Naturkalender för Dalsland
maj - oktober 2017
April
VÅR VID HÄSTEFJORDEN (Vänersborg)
Lördag 29 April kl 08.00
Detta är månadens utflykt vid Hästefjorden där vi följer vårsträcket av fåglar. Det ovanligt
kalla aprilvädret har gjort att få tropikflyttare har anlänt men vi hoppas få se några. Och vi kan
säkert räkna med någon överraskning. Vi kommer att vandra i en del blöta områden så stövlar
är lämpligt. Och glöm inte kaffe & matsäck. Samling kl 08.00 vid trevägskrysset vid Siviken
som ligger precis sydost om Stora Hästefjorden. Beroende på väder och fågeltillgång åker vi
runt i området sä länge vi tycker det är givande. Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Arr: Dalslands Ornitologiska förening Ansvarig: Per Undeland 0734 -19 84 50

RYR (Mellerud)
Söndag 30 april kl. 10:00-14:00
Kulturlandskap med slåttermarker
Vi vandrar runt i detta fina kulturlandskap på Ryrhalvön och guiden beskriver varför det ser ut
som det gör här och vilka spår man kan se från tidigare brukning av markerna. Vi ser vilken
artrikedom som finns i denna kalkrika flora och fauna. Så här års bör det vara blåsipporna
som dominerar med den för Dalsland så typiska blandningen av färgerna blått, vitt och rosa.
Vi stannar på lämpligt ställe för medhavd fika. Vandringen är 4-5 km i lätt terräng. Samling
vid reservatsparkeringen. Vägbeskrivning: Från E45 norr om Mellerud sväng mot Snäcke följ
sedan skyltning till reservatet. Reservatsparkeringen ligger några kilometer efter att du svängt
av från vägen mot Snäcke. Närmsta busshållplats är Kärrkil, gå vägen in mot Snäcke ca 3 km
till samlingsplatsen. Ring guiden i förväg om du vill ha skjuts mellan hållplats och samlingsplats.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Helena Sellering 0708-60 29 13
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Maj
FÅGELVÅREN VID GÖSJÖN & BERGS MADER (Mellerud)
Tisdagarna 2 maj, 9 maj, 16 maj, 23 maj och 30 maj kl 18:00
Vid fågeltornet, Linderuds rastplats, Gösjöns norra ände, Mellerud. OBS kommer ni senare
och tornet är tomt, ring någon av kontaktpersonerna och hör efter var vi är. Vid
Bergs mader, skådar vi vid två platser: Skogsholmen eller Skådarkullen. Samarrangemang
med Studiefrämjandet. Arr: Dalslands Ornitologiska förening
Ansvariga: Åke Gustavsson 070-617 26 76 och Björn Danielsson 070-654 02 55
MÖT VÅREN I EDSLESKOG (Åmål)
Onsdagarna 3 maj, 10 maj och 17 maj kl 08.00
Dalslands finaste lokaler för hackspettar finns runt Edsleskog,och vi besöker
någon av dessa. Många andra arter som skogshöns, nötkråka och stenknäck finns också i
området. Samling kl 08.00 på stora parkeringen vid naturreservatet Bräcke ängar. Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Arr: Dalslands Ornitologiska förening Ansvarig: Bertil Eriksson 0705-22 15 52

VÅRENS FÅGLAR I FÄRGELANDAOMRÅDET (Färgelanda)
Onsdagarna 3 maj, 10 maj , 17 maj, 24 maj och 31 maj kl 18:00
Start vid fågeltornet som nås från Ellenö reningsverk i samhället vid Ellenösjön, söder om
Färgelanda. OBS: kommer Ni senare och tornet är tomt, ring så meddelar vi vår position.
Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Arr: Dalslands Ornitologiska förening Ansvarig: Monica Svensson 070-2316980

FÅGELSKÅDNINGENS DAG I HELA SVERIGE (Mellerud)
Söndagen den 7 maj kl 09:00
Sunnanå naturreservat
Vid Holmsåns mynning och Sunnanå naturreservat. Samling kl 9 på grusparkeringen vid
ingången till reservatet i Sunnanå hamn, Mellerud. Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Arr: Dalslands Ornitologiska förening Ansvarig: Åke Gustavsson 070-617 26 76

