca 1,5 km 
vandring. 

Guide/r: Peter Nilsson Stofkoper, telefon: 0706-82 76 
78. Anna Johansson 0702-20 24 16. Anders Wiborg 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 20 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Kultur/historia, 
Svampar/lavar/mossor 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Samling vid Timmersdala kyrka klockan 
10.00 GPS (Koordinat: 58°31'35.6"N 13°45'50.4"E, 
https://goo.gl/maps/rzhPhUFD9N36utgL8) 

 

152. Historisk vandring runt Lilla Le 
18 september, kl. 10.00-14.00 

Istidsleden, Dals-Ed 

På vår 8 km långa vandring längs istidsleden kan vi se 
hur landskapet har formats av inlandsisen. Vi passerar 
två badplatser och två naturreservat, länets 
nordligaste ekskog i sluttningen ner mot Stora Le, en 
gammal skans, promenadstigar vid Timmertjärn och 
Dalslands största sammanhängande 
fornlämningsområde med ett 60-tal gravhögar, 
stensättningar och en domarring från yngre 
järnåldern. 

Vandringen äger rum under Dals-Eds kommuns 
kulturvecka och vid några stopp längs vägen kommer 
vi att få lyssna till sång av Agnes Dahlbom.  

Samarrangemang med Dalskogs tennisklubb och 
byalag. 

Guide/r: Mikael Hansson, telefon: 0732-67 19 64 

Föranmälan: e-post till 
h_mikael_hansson@yahoo.com. Max 15 deltagare.  

Tema/n: Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Parkeringen vid återvinningsstationen 
på Södra Moränvägen utanför Gröne Backe Camping 
(https://goo.gl/maps/FLmfv9M7DFqbmHDU8). 

 

 

153. Vandring till "Världens ände" 
18 september, kl. 11.00-14.30 

Baldersnäs, Bengtsfors 

Vi vandrar på halvön Baldersnäs. Vandringen är ca 6 
km lång och vi kan se rester av den storslagna 
parkanläggningen, som hade över 240 främmande 
trädslag, tusentals exotiska växter, broar, 
promenadstigar och paviljonger. Stigen går vid 
vattenkanten intill Laxsjön. Välskött väg med mindre 
backar, rötter och stenar här och där. Ej lämplig för 
barnvagn. 

Det blir rast vid Väldens ände. Ta med matsäck. 

Mellanhöga vandringsskor är bra. Kan vara blött 
beroende på vädret. 

Guide/r: Andrea Schulz, telefon: 0765-59 33 28 

Föranmälan: sms till 0765593328. Max 15 deltagare.  

Tema/n: Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Nedre parkering i viken, 
(https://goo.gl/maps/LAeGzjYKUNEjYcYW8) 

 

154. Kulturhistorisk vandring vid 
Vänerstranden 
24 september, kl. 13.00-18.00 

Vänerskogen m.fl., Mellerud 

Fyra besöksmål i en kulturhistorisk vandring vid 
Dalslands Vänerkust och Sunnanå hamn 

Välkomna på en ca 6 kilometers lätt vandring med 
lättsam guidning vid Vänerkusten sydöst om Mellerud 
i Dalsland. 

Vi möts kl 13.00 vid Grinstads kyrka på Dalboslätten 
där guiden berättar om kyrkan utifrån och om dess 
medeltida, katolska anor och utsmyckningar. Att vi 
även har ett lutande torn i Dalsland kanske blir en 
överraskning. 

Efter detta kör vi till den kanske historiskt mest kända 
och dramatiska platsen i Dalsland, ruinen av den 
medeltida fästningen och slottet Dalaborg vid Vänern. 
Vi blir guidade om den bittra, blodiga släktfejden och 
intrigerna mellan Magnus Ladulås söner, om 
medeltidens händelser i slottet och om danska hårda 
fogdar här på Dal och de upproriska bönderna, vilket 
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gör att Dalaborg blir en mycket viktig plats även inför 
Kung Byxlös tid. Kaffepaus med medhavd fika vid 
Vänerstranden. 

