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PROGRAM  2017-2018 

BJÖRNRESOR   

Torsdag 19 oktober kl 18.30.  Marie Leander visar bilder och berättar om sina två resor till 

Alaska. 2014 och 2015 åkte hon  till Alaska tillsammans med Eco Watch Wildlife 

Expeditions för att bo mitt bland grizzlybjörnarna i Alaskas vildmark. Det blir många bilder 

på björnar, men även bilder som visar hur man lever och bor under en sådan resa. 

Samarrangemang med Studiefrämjandet och Gustavsfors Bygdegårdsförening. Lokal: 

Gustavsfors Folkets Hus. Ansvarig: Lars-Eric Fjellman, 0705-220938. 
 

MÄRKLIGA SPÅR PÅ VATTNET I TORRSKOG 
Onsdag 25 oktober kl. 18.00. Tillbringar man, som Kent-Åke Gustavsson, många timmar i 

skog och mark med kameran i högsta hugg så kan man också komma att föreviga de mest 

märkliga ting. Kent-Åke tar oss med på turer i främst Torrskogs skogar och delar med sig av 

sina möten. Lokal: Torrskogs Bygdegård. Samarrangemang med Torrskogs 

Bygdegårdsförening  och Studiefrämjandet. Ansvarig: Lars-Eric Fjellman, 0705-220938. 
 

ÖRINGENS LEK I HÖLJERUDSFORSARNA 
Månadsskiftet oktober – november. Vi gör på nytt ett försök att få se öringens lek i 

Höljerudsforsarna. Datum och klockslag bestäms med kort varsel så håll uppsikt efter annons 

i Dalslänningen eller kolla in på vår hemsida (skogsdal.naturskyddsforeningen.se). Under 

ledning av Thomas Enoksson, 0727-367756, försöker vi ta del av vad som händer under 

ytan. P.g.a. grävningsarbeten utefter gamla järnvägen mellan Billingsfors och Bengtsfors kan 

vi inte åka bil fram till 20:e slussen utan vi får ta en promenad öster om kanalen. Samling vid 

Billingsfors kyrka. Samarrangemang med Billingsfors Sportfiskeklubb och 

Studiefrämjandet. Ansvarig: Inge Haraldsson, 0531-33059. 
 

STRÖMSTAREINVENTERING  

Söndag 11 februari kl 10.00. Vi försöker även i år bilda oss en uppfattning om hur många 

strömstarar som övervintrar i Bengtsfors kommun. Som en del av inventeringen gör vi ett 

besök vid Höljerudsforsarna som är en av Sveriges främsta övervintringslokaler för 

strömstare. Tag med fika och kikare. Vi är sedan tacksamma om så många som möjligt under 

februari månad kollar upp andra lokaler där ni sett, eller misstänker att det kan finnas 

strömstarar. Hör av er till Inge Haraldsson, 0531-33059 eller Lars-Eric Fjellman, 0705-

220938. Samarrangemang med Åmåls Naturskyddsförening och Studiefrämjandet. Ansvarig: 

Inge Haraldsson. 
 
 

BESÖK PÅ HELGOLAND  

SKOGSDALS ÅRSMÖTE 

Torsdag 8 mars kl. 18.00 i Sessionssalen i Bengtsfors. Nils-Gunnar Olsson från Mellerud, 

tar oss med på en resa till den sägenomspunna ön Helgoland, som ligger isolerad utanför 

Tysklands kust mot Nordsjön. 

Efter bildvisningen och berättelsen håller Skogsdals Naturskyddsförening sitt årsmöte. Då 

delas också föreningens naturvårdsdiplom ut. Skogsdal bjuder på fika. Samarrangemang med 

Studiefrämjandet. Ansvarig: Magnus Backman, 0705-139042. 

 
  