Maj
HERÅMADEN (Dals-Ed)
Lördag 13 maj kl. 10:30-14:30
Heråälven och Bastedalen
Vi vandrar till Bastedalen, det idylliska torpet som rustats upp och är raststuga i reservatet. Bastedalen
ligger intill Heråmaden, en vacker dalgång där Heråälven slingrar genom orörd myrmark. Här kan man
så här om våren få höra en sanslös fåglalåt från myr och skog i blandad kör. Turens längd: 7 km vandring på väg, spång, stig och stiglöst. Ta med matsäck. Stövlar till vandringen är ett måste! Samling vid
reservatets parkering på vägen som går förbi Klevmarken. Efter Klevmarken kör 3 km åt väster. Koordinater för samlingsplatsen: 58°58’21.6”N 11°46’29.7”E.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Barbara Sandell, 0703-49 00 93
PÅ RYRHALVÖN (Mellerud)
Torsdag 18 maj kl 18:00
Samling på parkeringen vid den norra rondellen i Mellerud för samåkning. Sen vandrar vi i blomsterprakten på Ryrhalvön. Tag med fika. Arr: Nordals Naturskyddsförening
Ansvariga: Christer Johansson 0706-77 30 64 och Bertil Larsson 0702-95 29 96
SKÄRBO (Bengtsfors)
Söndag 21 maj kl. 09:00-13:00
Fågelsång och vårblomster
I naturreservatet Skärbo möts skogens och hagmarkens fåglar och 109 olika fågelarter har observerats
här. Denna härliga vårmorgon ska vi sortera upp kvittrandet i de nyrestaurerade hagarna och försöka
samla på oss så många arter som möjligt. Samtidigt spanar vi in St Pers nycklar och andra sköna 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.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Kolbjörn Waern, 0704-834 626
STENEBY (Bengtsfors)
Tisdag 30 maj kl. 19:00-21:00
Musik och mindfullness vid Stenebyälven
Stenebyälven rinner djupt nere i dalgången förbi älghägn och jättegrytor. Vi går på den fantastiska
träbryggan som slingrar sig fram längs vattnet mot reservatet. Strängarnas musik ljuder i samklang med
Stenebyälvens porlande vatten. En berättelse tar form och vindlar vidare. Samling vid informationstavlan för träbryggans stig vid den nedre kyrkogården i Steneby (koordinater: 58°56’7.4”N 12°
12’24.7”E). Lätt vandring ca 1,5 km.
Arr: Västkuststiftelsen Guider: Barbara och Helena Sandell, 0703-49 00 93

Juni 2017
ÖSAN (Bengtsfors)
Lördag 3 juni kl. 10:30-12:30
Musik och berättelser i lövsal och mandelblomsäng
Vi vandrar genom omväxlande lövskog och barrskog med många riktigt gamla träd. Mandelblom
och tjärblomster kantar stigen. Fågellivet är också rikt med flera sångare, mindre hackspett och
fiskgjuse. Här växer en berättelse fram till fiolens klingande toner. Vandringen är 1,8 km på en
stig. Ta gärna med en hopfällbar pall eller ett sittunderlag. Om vädret är somrigt avslutar vi turen
med kaffe och dopp i Laxsjön för alla badsugna. Samling vid reservatets parkering, kör in på
Strandvägen förbi Munksjö Papers huvudkontor i Billingsfors. Koordinater för samlingsplatsen är
58°59’4.9”N 12°16’45.2”E.
Arr: Västkuststiftelsen Guider: Barbara och Helena Sandell, 0703-49 00 93
NATURNATTA (Åmål)
Måndag 5 juni kl 20
Vi åker ut till en stilla plats i kommunens utkanter. Där vandrar vi till lämpligt mål och upplever
naturen med våra sinnen. Samling vid Dalhall kl 20 för samåkning. De som så önskar ägnar sig åt
nattsångare på hemvägen. Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Arr: Åmålsbygdens Naturskyddsförening Ansvarig: Christer Boweden, 0532-14579

SKÄRBO (Bengtsfors)
Tisdag 6 juni kl. 10:00-14:00
Guckusko - Skogens hemlighetsfulla drottning
Vi tränger djupt in i storskogen där vi finner den ståtliga orkidén guckusko som här har sin
enda växtplats i Dalsland. Förhoppningsvis blommar den praktfullt i dunklet under granarna. På vägen tillbaka strövar vi genom Skärbos restaurerade ängar och hagar där David
Gustafsson hjälper till att hitta de botaniska rariteter som trivs på dalformationens kalkrika
berggrund medan Kolbjörn lyss efter fåglarna. Med hjälp av kartor från 1700- och 1800talen över ¼ mantal Skärbo och dess torp funderar vi på hur landskapet såg ut här för sådär
200 år sedan då minst sex familjer fann sin utkomst här. Det blir en ca 5 km lång vandring
genom betesmarker och på skogsstigar. 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.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Kolbjörn Waern, 0704-834 626