Sedan vandrar vi på skogsväg 5 kilometer tur och retur 
till Stenåldern, ca 1700 år före Kristi födelse. Vi 
upptäcker resterna av två hällekistor, som hör till 
ovanligheterna i Vänerskogen. De tillhör det äldsta 
gravskicket som finns i Dalsland, och vi talar om hur 
begravningssederna förändrades över tiden. Kort fika 
vid Vänern. 

För de som vill, avslutar vi dagen med bilfärd i samlad 
trupp norrut, längs södra pilgrimsleden, mot Sunnanå 
hamn, där turen avslutas efter information om denna 
historiskt och ekonomiskt viktiga utskeppnings- och 
handelsplats och dess järnväg på 1800-talet. Hur 
annorlunda är den inte idag med sina mycket speciella 
fritidshus och fiske! 

Turen varar klockan 13 till ca klockan 17 med slut vid 
Dalaborg fästningsruin, eller till kl 18 med slut vid 
Sunnanå hamn, nordost om Mellerud, med ett möjligt 
överraskningsstopp på vägen dit. 

Grova, gärna vattentäta skor om fuktigt. Barnvagn kan 
tas med, utom upp på slottsruinen, dit det finns höga 
trappsteg upp på muren. Smörgås/Fika kan tas med 
och gärna sittunderlag.  

Välkomna! (Koordinater till Grinstad (N 58°37′24.7″ E 
12°30′39.1″). 

Guide/r: Margareta Hansson, telefon: 0704-15 65 00 

Föranmälan: senast kl 13 dagen före, till tel 0704-15 
65 00, eller mardalbo@hotmail.com. Max 20 
deltagare. 

Tema/n: Kultur/historia, Familjevandring 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Vid Grinstads kyrka, Bolstads 
församling, Mellerud 
(https://goo.gl/maps/9ieKUpqMMDNZRkDq5). 

 

155. Guidad kajaktur på trolsk skogssjö 
24 september, kl. 14.00-17.00 

Vristulven, Mariestad 

Följ med på en guidad tur till Brommö skärgård. Ett av 
de finaste och populäraste naturreservaten i Vänern. 
Här finns stora rovfåglar som fiskgjuse och havsörn. 
Brommö bjuder på Vänerns största flygsanddyner, 

slipade stenhällar, klapperstensfält och 
månghundraåriga tallar. I området finns också några 
av Vänerns finaste sandstränder. 

Vi paddlar i lugnt tempo och gör stopp för lunch, fika, 
vila och bad. 

Turen går i första hand i Brommö skärgård utanför 
Torsö men anpassas efter deltagarnas paddelvana och 
rådande väderförhållanden. Vid rundning av Brommö 
så bär vi kajakerna ca 100 m förbi Rukehamn om 
vattenståndet inte är tillräckligt högt. 

• Tag med egen matsäck 

• Tag med ett fullt ombyte kläder 

• Du behöver ha hyfsad kondition för att orka runt 
Brommö 

• Kajak ingår inte. Om du inte har en egen kajak så kan 
du hyra en fullt utrustad kajak för 200 kr/person. 

Föranmälan: info@vanernoutdoor.se eller tel: 0735-
81 82 82 

Ange: Namn, mobilnummer och paddlingserfarenhet 
för varje deltagare. Om du/ni vill hyra till kajak så 
behöver vi också veta din/er vikt och längd. 

Efter anmälan får du en bekräftelse med en nål på 
Google maps. Då kan du enkelt få en vägbeskrivning 
till startplatsen. 

Max 20 deltagare. 

Guide/r: Peter van der Tol, telefon: 0735-81 82 82 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Svartvik 

 

156. Fantastisk natur och spännande 
historia 
25 september, kl. 10.00-16.30 

Tresticklans Nationalpark, Dals Ed 

Tresticklans Nationalpark har både särpräglad natur 
och spännande historia. Vi vandrar i ett av södra 
Sveriges ödsligaste områden. Hallevägen och 
Orshöjdsleden för oss till ruinerna av gården 
Oltjärnsbråtarna. I trakten har levt intressanta 
människor som den läkekunnige smeden Orrebryngel, 
historiesamlaren Stampare-Jan, tjuven och mördaren 
Tomte-Elias och kvinnorna på Kärelös. Flera kurirleder 
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till och från Norge gick också genom området under 
Andra Världskriget. 

