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Mellerud - Vårflora i Östebo, lördag 10 maj kl 10.00  

Samling vid slussen i Upperud. Vårflora med bl.a, lundviol, kanske rosettjungfrulin och små-

fingerört. Claes Kannesten 0532-15173, 073-8016402.  

Arr. Dalslands Botaniska Förening 
 

Bengtsfors - heldagstur till Kostterhavets Naturum,  

lördag 10 maj kl 06.30 

Samåkning med bil från torget i Bengtsfors till Strömstad varifrån vi tar Kosterbåten och 

besöker  Kosterhavets Naturum och ser oss omkring på  ön. Anmälan om deltagande till Inge 

Haraldsson, 0531-33059, eller Magnus Backman, 070-5139042. (Samarrangemang med Stu-

diefrämjandet)   Arr. Skogsdals Naturskyddsförening  
 

Mellerud - Fågel vid Gösjön & Bergs mader, tisdag 13 maj kl 18:00  

Samling vid Linderuds rastplats, Gösjöns norra ände, Mellerud. Kontaktpersoner: Åke Gus-

tavsson, 070 - 61726 76, Björn Danielsson, 070 - 654 02 55, Björn Höök, 073 - 713 99 

08. (Samarrangemang med Nordals Naturskyddsförening) OBS: kommer Ni senare och tornet 

är tomt, ring och hör efter var vi är. Vid Bergs mader, skådar vi vid två platser: Skogshol-

men eller Skådarkullen.  Arr. Dalslands Ornitologiska Förening.  

 

Åmål - Orkidéer och andra blommor Bräcke ängar, onsdag 14 maj,  

kl 18.00—21.00  
Bräcke Ängar är ett naturreservat där det gamla kulturlandskapets slåtter- och betesmark 

bevarats in i vår tid. På dalformationens kalklerskiffrar trivs en rik flora med flera orkidé-

arter som tvåblad, nästrot och St Pers nycklar. Under vandringen i lätt terräng som tar ca 

tre timmar samtalar vi om såväl bygdens lokalhistoria som växterna och deras betydelse i 

folktro och folkmedicin. Fika till två raster och kamera är bra att ha med. Samling vid re-

servatets parkeringsplats ca 700 m sydost om Edsleskogs kyrka. Busshållplatsen heter Eds-

leskogs kyrka. Guide är Lars Eric Fjellman, 0705-220 938. Arr. Västkuststiftelsen 
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Färgelanda  -  De stora träden, onsdag 14 maj kl 18.30 – 21.30 

Samling på torget i Högsäter. Runt i Dalsland pågår inventering av kommunens största björk, 

sälg, tall osv och då är det omkretsen i brösthöjd  som räknas. Denna kväll ska vi med måttband 

och GPS besöka några platser med stora träd och få med dem i statistiken. Följ med på en kom-

munrunda där du kanske kommer till platser som du inte visste att de fanns..  Frågor?  

Ring Barbara Sandell 0703 490093. Ta med fika. Arr. Färgelanda Naturskyddsförening  
 

Bengtsfors  -  Håll koll på fjärilarna, torsdag 15 maj kl 18.30  

Föredrag med bildvisning i Bengtsfors kulturhus av Lars Pettersson från Lunds universitet. Lars 

är ansvarig för Svensk Dagfjärilsövervakning. Vi fikar på Café Strömmen. (Samarrangemang med 

Studiefrämjandet och Bengtsfors kommun) Ansvarig: Magnus Backman, 070-5139042.  

Arr. Skogsdals Naturskyddsförening  

 

Bengtsfors - Skärbo - Ängens och hagens fåglar, då och 

nu, lördag 17 maj kl 09.00-13.00  Samling vid Skärbo natureser-

vats parkering belägen ca 10 km nordost om Dals Långed.  