Juni 2017
NATTFÅGELSKÅDNING I MELLERUDSOMRÅDET (Mellerud)
Fredagen den 9 juni kl 20:00
Samling vid Preem-macken (100 m norr södra rondellen) i Mellerud.
Arr: Dalslands Ornitologiska förening
Ansvariga: Åke Gustavsson 070-617 26 76 och Björn Danielsson 070-654 02 55

VILDA BLOMMORS DAG (Bengtsfors)
Lördag 10 juni kl 10.00
Skogsdal gör en utflykt till Trakten i Tisselskog. Samling på Konsumparkeringen i Mustadfors.
Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Arr: Skogsdals Naturskyddsförening Ansvarig: Ingvar Arvidsson 0706-839517

YTTRE BODANE (Åmål)
Söndag 18 juni kl. 10:00- ca 15:00
Ut i Vänerskärgården till fots
Spänger och broar gör det möjligt att komma ut bland Vänerns yttersta öar och skär. Vandringen
tar ca 5 timmar i ganska lätt terräng, omkring 5 km. Vi passerar stora vassvikar och bronsåldersrösen ut mot Våleberg - vårdkasarnas berg. Vi stannar till vid Nötöns informationscentrum.
Möjligheten att se vår mäktigaste rovfågel havsörnen är ganska stor. Vålebergsnäbbans blankslipade hällar kan ge inspiration till bad. Ta med matsäck för två matstopp och gärna även badkläder, kamera och kikare. Samling sker vid reservatets parkering norr om Köpmannebro, skyltning
vid E45 vid Årbol. Närmsta busshållplats är Årbol (Åmål) ute vid 45:an. Kontakta guiden för
skjuts de 3,6 km ner till reservatet.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Helena Sellering 0708-60 29 13
DE VILDA BLOMMORNAS DAG (Mellerud)
Söndag 18 juni kl 10.00
Håverud och Ramslöksdalen
Samling vid norra brofästet i Håverud kl 10. De vilda blommornas dag är Sveriges och Nordens
mest omfattande officiella blomstervandring, då tusentals människor deltar i blomstervandringarna.
Arr: Dalslands Botaniska Förening Ansvarig: Bertil Larsson 0530-20496, 0702-952996

Juli 2017
FJÄRILSUTFLYKT TILL PETERSBORG
OCH MOSSTAKAN (Åmål)
Lördag 1 juli kl 11.00 Edsleskog
Samling vid rastplatsen intill Edslans Wärdshus i Edsleskog eller Dalhall i Åmål kl 10.30 . Tag med
fika. Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Arr: Skogsdals Naturskyddsförening och Åmåls Naturskyddsförening
Ansvariga: Magnus Backman, 0705 139042 och Kjell Båld 0531-40330

ÅSNEBORESERVATET (Bengtsfors)
Lördag 1 juli kl 10.00 från Dalskog
Vi besöker det nyinrättade Åsneboreservatet öster om Laxsjön. Ängsgranskog och naturskogsartad barrblandskog. På vägen dit stannar vi på några ställen väster om sjön Ränn. Vackert kulturlandskap och slåtteräng. Samling i Dalskog på parkeringen vid avfarten mot kyrkan från väg
166. Samarrangemang med Uddevalla Botaniska Förening. Heldagexkursion.
Arr: Dalslands Botaniska Förening Ansvarig: Claes Kannesten 0532-15173

BALJÅSEN (Åmål)
Söndag 16 juli kl. 10:00-14:00
Familjevandring till Dalslands högsta punkt
En familjeguidning där vi går i lugnt tempo och tittar, funderar och undersöker det vi stöter på längs
vägen. Vi pratar kring varför berget ser ut som det gör och om det syns att människor har bott här kanske finns det även tomtar och troll här. Kanske hittar vi en skatt som trollen glömt kvar i berget.
Vi beundrar utsikten från Dalslands högsta punkt Baljåsen 301 m.ö.h. där vi fikar vid raststugan.
Vandringen som tar 3-4 timmar går över Björndalsberget och Baljåsen, ca 3-4 km i bitvis starkt
kuperad terräng, så ta med fördel med vandrings- eller gåstavar till stöd vid de branta partierna. Ta
med matsäck och bra skor. Samling vid parkeringen vid Petersborg. Närmsta busshållplats är Edsleskogs Skola (linje 775). Ring guiden i förväg om ni vill ha skjuts de ca 3 km upp till samlingsplatsen.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Helena Sellering 0708-60 29 13