Längd: 10-12 km i delvis kuperad terräng. Matsäck för 
två raster. 

I samarbete med Dals Eds kulturvecka. 

Samlingsplats: Nationalparkens parkering Råbocken kl 
10:00. Infart(skylt) från vägen mellan Dals Ed och 
Nössemark, 18 km norr om Dals Ed och 14 km söder 
om Nössemark på västra sidan om Stora Le. 

Guide/r: Gunnel Turpeinen, telefon: 0525-33095 

Föranmälan: tel 0525-33095 eller e-post 
gunnel_turpeinen@yahoo.se senast lördag 24 sept kl 
21.00. Max 25 deltagare.  

Tema/n: Växter, Geologi, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Nationalparkens parkering Råbocken kl 
10:00.  

(https://goo.gl/maps/FaACa4UznjN2). Infart(skylt) 
från vägen mellan Dals Ed och Nössemark, 18 km norr 
om Dals Ed och 14 km söder om Nössemark på västra 
sidan om Stora Le. 

 

157. Mosaik av mossgröna färger 
2 oktober, kl. 09.30-13.00 

Sätuna utmark, Falköping 

Vi vandrar in i gammelskogen med mossbevuxen mark 
över mossar och berghällar till kanten av Sjömossen. 
Upplever mossornas olika gröna nyanser och ser olika 
mossor och lavar. Delvis blöt terräng och rikligt med 
liggande träd, så det är lite svårgånget. Stövlar är 
lämplig fotbeklädnad. Längd ca 4 km. Ta med fika och 
gärna en lupp. 

Guide/r: Ingvar Fredriksson, telefon: 0737-27 36 48 

Föranmälan: Krävs ej.  

Tema/n: Svampar/lavar/mossor 

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Parkeringsplatsen vid Blängsmossen 
(https://goo.gl/maps/fawn5bLhwG54xNtQ7) 

 

158. Lekande fiskar i laxtrappan 
8 oktober, kl. 10.00-11.30 

Gullspångsälven, Gullspång  

Ett guidat besök vid laxtrappan med möjlighet att se 
lekande fiskar. Lär dig mer om den unika 
Gullspångslaxen och Gullspångsöringen, två arter som 
bara leker naturligt på ett ställe i världen. Guide är 
Brita Augustinson eller Jan Hassel som gärna delar 
med sig av sina kunskaper och berättar om projektet 
Gullspångslaxen. I oktober och en bit in i november 
leker laxen samt öringen som också trivs bra och 
frodas i Gullspångsälven. Båda arterna har utvecklats 
sedan istiden och överlevt många hinder såsom 
kraftverksutbyggnaden. 

Vi samlas strax söder om den gamla järnvägsbron vid 
parkeringsplatsen på Brogatan och bredvid 
vattenkraftverksområdet. Från samlingsplatsen och 
laxtrappan blir det en gemensam promenad upp via 
laxstigen till lekplatsen. Laxstigen invigdes hösten 
2021 och berikar ditt besök. 

Ett tips är att ta med dig varma kläder då det inte är så 
mycket gående och gärna polariserande solglasögon, 
det underlättar för att få syn på fiskarna i vattnet samt 
ha gärna lite tålamod med dig. 

Kostnad 20 kronor per person, som går till Laxfond 
Vänern för utsättning av lax och öring. 

Det går bra med att ta med sig barnvagn men en liten 
del av stigen är brant. Hunden är också välkommen 
om den är kopplad. För funktionshindrade finns en 
parkeringsplats på Kraftverksgatan norr om 
laxtrappan. 

Vägbeskrivning: Sväng in till Gullspångs centrum från 
Inlandsvägen 26 (mellan Mariestad-Kristinehamn). 
Passera centrumkärnan, följ Storgatan och parkera på 
anvisad plats på Brogatan vid den gamla järnvägsbron 
och bredvid Gullspångs vattenkraftverk. Under 
lektiden finns gulgröna vägskyltar uppsatta vid väg 26. 
Närmaste busshållplats är Gullspångs busstation på 
cirka 600 m gångavstånd. 