I Skärbos restaurerade ängar och hagar lyssnar vi till vårens fåglar. Fågelex-

perten Fredrik Spak hjälper oss att hålla isär de olika truddilutterna och be-

rättar om fåglarnas liv och  leverne. Nötkråka och stenknäck hör till de över 

hundra fågelarter som har observerats på denna lilla skogsgård. Vi resonerar 

om de förändringar i Skärbos fågelfauna som har ägt rum under de senaste 

årtiondena och under det senaste seklet. Vi vandrar i maklig takt ca 4 km i 

lättgången terräng. Ta med matsäck och kikare om sådan finns. Guide är Kol-

björn Waern, 0704-834 626. Arr. Västkuststiftelsen  

Mellerud - Ranneberget, Familjevandring på jakt efter urskogens 

hemligheter, söndag 18 maj, kl 10.00—14.00  
 

En vandring för den nyfikne och modige! Här har du chansen att lära dig lite mer om Dals-

lands geologi, växter, djur, grottor m.m. Vi går i obanad terräng 50 meter uppför ras-

branterna i denna urskogsliknade terräng. På vägen spanar vi efter urskogens hemligheter 

och invånare. T.ex. den mycket ovanliga och fridlysta ormbunken uddbräken som i Sverige 

nästan bara finns i Dalsland. Vi tar god tid på oss och många vattenpauser samt en fika-

paus för att fylla på med energi. Väl uppe på berget visar guiden vägen till ”He-grottan” 

för de som orkar och vågar. Vägen dit går bitvis på en smal stig med brant stup på ena 

sidan, inget för den höjdrädde, men det är inte långt. De som vill får gå in och utforska 

grottan som är ca 10 m djup. Kanske hittar vi en kvarglömd trollskatt i grottan. Sen går vi 

upp på  Jättekullen och tittar på utsikten och tar vår andra fikapaus. Därefter går vi ner 

från berget via en skogsväg. Längden på vandringen beror på hur mycket intressant som vi 

vill titta på men uppskattningsvis 3-4 km. Ta med matsäck till två fikaraster, kikare, even-

tuellt lupp och kamera om du har. Mycket vatten kan också vara bra att ha. Det kan även 

vara bra att  
ha med en vandringsstav som extra stöd i de branta 

partierna. Samling kl 10.00 vid parkeringen till Ran-

nebergets naturreservat. Guide är Helena Sellering 

0708-602 913 och hon får hjälp av Claes Kannesten. 

Arr. Västkuststiftelsen 



Mellerud - En vårkväll vid Ränsliden - tisdag 20 maj kl 18:00 - 20.00 

Tag med fika i ryggsäcken och kom med på kvällsvandring vid Ränsliden. Samling vid Källhults bygdegård. 

Kontakt: Christer Johansson 0530 33070 och  

Martin Niklasson 0707 51 51 36. Arr. Nordals Naturskyddsförening  
 

Mellerud - Fågel vid Gösjön & Bergs mader - tisdag 20 maj kl 18:00  

och  

Mellerud - Fågel vid Gösjön & Bergs mader - tisdag 27 maj kl 18:00  

Samling vid Linderuds rastplats, Gösjöns norra ände, Mellerud. Kontaktpersoner: Åke Gustavsson, 070 - 

61726 76, Björn Danielsson, 070 - 654 02 55, Björn Höök, 073 - 713 99 08. (Samarrangemang med 

Nordals Naturskyddsförening och Studiefrämjandet) OBS: kommer Ni senare och tornet är tomt, ring 

och hör efter var vi är. Vid Bergs mader, skådar vi vid två platser: Skogsholmen eller Skådarkullen. 

Arr. Dalslands Ornitologiska Förening.  

 

Åmål - Naturnatta, torsdag 5 juni, kl 20.00  
Samling vid Dalhall för samåkning. Vi åker ut till en stilla plats i kommunens utkanter. Där vandrar 

vi till lämpligt mål och upplever naturen med våra sinnen.   