Juli 2017
KAMERAVANDRING TILL ROMPESJÖN (Bengtsfors)
Söndag 18 juni kl 10.00
Under en vandring från Högelund till Rompesjön gör var och en sin egen dokumentation av landskap, miljöer och växter för att under hösten återsamlas och redovisa resultatet. Utrustning: Kamera
med närbildsmöjligheter (det har de allra flesta kameror idag så det är inte nödvändigt
med makroobjektiv). Bra att ha är stativ och fjärrutlösare …och matsäck, förstås. Vi beräknar ca 4-5
timmar till vandringen. Vi är behjälpliga med råd och dåd men ställer in om
vädret är otjänligt.
Arr: Skogsdals Naturskyddsförening Info: 0705 220938
Ansvariga: Magnus Backman, 0705 139042 och Lars-Eric Fjellman

ÖRTAGÅRDEN 30 ÅR - I DALS ROSTOCK (Mellerud)
Söndag 23 juli kl 11-16
30-årsjubileum för örtagården och 150-årsjubileum för apoteket. Guidningar, workshops, musik,
försäljning av plantor, tvålar m.m. Medicinalväxter och spännande kulturhistoria. Plats: Brunnsparken i Dals Rostock. För närmare upplysningar kontakta Kerstin Ljungqvist.
Arr: Dalslands Botaniska Förening och Kroppefjälls Hembygdsförening
Ansvarig: Kerstin Ljungqvist 0530-20680 och 0730-586847

STENEBY (Bengtsfors)
Onsdag 26 juli kl. 18:00-20:00
Följ med på upptäcktsfärd i isälvens spår
Följ med på en spännande familjevandring i ett av istidens fantastiska spår i Dalsland! Kanske kan
vi även hitta ovanliga träd och växter. Terrängen är lättgången, med trappor i de brantaste partierna.
Dock inte barnvagns- eller rullstolsvänlig. Längd: 1 km. Ta med fika samt kamera, kikare, lupp, fältflora och fågelbok. Samling vid parkeringen till reservatet som är samma som kyrkans parkering
(koordinater: 58°55’59.8”N 12°12’26.2”E). Närmsta busshållplats är Steneby vägkors. Följ sedan
skyltar till kyrkan och parkeringen ca 500 m.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Helena Sellering 0708-60 29 13

Juli 2017
PROMENAD LÄNGS STENEBYÄLVEN (Bengtsfors)
Torsdag 27 juli kl 17.00
Vi går längs den spångade leden utmed Stenebyälven. Den rika grönskan gör promenaden till ett nästan
tropiskt äventyr. Vi startar från den norra p-platsen vid Steneby kyrka. Slingan är drygt en kilometer
lång. Samarrangemang med Steneby Bygdegårdsförening, Steneby Hembygdsförening och Studiefrämjandet. Arrangemanget ingår i kommunens kulturvecka. Hela programmet kan hittas på Bengtsfors
kommuns hemsida.
Arr: Skogsdals Naturskyddsförening Ansvarig: Inge Haraldsson 0531-33059

HÖLJERUDSFORSARNA (Bengtsfors)
Fredag 28 juli kl. 15:00-17:00
Kantareller, blåbär och öring
Höljerudsforsarna är kända för öring och strömstare men här finns också fina bär- och svampmarker.
Målet med vandringen är att vi tillagar sylt och svamp över öppen eld och delar på detta. Vi börjar med
att plocka blåbär till efterrätten och sedan avslöjar jag ett par fina kantarellställen för er. Öringen ska
vi dock inte äta, bara titta på. Ta med egen dryck. Samling vid reservatets parkering längst in på Varvsvägen i Billingsfors. Koordinater: 58°59’36.1”N 12°14’56.6”E.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Barbara Sandell 0703-49 00 93

BERGLÖK (Bengtsfors)
Söndag 30 juli kl 10.00
Floraväkteri. Vi räknar återigen berglökar. Denna gång öster om Stora Lee. Samling på Tingshustorget
vid Strömkulleskolan i Bengtsfors kl 10.
Arr: Dalslands Botaniska Förening Ansvarig: Claes Kannesten 0532-15173