Guide/r: Brita Augustinson, telefon: 0739-29 06 04 
eller Jan Hassel 0705-33 62 90. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Lätt 
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Samlingsplats: Strax söder om den gamla 
järnvägsbron vid parkeringsplatsen på Brogatan och 
bredvid vattenkraftverksområdet. 
(https://goo.gl/maps/BByaA3HJreBYVAgL6). 

 

159. Vandring mellan två 
hembygdsgårdar 
8 oktober, kl. 10.00-15.00 

Rösäter och Blanketorpet, Färgelanda 

Välkomna på denna trevliga natur-kultur- historiska 
vandring längs urgammal väg mellan de fina 
hembygdsgårdarna i Högsäter och Färgelanda med 
arkeolog Ulf Ragnesten med på vandringen. Vi samlas 
vid Rösäters hembygdsgård där Högsäters 
hembygdsförening bjuder på kaffe och smörgås och 
man får även möjlighet att besöka de intressanta 
byggnaderna där. Sedan vandrar vi söderut längs den 
gamla landsvägen. Vi får bland annat höra om Kåx 
källa och blir guidade vid Hällemons avrättningsplats 
och annat intressant längs vägen. Ungefär halvvägs 
fikar vi, så ta med egen fika för detta stopp. När vi 
kommit fram till hembygdsgården Blanketorpet i 
Färgelanda så bjuder Södra Valbo Hembygdsförening 
på enklare lunch. Man får även möjlighet att besöka 
de intressanta byggnaderna där och man får också 
möjlighet att gå den nya slingan med skyltar runt om 
på gården. 

Guide/r: Kerstin Sandell, telefon: 0722-23 06 88. Ulf 
Ragnesten. 

Föranmälan: ring (0722-23 06 88) eller maila (kerstin-
sandell@hotmail.com). Max 20 deltagare.  

Tema/n: Fysiskt krävande, Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Rösäters hembygdsgård strax söder 
om Högsäter 
(https://goo.gl/maps/dMXDG4T1Q59HMB9i7) 

 

160. Skogsbad - Shinrin Yoku med 
fullmåne 
9 oktober, kl. 17.30-20.30 

Änggårdsbergen, Mölndal 

Låt en certifierad guide leda dig för att uppleva 
naturkontakt på ett nytt sätt och få möjligheter till 

ökad närvaro, större avkoppling, mer energi och 
glädje. Under ledning av Laurence kommer vi att gå ca 
2-3 km i väldigt lugnt tempo och öppna våra sinnen 
med hjälp av naturen omkring på ett enkelt och 
kreativt sätt. Vi använder oss av lukt, hörsel, syn, 
känsel och smak, men även särskilda för natur- och 
skogsbad unika koncept. Bra skor för att gå i skogen 
och kläder anpassade till vädret. Vi rekommenderar 
att ta med extrakläder. Eftersom vi kommer att gå 
långsamt och ibland stanna längre tid på samma ställe 
kan man känna sig kall lättare än vanligt. Ta gärna 
med vatten att dricka och ett sittunderlag (om du har 
ett). 

Guide/r: Laurence Nachin, telefon: 0793-39 29 59 

Föranmälan: contact@senseinnature.se. Max 15 
deltagare.  

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Grusparkering Västra Eklanda höjd 
(https://goo.gl/maps/EzrenRMyiUNdBiEG7) 

 

161. Lekande fiskar i laxtrappan 
15 oktober, kl. 10.00-11.30 

Gullspångsälven, Gullspång 

Ett guidat besök vid laxtrappan med möjlighet att se 
lekande fiskar. Lär dig mer om den unika 
Gullspångslaxen och Gullspångsöringen, två arter som 
bara leker naturligt på ett ställe i världen. Guide är 
Brita Augustinson eller Jan Hassel som gärna delar 
med sig av sina kunskaper och berättar om projektet 
Gullspångslaxen. I oktober och en bit in i november 
leker laxen samt öringen som också trivs bra och 
frodas i Gullspångsälven. Båda arterna har utvecklats 
sedan istiden och överlevt många hinder såsom 
kraftverksutbyggnaden. 