Ansvarig Christer Boweden, 0532-14579. Arr. Åmålsbygdens Naturskyddsförening  
 

 

Åmål och Mellerud - Bräcke Ängar och Ryr, söndag 8 juni, kl 10.30  
Samling vid Edsleskogs kyrka. Försommarflora på Dal. Först besöker vi Bräcke ängar för att sedan 

förflytta oss till Ryrhalvön. Vi borde få se fin blomning av trollsmultron och kanske fortfarande 

S:t Pers nycklar samt mycket annat. (Samarrangemang med Uddevalla Botaniska Förening) Claes 

Kannesten 0532-15173, 073-8016402.  Arr. Dalslands Botaniska Förening 

Åmål - Orkidéer och andra blommor Bräcke ängar, tisdag 3 juni,  

kl 18.00—21.00  
Bräcke Ängar är ett naturreservat där det gamla kulturlandskapets slåtter- och betesmark 

bevarats in i vår tid. På dalformationens kalklerskiffrar trivs en rik flora med flera orkidé-

arter som tvåblad, nästrot och St Pers nycklar. Under vandringen i lätt terräng som tar ca 

tre timmar samtalar vi om såväl bygdens lokalhistoria som växterna och deras betydelse i 

folktro och folkmedicin. Fika till två raster och kamera är bra att ha med. Samling vid re-

servatets parkeringsplats ca 700 m sydost om Edsleskogs kyrka. Busshållplats Edsleskogs 

kyrka. Guide är Lars Eric Fjellman, 0705-220 938. Arr. Västkuststiftelsen 



Bengtsfors - Skärbo - Den hemlighetsfulla guckuskon, söndag 8 juni kl 10.00-

14.00  Samling vid Skärbo naturreservats parkering belägen ca 10 km nordost om Dals Långed.  

Vi vandrar genom Skärbos nyrestaurerade ängar och hagar och funderar på hur tidens gång påverkar kultur-

landskapet över århundradena. Och så går vi in i skogen och besöker de slumrande torpmiljöerna som legat 

tysta i 150 år. Där hittar vi den ståtliga orkidén guckusko – kanske en rest från en sedan länge försvunnen 

ängshävd. Vi hoppas att den just nu blommar praktfullt där djupt in i skogen. Det blir en ca 5 km lång vand-

ring genom betesmarker och på skogsstigar. Ta med matsäck.  Guide är Kolbjörn Waern, 0704-834 626. 

Arr. Västkuststiftelsen  
 

Bengtsfors - Steneby - Musik, berättande och mindfulness vid jättegrytorna, 

onsdag 11 juni kl 19.00-21.00  Samling vid kyrkans och naturreservatets gemensamma parkering 

Upplev den trolska stämningen runt jättegrytorna vid Steneby kyrka. Med våra sinnen öppna för intryck går vi 

en stillsam meditationspromenad med inslag av musik och berättande. Fiolens toner blandas med porlandet 

från Stenebyälven. En berättelse växer fram, musiken vävs in. Stigen är dramatisk men det finns räcken och 

trappor. Ta på varma kläder och ta gärna med en hopfällbar pall eller ett sittunderlag. Turens längd är 

mindre än en kilometer.  Guide är Barbara Sandell, 0703-490093. Arr. Västkuststiftelsen  
 

Bengtsfors – Steneby, vandra den nya vandringsleden vid invigningen Dalslandsakti-

viteter torsdag 12 juni kl 11.00  Samling vid receptionen/parkeringen norr om Dalslandsaktiviteter. 

Invigningstal av Kinas ambassadör i Sverige och av Per Eriksson kommunalråd i Bengtsfors kommun. Den nya 

handikappsvänliga leden på 1,1 km är byggd i trä, 1,5 meter bred. Informationstavlor med frågor för de som 

vill testa sina naturkunskaper. Leden går till Steneby naturreservat (norra gränsen) och sedan norrut längs 

Stenebyälven till Edsvägen och tillbaka. Arr. Dalslandsaktiviteter i samarbete med Bengts-
fors kommun och Dalsland Turist AB  
 