Augusti 2017
SLÅTTER VID DALEN (Bengtsfors)
Lördag 5 augusti kl 10.00
Vi uppmärksammar Ängens Dag genom att slå vår slåtteräng
vid Dalen. Tag med lie eller räfsa samt kaffekorg. Samling på
Tingshustorget i Bengtsfors för samåkning. Samarrangemang
med Studiefrämjandet. Arr: Skogsdals Naturskyddsförening
Ansvarig: Ingvar Arvidsson, 0531-32178 eller 0706-839517
ÄNGENS DAG VID SOLDATTORPET I JÄRBO (Färgelanda)
Lördagen den 6 augusti kl 10 – 14
Vi slår ängen vid soldattorpet tillsammans med Hembygdsföreningen. Du som vill lära
dig mer om lieteknik kommer att få instruktion. Ta med lie, räfsa, vatten och kaffe. Hembygdsföreningen bjuder på mackor till kaffet. Kontaktperson Barbara Sandell 0703-49
00 93 Arr: Färgelanda Naturskyddsförening och Hembygdsföreningen
SLÅTTER VID HALNE (Åmål)
Torsdag 17 augusti kl 17.30
Ta med lie, räfsa och fika. Vi slår och tar bort gräset för att gynna ängsfloran med bl. a.
brudsporre, fältgentiana och låsbräken. Bekämpning av lupiner och örnbräken. Samling
vid Dalhall för samåkning kl 17.30. Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Arr: Åmålsbygdens Naturskyddsförening och Dalslands Botaniska Förening
Ansvarig: Christer Boweden, 0532-14579 och Claes Kannesten 0532-15173
BRÄCKE ÄNGAR (Åmål)
Söndag 27 augusti kl. 10:00-14:00
Bland trumgräshoppor, pärlemorfjärilar och fältgentianor
Vi hoppas på uppehållsväder och har då möjlighet att se och höra spelflykten av den fascinerande och utrotningshotade trumgräshoppan. Bräcke ängar är en av tre återstående lokaler i Västra Götalands län. Vi förväntar oss också ett antal arter praktfjärilar och blommande fältgentianor. Hasselsnoken kan också visa sig vid lämplig väderlek. Ta gärna med
insektshåv och insektsfälthandbok och fältflora. Samling vid reservatets parkeringsplats,
ca 700 m sydost om Edsleskogs kyrka.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Jan Uddén 0706-56 54 01
HÖST VID HÄSTEFJORDEN (Vänersborg)
Under augusti - november en utflykt per månad för att följa höststräcket
I augusti börjar vi med bivråk, vadare och gulärla, för att i november avsluta med
sångsvan, gäss och havsörn. Och vi hoppas att alla 3 arter beckasin visar sig under hösten.
Information om utflyktsdag och samling kommer på www.fåglarpådal.se
Arr: Dalslands Ornitologiska Förening Ansvarig: Per Undeland 0734 -19 84 50

September 2017

VANDRING I GAMMELSKOG I NORRA LÅNGSERUD
ELLER SÖDRA GLASKOGEN (Åmål-Värmland)
Lördag 16 september kl 9.00
Vi gör en vandring i någon gammal naturskog i dessa trakter och tittar på ett urval av naturskogens ovanligare mossor, lavar och vedsvampar. På någon trevlig plats gör vi upp en eld
och grillar och kokar kaffe. Medtag gärna något grillbart till brasan. Samling vid Dalhall kl.
9:00 eller Mo kyrka 9:10 för samåkning. Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Arr: Åmålsbygdens Naturskyddsförening Ansvarig: Roger Gran, tel 0730-461970
TRESTICKLANS NATIONALPARK (Dals-Ed)
Söndag 17 september kl. 10:00-16:30
Fantastisk natur och spännande människoöden
Vi vandrar på Hallevägen och Orshöjdsleden och besöker ruinen efter Olstjärnsbråtarna och
grottan Orrebryngels Om (ugn). Förutom information om naturen får vi också höra om intressanta människoöden som läkekunnige Orrebryngel, historiesamlaren Stampare-Jan, tjuven och mördaren Tomte-Elias och kvinnorna på Kärelös. Flera kurirleder under andra
världskriget gick också genom området. Längd: ca 10-12 km. Matsäck för två raster. Samling på nationalparkens parkering vid Råbocken. Infart (skylt) från vägen mellan Ed och
Nössemark (ca 18 km norr om Ed och 14 km söder om Nössemark) på västra sidan av Stora
Le. Samarrangemang med Friluftsfrämjandet i Tanum.
Arr: Västkuststiftelsen och Friluftsfrämjandet i Tanum
Guide: Gunnel Turpeinen 0525-330 95, 0702-44 67 09
HÖST VID HÄSTEFJORDEN (Vänersborg)
Under augusti - november en utflykt per månad för att följa höststräcket
I augusti börjar vi med bivråk, vadare och gulärla, för att i november avsluta med sångsvan,
gäss och havsörn. Och vi hoppas att alla 3 arter beckasin visar sig under hösten. Information
om utflyktsdag och samling kommer på www.fåglarpådal.se Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Arr: Dalslands Ornitologiska Förening Ansvarig: Per Undeland 0734 -19 84 50
Till hösten planeras Hjortens udde,
Ranneberget och Mörttjärn/Svarvaretorpet
Dessa vandringar annonserars mer i detalj på
www.nordal.naturskyddsforeningen.se
Arr: Nordals Naturskyddsförening