Vi samlas strax söder om den gamla järnvägsbron vid 
parkeringsplatsen på Brogatan och bredvid 
vattenkraftverksområdet. Från samlingsplatsen och 
laxtrappan blir det en gemensam promenad upp via 
laxstigen till lekplatsen. Laxstigen invigdes hösten 
2021 och berikar ditt besök. 

Ett tips är att ta med dig varma kläder då det inte är så 
mycket gående och gärna polariserande solglasögon, 
det underlättar för att få syn på fiskarna i vattnet samt 
ha gärna lite tålamod med dig. 

Kostnad 20 kronor per person, som går till Laxfond 
Vänern för utsättning av lax och öring. 
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Det går bra med att ta med sig barnvagn men en liten 
del av stigen är brant. Hunden är också välkommen 
om den är kopplad. För funktionshindrade finns en 
parkeringsplats på Kraftverksgatan norr om 
laxtrappan. 

Vägbeskrivning: Sväng in till Gullspångs centrum från 
Inlandsvägen 26 (mellan Mariestad-Kristinehamn). 
Passera centrumkärnan, följ Storgatan och parkera på 
anvisad plats på Brogatan vid den gamla järnvägsbron 
och bredvid Gullspångs vattenkraftverk. Under 
lektiden finns gulgröna vägskyltar uppsatta vid väg 26. 
Närmaste busshållplats är Gullspångs busstation på 
cirka 600 m gångavstånd. 

Guide/r: Brita Augustinson, telefon: 0739-29 06 04 
eller Jan Hassel 0705-33 62 90. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Strax söder om den gamla 
järnvägsbron vid parkeringsplatsen på Brogatan och 
bredvid vattenkraftverksområdet. 
(https://goo.gl/maps/BByaA3HJreBYVAgL6). 

 

162. Utsikt, granit och havsbrus 
15 oktober, kl. 10.30-14.30 

Smögen, Sotenäs 

Följ med på denna Smögenvandring över 
granithalvöarna Kleven och Holländarberget. Guiden 
berättar om Smögen och området medan vi tar oss 
fram över klippor, skrevor och block och känner 
västvinden. Höga utsiktspunkter mot havet. Ofta 
krävande terräng. Ibland lättgått på broar längs berg. 
Kängor, vindtät jacka och mössa rekommenderas. 
Medtag matsäck och vatten. Auktoriserad 
Bohuslänguide leder vandringen. Långbenta hundar 
välkomna.  

Guide/r: Anette Bargel, telefon: 0705-77 64 22 

Föranmälan: Läs mer och boka din plats via länk som 
kommer dyka upp på Västkuststiftelsens hemsida 
inom kort. Max 25 deltagare.  

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Parkering nära Vallevik och Kleven på 
Smögen (https://goo.gl/maps/X1D2w4zufr6xQFMUA). 

 

163. Lekande fiskar i laxtrappan 
22 oktober, kl. 10.00-11.30 

Gullspångsälven, Gullspång 

Ett guidat besök vid laxtrappan med möjlighet att se 
lekande fiskar. Lär dig mer om den unika 
Gullspångslaxen och Gullspångsöringen, två arter som 
bara leker naturligt på ett ställe i världen. Guide är 
Brita Augustinson eller Jan Hassel som gärna delar 
med sig av sina kunskaper och berättar om projektet 
Gullspångslaxen. I oktober och en bit in i november 
leker laxen samt öringen som också trivs bra och 
frodas i Gullspångsälven. Båda arterna har utvecklats 
sedan istiden och överlevt många hinder såsom 
kraftverksutbyggnaden. 

Vi samlas strax söder om den gamla järnvägsbron vid 
parkeringsplatsen på Brogatan och bredvid 
vattenkraftverksområdet. Från samlingsplatsen och 
laxtrappan blir det en gemensam promenad upp via 
laxstigen till lekplatsen. Laxstigen invigdes hösten 
2021 och berikar ditt besök. 

Ett tips är att ta med dig varma kläder då det inte är så 
mycket gående och gärna polariserande solglasögon, 
det underlättar för att få syn på fiskarna i vattnet samt 
ha gärna lite tålamod med dig. 

Kostnad 20 kronor per person, som går till Laxfond 
Vänern för utsättning av lax och öring. 