Färgelanda  -  Sjöbotten, berättelser & musik om folk och väsen i idegranens 

skog, lördag 14 juni kl 10.30 – 13.30 

I skogen samsades förr torpare och sagornas varelser och nu ska vi på besök i deras värld. Med våra sinnen 

öppna för intryck går vi in i idegransdalen. Fiolens toner blandas med porlandet från en liten bäck. En berät-

telse växer fram, musiken vävs in. Ta med fika och ett sittunderlag. Turens längd är ca 3 kilometer. Guide är 

Barbara Sandell tel. 0703-490093. Samling vid Sjöbottens naturreservats parkering på vägen mellan Rådane-

fors och Häljebyn.                                    Arr. Västkuststiftelsen  

Mellerud - Nattfågelskådning i Melle-

rudsområdet, fredag 13 juni kl 20.00 

Samling vid Shell-Select-macken (södra in/utfarten) 

Mellerud. Kontaktpersoner:  

Åke Gustavsson, 070 - 617 26 76, Björn Danielsson, 

070 - 654 02 55, Björn Höök, 073 - 713 99 08. 

Samarrangemang med Studiefrämjandet.     

Arr. Dalslands Ornitologiska Förening.  



Bengtsfors  -  Tisselskog, De vilda blommornas dag, söndag 15 juni kl 09.00  

Den här helgen firas De Vilda Blommornas Dag över hela Norden. Vi gör det genom att besöka Slåttervi-

ken vid Trakten i Tisselskog. Denna plats är en riktig botanisk pärla i vår bygd. Samåkning från torget i 

Bengtsfors kl. 9.00 och från Konsum i Långed kl. 9.20. Samarrangemang med Studiefrämjandet. Ledare 

och ansvarig: Ingvar Arvidsson, 0531-32178. Arr. Skogsdals Naturskyddsförening  
 

 

Mellerud - Åsnebyn, De vilda blommornas dag, söndag 15 juni kl 10.00  

Samling vid norra rondellen i Mellerud. Växter i kulturreservatet Åsnebyn. Kerstin Ljungqvist 0530-

20680, 0730-586847. Arr. Dalslands Botaniska Förening 
 

 

Åmål - Yttre Bodane Sommarvandring vid Vänerkusten,  

söndag 15 juni kl 10.00—15.00  

Spänger och broar gör det möjligt att komma ut bland Vänerns yttersta öar och skär. Vi lämnar dock 

leden och vandrar upp mot Lilla och Stora Rotetjärn för att sedan följa stranden söderut till Våleberg–

vårdkasarnas berg och därefter återknyta till leden. Vandringen tar cirka fem timmar i blandad ter-

räng och är omkring sex till sju kilometer. Om så önskas tar vi vägen förbi Nötöns informationscent-

rum. Landskapet och utsikterna inbjuder till fotografering så missa inte kameran! Möjligheten att se 

vår mäktigaste rovfågel havsörnen är ganska stor, då den är på stark frammarsch vid Vänern.  Den 

här gången ska vi hålla särskild utkik efter den sällsynta citronfläckade kärrtrollsländan. Kikare är bra 

att ha samt matsäck för två raster. Guide är Lars Eric Fjellman, 0705-220 938.  

Arr. Västkuststiftelsen  
 

 

Åmål - Henriksholm, lördag 28 juni kl 09.00  
Samling vid Ånimskogs kyrka. Vi tittar på den rika kalkgynnade floran. Heldag. Pga båtresa till ön är 

deltagarantalet begränsat. Föranmälan till Claes Kannesten 0532-15173, 073-8016402, först till kvarn 

gäller…Samarrangemang med SNF Åmål.   

Arr. Dalslands Botaniska Förening 



Frändefors -  Sandvikebergen, lördag 5 juli kl 10.00  

Samling vid Timmerviks kyrka. Bl.a. lundviol, blåmonke, blodnäva och kungsmynta. Kjell Eriksson, 033-

155225. Arr. Dalslands Botaniska Förening 
 

Åmål - Fjäril vingad..., lördag 5 juli kl 10.00 
Vi gör en utflykt i närheten av Åmål för att se på fjärilar. Tag med kikare, kamera och matsäck. 