Oktober 2017
MILJÖVÄNLIGA VECKAN (Bengtsfors)
3-8 oktober, vecka 40
Skogsdals Naturskyddsförening finns till hands i flera av kommunens butiker för att informera utifrån
årets tema som är Vad har vi egentligen i badrumsskåpet? Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Arr: Skogsdals Naturskyddsförening
Ansvariga: Monica Morey 070-3787438 och Elisabeth Gustafsson, 0531-40813

BJÖRNRESOR (Bengtsfors)
Torsdag 19 oktober kl. 18.30 i Gustavsfors
Marie Leander visar bilder och berättar om bl.a. resor med björn i focus. Samarrangemang med Studiefrämjandet. Lokal: Gustavsfors Folkets Hus.
Arr: Skogsdals Naturskyddsförening Ansvarig: Lars-Eric Fjellman 0705-220938

ÖRINGENS LEK I HÖLJERUDSFORSARNA (Bengtsfors)
Månadsskiftet oktober - november
Vi gör ett nytt försök att få se öringleken i Höljerudsforsarna. Under ledning av Thomas Enoksson,
0531-61759, hoppas vi få ta del av vad som sker under ytan. Datum och klockslag bestäms
med kort varsel, så håll uppsikt efter annons i Dalslänningen. Samling vid Billingsfors kyrka för
samåkning. Samarrangemang med Billingsfors Sportfiskeklubb och Studiefrämjandet.
Skogsdals Naturskyddsförening Ansvarig: Inge Haraldsson, 0531-33059

HÖST VID HÄSTEFJORDEN (Vänersborg)
Under augusti - november en utflykt per månad för att följa höststräcket
I augusti börjar vi med bivråk, vadare och gulärla, för att i november avsluta med sångsvan, gäss och
havsörn. Och vi hoppas att alla 3 arter beckasin visar sig under hösten. Information om utflyktsdag och
samling kommer på www.fåglarpådal.se Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Arr: Dalslands Ornitologiska Förening Ansvarig: Per Undeland 0734 -19 84 50

Ovanstående naturutflykter är gratis.

Om du vill ha en privat naturguidning, kontakta någon av de lokala naturguiderna
enligt följande:
Lars Eric Fjellman (växter, fotografering, kulturhistoria), telefon 0705-220 938,
www.fjellmans.se och www.dalslandsbild.se
Håkan Kristiansson, telefon 0707-663 217.
Kerstin Ljungkvist (vilda växters användning, kulturhistoria), (endast inom Melleruds kommun), telefon 0730-586 847, www.rostock.se
Barbara Sandell (vildmark, bäver, kanoting), telefon 0703-490093,
www.dalslandnaturguide.se
Helena Sellering (geologi, vildmark, kulturhistoria), telefon 0708-602 913
Dalslands Aktiviteter (ridturer, kanoting, jakt och fiske), telefon 0531-330 86, 0706333 086, www.dalslandsaktiviteter.se

Ytterligare information
Föreningen Kroppefjälls Vandrare har många vandringsturer i sitt program, se
www.kroppefjallsvandrare.se Västkuststiftelsens utflykter i länet finns i sin helhet
på www.vastkuststiftelsen.se Evenemangskalender finns på kommunernas hemsidor och på Dalslands Turists hemsida www.dalsland.com De ideella naturföreningarnas utflykter visas i skriften Natur på Dal som de ger ut två gånger per år
(vårens upplaga är med här). Ansvarig för sammanställningen i Naturkalendern är
Renée Olsåker, Dalslands miljö– och energiförbund 0705-410 266.
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