Det går bra med att ta med sig barnvagn men en liten 
del av stigen är brant. Hunden är också välkommen 
om den är kopplad. För funktionshindrade finns en 
parkeringsplats på Kraftverksgatan norr om 
laxtrappan. 

Vägbeskrivning: Sväng in till Gullspångs centrum från 
Inlandsvägen 26 (mellan Mariestad-Kristinehamn). 
Passera centrumkärnan, följ Storgatan och parkera på 
anvisad plats på Brogatan vid den gamla järnvägsbron 
och bredvid Gullspångs vattenkraftverk. Under 
lektiden finns gulgröna vägskyltar uppsatta vid väg 26. 
Närmaste busshållplats är Gullspångs busstation på 
cirka 600 m gångavstånd. 

Guide/r: Brita Augustinson, telefon: 0739-29 06 04 
eller Jan Hassel 0705-33 62 90. 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Kultur/historia 

https://goo.gl/maps/BByaA3HJreBYVAgL6
https://goo.gl/maps/X1D2w4zufr6xQFMUA


Svårighetsgrad: Lätt 

Samlingsplats: Strax söder om den gamla 
järnvägsbron vid parkeringsplatsen på Brogatan och 
bredvid vattenkraftverksområdet. 
(https://goo.gl/maps/BByaA3HJreBYVAgL6). 

 

164. Det bästa av Risveden 
29 oktober, kl. 09.00-16.30 

Risveden, Ale 

Risveden är ett stort och vilt naturområde nordöst om 
Göteborg. Här finns höga berg och djupa dalar, stora 
skogar och charmiga sjöar. Vi kommer att vandra en 
väldigt kuperad rundslinga (start/mål på samma plats) 
genom ett flertal naturreservat på cirka 18 kilometer 
och hålla ett tempo något högre än normaltempo, 
alltså på runt 4 kilometer i timmen. Det är med andra 
ord en krävande vandring, som varken är rullstols- 
eller barnvagnsanpassad. Ta med matsäck, vatten, 
kängor, överdragskläder, snacks och pigga ben. 
Samlingsplatsen/starten ligger långt från närmsta 
busshållplats. Bil är med andra ord att föredra.  

Guide/r: Fredrik Schenholm, telefon: 0731-58 61 63. 

Föranmälan: maila till info@schenholm.com. Max 20 
deltagare.  

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Parkeringen till Kvarnsjöarnas 
naturreservat 
(https://goo.gl/maps/P5qvS9nqaYHqT2DC9, 
57°58’33.8″N 12°17’47.8″E) 

 

165. Hällkistor på Dalboslätten 
29 oktober, kl. 09.30-15.30 

Dalboslätten öster om Frändefors, Vänersborg 

Samling på parkeringen vid Frändefors kyrka. Vi 
kommer först att besöka kyrkan och se dess interiör 
innan vi tillsammans åker till platsen för vandringen. 

Vi besöker tre stenkammargravar på Dalboslätten 
öster om Frändefors. Vi kommer att göra ett längre 
stopp med möjlighet att inta medhavd fika, vid en av 
Sveriges största hällkistor. 

Vandringen är cirka 6 km lång och går huvudsakligen 
på landsväg men delvis även på stigar och obanad 
terräng. Det är inte särskilt kuperat men kan bitvis 

vara lite blött varför det är viktigt att ha bra på 
fötterna. Vi kommer att få lite upplysningar om 
historiska platser vi passerar under vägen och få 
lyssna till sång av Agnes Dahlbom vid några stopp. 

Samarrangemang med Dalskogs tennisklubb och 
byalag och Vänersborgs kulturvecka. 

Föranmälan: via e-post till 
h_mikael_hansson@yahoo.com. Max 30 deltagare. 