Samling vid Dalhall för samåkning. Samarrangemang med Studiefrämjandet. Ansv. Ingemar Andersson, 

tel 0532-71908. Arr. Åmålsbygdens Naturskyddsförening  
 

 

Ed - Tresticklans nationalpark, Myrar, tjärnar, gränsrövare och kulturmin-

nen, söndag 6 juli kl 10.00-17.00 

Vi kommer att röra oss i norra delen av parken, till stor del utanför lederna för att besöka intres-

santa platser och få känslan av den orördhet som området kan bjuda. Om omständigheterna tillåter så 

tar vi ett litet men dock besök i Norge. Stövlar eller täta kängor rekommenderas eftersom vi korsar 

både myrmarker och bergsryggar. Guiden är erfaren fotograf och bistår gärna med goda råd så glöm 

inte kameran! Heldagsvandringen blir drygt 10 km i medelsvår terräng i lugnt tempo. Kamera, kikare, 

vatten (viktigt) och matsäck för tre raster rekommenderas. Vi samlas vid parkeringen ”Råbocken”. 

Skyltning från vägen mellan Ed och Nössemark, ca 18 km norr om Ed och 14 km söder om Nössemark 

på västra sidan Stora Le. Guidar gör Lars Eric Fjellman, 0705-220 938.  Arr. Västkuststiftelsen  
 

Mellerud - Myrmarker i Dalskog, lördag 19 juli kl 10.00  

Samling vid fyrvägskorset 300 m norr om kyrkan i Dalskog vid väg 166. Rikare myrmarker. Bl.a. Långa 

mad. Kanske kärrknipprot i någon myr i närheten. Claes Kannesten 0532-15173, 073-8016402.  

Arr. Dalslands Botaniska Förening 
 

Bengtsfors  -  Slåtter vid Dalen, lördag 2 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 för samåkning. Samarrangemang med Studiefrämjandet. Ansva-

rig: Ingvar Arvidsson, 0531-32178. Arr. Skogsdals Naturskyddsförening  

 

 



 

Åmål - Sörknatten Vandra med vandringsstav, söndag 20 juli kl 10.00-13.00 
Samling vid Sörknatten naturreservats parkering. En vandringsstav är bra till mycket, har du aldrig provat 

så passa på nu. Var och en får göra sig en egen stav och guiden tar med material för vandringsstavar. 

Men har du någon bra pinne som passar till en vandringsstav får du gärna ta med den. När vi är färdiga 

med våra stavar så provar vi dom genom att vandra i lugnt tempo upp till Sörknattens triangelpunkt som 

ligger endast 141 meter över havet men varifrån man vid klart väder kan se 9 mil åt alla håll. Vandringen 

är ca 3 km och relativt enkel men med vissa branta partier. På det allra brantaste partiet finns det trap-

por. Medtag matsäck till en eller två raster samt, om ni har, även ämne till en vandringsstav, täljkniv och 

kikare. Guide är Helena Sellering 0708-602 913. Arr. Västkuststiftelsen 

Bengtsfors  -  Skarsdalen, lördag 2 augusti kl 09.00  

Samling vid Hotell Dalia i Bengtsfors. Vandring i reservatet. Kanske vill skogsfrun visa sig? Claes Kannes-

ten 0532-15173, 073-8016402.  Arr. Dalslands Botaniska Förening 
 

Mellerud - Svarvaretorpet och Mörttjärn, söndag 10 augusti kl 10.00-16.00  

Samling vid parkeringen vid OK Kroppefjälls OK-stuga.  På denna vandring i lugnt tempo ska vi njuta av 

några av de fantastiska skapelser som finns i detta område. Några är skapade av människor och naturen 

tillsammans, och några har naturen skapat själv. I Mörtjärns naturreservat, som vi passerar på vägen till 

Svarvaretorpet, ser vi på några spektakulära skapelser som ingår i ”Doktor Sædéns runda”. I Svarvare-

torpets naturreservat ser vi bland annat på ängsgranskogen och den för terrängen typiska kvartskalkskif-

fern. Inom området växer Sveriges största bestånd av ormbunken uddbräken. Ormbunken är mycket säll-

synt i landet och utrotningshotad. Vandringen går i huvudsak på vägar och leder och är ca 6 km lång. En 

vandring för den nyfikne och njutningslystne. Ta med fika för minst två raster och om du har faktaböcker 

för växter och djur, kikare och lupp. Glöm inte vatten. . Guide är Helena Sellering 0708-602 913. Arr. 