Guide/r: Mikael Hansson, telefon: 0732-67 19 64. 
Agnes Dahlbom (sång) 

Tema/n: Kultur/historia 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: På parkeringen vid Frändefors kyrka 
(https://goo.gl/maps/kGUX4SiwitJK51QN7) 

 

166. Börja vandra 
30 oktober, kl. 10.00-13.00 

Bråtaskogen, Härryda 

Drömmer du om att vandra, men har aldrig riktigt 
testat? Då är denna ganska centrala men stundtals 
vilda vandringen för dig! Under den 2,5 kilometer 
långa vandringen i Bråtaskogens naturreservat 
varierar naturen otroligt mycket och det är mycket att 
upptäcka längs vägen. Längs vandringen kommer du 
att få lära dig massor om vandring. Vilken utrustning 
du måste ha (och vad du inte måste ha), hur du packar 
din ryggsäck och en hel drös med tips på vandringar 
längs Västkusten är några av sakerna som du kommer 
få mer kunskap om. Målet med denna vandring är att 
du ska få tillräckligt med information och 
självförtroende så att du kan bege dig ut på egna 
vandringar. För Västkusten är ett riktigt eldorado när 
det kommer till vandringar! 

Mötesplatsen är parkeringsplatsen till Bråtaskogens 
naturreservat. Buss går till hållplats Solsten i Härryda. 
Vandringen går mestadels längs skogsstigar med en 
och annan stigning. Ta med en fika (macka eller 
liknande) och något att dricka. På fötterna 
rekommenderas ett par lättare kängor, men 
springskor går fint. Är det blött i marken så kommer 
fötterna sannolikt bli blöta med springskor. 

Detta är en vandring som ej passar varken barnvagn 
eller rullstol.  

Guide/r: Fredrik Schenholm, telefon: 0731-58 61 63 

https://goo.gl/maps/BByaA3HJreBYVAgL6
mailto:info@schenholm.com
https://goo.gl/maps/P5qvS9nqaYHqT2DC9
mailto:h_mikael_hansson@yahoo.com
https://goo.gl/maps/kGUX4SiwitJK51QN7


Föranmälan: maila till info@schenholm.com. Max 20 
deltagare.  

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Första parkeringen vid Bråtaskogens 
naturreservat 
(https://goo.gl/maps/RTJ43xmWGTE2ZQYC7, 
57°40’08.3″N 12°06’59.7″E) 

 

167. Örnar i Kalvöfjorden 
13 november, kl. 09.00-13.00 

Stigfjorden/Råssö, Orust 

En fågelexkursion i bohuslänska vinterörnmarker där 
havsörn brukar jaga. Förutom havsörn kan vi se en 
mängd sjöfåglar samt andra rovfåglar som pilgrimsfalk 
och duvhök. Vi rör oss i relativt lätt terräng. Ta med 
matsäck och kikare. Ca 6 km vandring. 

Guide/r: Thomas Liebig, telefon: 0706-46 65 58 

Föranmälan: via Västkuststiftelsens hemsida. Max 30 
deltagare.  

Tema/n: Växter, Fåglar, Geologi 

Svårighetsgrad: Medel 

Samlingsplats: Råssö naturreservatsparkering 
(https://goo.gl/maps/k4J4zc2V1fpjZRTw8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168. Glöggvandring i adventstid 
27 november, kl. 09.45-14.00 

Trossö-Kalvö-Lindö, Tanum 

Följ med oss ut till stränderna de ödsligt sköna under 
den kallare delen av året. Har vi tur ligger snön vit på 
berghällen. Guidningen belyser årstidsvariationer i hav 
och på land. Ta gärna med matsäck och glögg. 
Begränsat antal platser. Kort båtfärd (avgift 200 kr, 
betalas kontant eller med swish). 

Föranmälan: via sms på 0766-22 96 68 senast dagen 
före. Anmälan måste bli bekräftad för att få plats. Max 
24 deltagare. 

Guide/r: Sara Philipson, telefon: 0709-52 52 65. 
Christin Appelqvist telefon: 0766-229668 

Föranmälan: Anmälan på sms till 0766-22 96 68 
senast dagen innan, bekräftelse på anmälan krävs. 
Max 24 deltagare.  

Svårighetsgrad: Krävande 

Samlingsplats: Resö Hamn vid båtkranen där båt 
avgår 09.45 
(https://goo.gl/maps/1rV7uLArhSnsBepF6). 

 

mailto:info@schenholm.com
https://goo.gl/maps/RTJ43xmWGTE2ZQYC
https://goo.gl/maps/k4J4zc2V1fpjZRTw8
https://goo.gl/maps/1rV7uLArhSnsBepF6
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