Västkuststiftelsen   
 

Åmål - Slåtter vid Halne, torsdag 21 augusti kl 17.30 
Samling vid Dalhall för samåkning. Ta med lie, räfsa och fika. Vi slår och tar bort gräset för att gynna 

ängsfloran med bl. a. brudsporre, fältgentiana och låsbräken.  

Samarrangemang med Dalslands Botaniska Förening och 

Studiefrämjandet. Ansv. Christer Boweden, 0532-14579. 

Claes Kannesten 0532-15173, 073-8016402. Arr. 

Åmålsbygdens Naturskyddsförening  



Åmål - Bräcke ängar Bland trumgräshoppor, pärlemorfjärilar och fältgentianor, 

söndag 24 augusti kl 10.00-14.00 
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 länet. Vi förväntar oss 

också ett antal arter praktfjärilar och blommande fältgentianor. Kanske blommar ännu en och annan skogs-

knipprot i skogsbrynen. Ta gärna med insektshåv och insekts-fälthandbok och fältflora. Samling vid reser-

vatets parkeringsplats ca 700 m sydost om Edsleskogs kyrka. Guide är Jan Uddén 0706-565401.  

Arr. Västkuststiftelsen 
 

 

Åmål - Sörknatten Vandring i Ronja Rövardotters och Otto Hesselboms marker, 

söndag 7 september kl 10.00-16.00 

Samling vid Ånimskogs kyrka. Vid samlingsplatsen besöker vi först en lokal med Dalformationens kalkler-

skiffrar och samtalar om dalformationens geologiska historia. Sedan till den norra delen av Sörknattenre-

servatet – Husdalsbergen, där Otto Hesselbom målade sin berömda tavla ”Vårt land”. Från de magra lavbe-

växta kvartsitryggarna har man en fantastisk utsikt mot Vänern med Kinnekulle i fonden. Första delen av 

vandringen går längs myrar och tjärnar i väster. Sommarens blomning är för de flesta växterna passerad 

men en hel del finns fortfarande att låta sig förundras över. Och framför allt att uppleva det fantastiska-

landskapet! Ta gärna med kameran då guiden är erfaren fotograf och tid och möjlighet till fotografering 

kommer att finnas. Vandringen är drygt en halvmil i delvis svår terräng och tar 5–6 timmar. Kamera, kikare 

och matsäck för två raster rekommenderas. Guide är Lars Eric Fjellman, 0705-220 938.  

                   Arr. Västkuststiftelsen 

 

 

Mellerud - Svarvaretorpet, lördag 13 september kl 10.00  

Samling vid receptionen Kroppefjäll Hotel & Spa. Flera mindre kända smålokaler för 

uddbräken. Spaning efter kanske ny lokal för taggbräken! Claes Kannesten 0532-

15173, 073-8016402.   Arr. Dalslands Botaniska Förening 

 

Bengtsfors  -  Utflykt till Brända berget, söndag 14 september 

kl 10.00  

Vi gör en utflykt där vi tittar efter svamp samtidigt som vi njuter av den vackra na-

turen med vidsträckt utsikt. Tag med fika och svampkorg. Samling på Axel P:s parke-

ring. Samarrangemang med Studiefrämjandet. Ansvarig: Inge Haraldsson, 0531-

33059.   Arr. Skogsdals Naturskyddsförening  



 

Åmål - Fågelutflykt till Yttre Bodane, lördag 20 september kl 09.00 
 Samling vid Dalhall.  Vi åker ner till Yttre Bodane och vandrar ut till Våleberget. Där ser vi 

på sydsträckande fåglar, förhoppningsvis en del rovfåglar. Ansv. Ingemar Andersson, 0532-

71908.   Arr. Åmålsbygdens Naturskyddsförening  

 

Färgelanda  -  Kroppefjäll  -  Poesi, stjärnfall och vargyl,  

lördag 27 september kl 18.00 – 21.00 

Samling vid Granan på Kroppefjäll, parkeringen vid skidstugan. På denna vandring i fjol blev det 

poesi och stjärnor men tyvärr inget vargyl eftersom varghonan försvann så det fanns ingen 

vargfamilj för hannen att yla efter. Varghannen finns dock kvar i skrivande stund och vi hop-

pas han träffat en ny hona så han får sin efterlängtade familj. Då kan det finnas chans på 

vargyl. Vi ska vandra upp på en högt belägen plats där vi tänder en eld, fikar och berättar om 

skogens mystiska väsen. Den som har en dikt eller kort berättelse får gärna ta med denna. 

När det mörknar tittar vi på stjärnorna och lyssnar efter skogen djur. Ta gärna med liggun-

derlag och filt eller sovsäck så du kan ligga på rygg och titta på himlen. Terrängen kan vara 

lite svårgången i dunklet men vi ska inte gå långt och vi tar det sakta och varligt. Ta även med 

fika, varma kläder och ficklampa. Barbara Sandell 0703-49 00 93.  

Arr. Västkuststiftelsen   

 

Bengtsfors  -  Sommarens fröjder, torsdag 23 oktober kl 18.30  

Kulturhuset, Bengtsfors. I ord och bild återupplever vi valda delar av sommaren som gick tillsammans 

med Larseric Fjellman, Magnus Backman och Kent-Åke Gustavsson. Det blir många blommor, fåglar 

och fjärilar. Vi fikar på Café Strömmen. Samarrangemang med Bengtsfors kommun och Studiefräm-

jandet. Ansvarig: Larseric Fjellman, 0531- 22093. 

Arr. Skogsdals Naturskyddsförening   

 

Bengtsfors  -  Öringens lek i Höljerudsforsarna, månadsskiftet oktober -  

november  

Förra året var vattnet för varmt vid vårt besök. Vi försöker igen. Leken i Höljerudsforsarna är en 

häftig tilldragelse. Under ledning av Tomas Enoksson 0531-61759 försöker vi ta del av vad som sker 

under ytan. Samling vid Billingsfors kyrka för samåkning. Datum och klockslag bestäms med kort 

varsel, så håll uppsikt efter annons i Dalslänningen. Samarrangemang med Billingsfors Sportfis-

keklubb och Studiefrämjandet. Ansvarig: Inge Haraldsson, 0531-33059.  

                          Arr. Skogsdals Naturskyddsförening   



Ovanstående naturutflykter är gratis. Om du vill ha en privat na-

turguidning, kontakta någon av de lokala naturguiderna:  

 

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 Mel-

leruds 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. 

Anke Vogt (endast inom Melleruds, Dals Eds och Bengtsfors kommuner), (guidar 

också på tyska), telefon 0706-249 348 . 

Dalslands Aktiviteter (ridturer, kanoting, jakt och fiske), telefon 0531-330 

86, 0706-333 086, www.dalslandsaktiviteter.se, 

 

Ytterligare information, koordinater m.m, finns för Västkuststiftelsens ar-

rangemang på www.vastkuststiftelsen.se. Titta också gärna på evenemangska-

lendern på Dalsland Turist AB’s hemsida www.dalsland.com. Ansvarig för sam-

manställningen av andra organisationers naturutflykter i denna Naturkalender är 

Renée Olsåker på Dalslands miljökontor, hör av er på tel 0705-410266 om ni 

vill komplettera med något! 

 

© Illustration: Kerstin Ljungqvist 


