
Naturkalender för Bengtsfors 

MAJ

FÅGELMORGON VID STENEBYÄLVEN 
Söndag 10 maj kl 7.00
Vi gör en morgonpromenad på vandringsleden vid Stenebyälven och lyssnar in 
vilka vårfåglar som kommit. Samling på den norra parkeringen vid Steneby Kyrka. 
Tag med fika. 
Ledare och ansvarig: Inge Haraldsson, 0531-33059. 
Arr: Skogdals naturskyddsförening i samarrangemang med Studiefrämjandet

FJÄRILSUTFLYKT TILL LÖVÅSEN, BILLINGSFORS 
Lördag 16 maj kl 11.00. 
Vi kollar upp vilka fjärilar som finns i området. Samling på grusplanen vid Lövåsvallen. 
Tag med fika. Ev. kan datumet ändras vid dåligt väder. 
Ansvarig: Magnus Backman, 070-5139042.
Arr: Skogdals naturskyddsförening

FÅGLAR I FOLKTRON
Söndag 24 maj kl 09.00-13.00
I Skärbos ängar och hagar lyssnar vi till vårens fåglar. Fågelexperten Fredrik Spak hjälper 
oss att leta rätt på de små liven och att hålla isär de olika trudilutterna. Det finns god chans 
att se eller höra gråspett som sedan något år uppehåller sig i området. Denna gång tänkte vi 
fokusera på fåglarnas roll i folktron och vilken betydelse man lade in i de olika fågellätena.
Vi vandrar i maklig takt omkring 4 km i lättgången terräng. Ta med matsäck och kikare om 
sådan finns.  Samling på 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: Kolbjörn Waern 0704-834626.
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JUNI

TORPARLIV OCH GUCKUSKO 
Söndag 7 juni kl 10.00-14.00
Vi vandrar genom Skärbos restaurerade ängar och hagar där David Gustafsson hjälper till att hitta
de botaniska rariteter som trivs i den kalkrika berggrunden. Vi funderar på hur det var att leva här
i äldre tider, då Skärbo var då en gård på ¼ mantal som försörjde tre familjer, förutom torparfa-
miljerna på gårdens fyra torp (Karl-Oskars och Kristinas Korpamoen var på 1/16 mantal). Där ett 
av torpen var beläget letar vi rätt på den ståtliga orkidén guckusko som här har sin enda växtplats 
i Dalsland. Vi hoppas att den just nu blommar praktfullt i skogens dunkel. Det blir en ca 5 km 
lång vandring genom betesmarker och på skogsstigar. Ta med matsäck. Samling på reservatspar-
keringen, 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: Kolbjörn Waern 0704-83 46 26. 

DE VILDA BLOMMORNAS DAG 
Söndag 14 juni kl 9.00. 
Den här helgen uppmärksammas ”De Vilda Blommornas Dag”. Skogsdal gör en utflykt till Bu-
terud där vi förhoppningsvis kan se bl.a. ärtvicker på dess enda lokal i Dalsland. Tag med fika. 
Samling på Konsumparkeringen i Mustadfors.
Ansvarig: Ingvar Arvidsson 0531-32178.
Arr: Skogdals naturskyddsförening

JULI

FJÄRILSUTFLYKT TILL SLOTTEVIKEN VID TRAKTEN 
Lördag 4 juli kl 11.00
Nu bör det vara full fart på fjärilarna i detta blomsterrika område. Samling vid Tisselskogs kyrka.
Ev. kan datumet ändras vid dåligt väder. 
Ansvarig: Magnus Backman 070-5139042
Arr: Skogdals naturskyddsförening

AUGUSTI

SLÅTTER VID DALEN 
Lördag 1 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. 
Ansvarig: Ingvar Arvidsson, 0531-32178
Arr: Skogdals naturskyddsförening



SEPTEMBER

ARTRIKEDOM I DRAMATISK NATUR 
Söndag 13 september kl 10.00-15.00
Skogsområdet öster om Solvik i Laxarby vilar på en rik berggrund 
med långsträckta nord-sydgående dalgångar och branter. Vi gör en 
rundvandring kring områdets hjärta – Getebuberget och dess höga, 
västvända bergbrant. Uppe på toppen bjuds vi på en vacker utsikt. Inom 
en yta av ca 5 hektar förekommer här ca 90 signalarter (arter som signalerar biologiskt värdefull skog). 
Området innehåller både basiska och ”sura bergarter” liksom bäckmiljöer, kärr, ädellövskog och 
hällmarkstallskog. Här finns mycket att njuta av, både för artspecialisten och naturnjutaren. Vi kommer 
att titta på ett urval av områdets speciella mossor, lavar och svampar. Vandringen, som är ca 3 km lång, 
går i kuperad och mestadels obanad terräng. Medtag matsäck för två fikapauser. Kamera och eventuellt 
bestämningslitteratur kan medtas för den som så önskar. Samling på fotbollsplanen i anslutning till väg 
164 vid Laxarby, vid Laxsjöns nordände.
Guide: Roger Gran 0730-461970

UTFLYKT TILL BRÄNDA BERGET 
Söndag 13 september kl 10.00 
Vi gör en utflykt där vi tittar efter svamp samtidigt som vi njuter av den vackra naturen med vidsträckt 
utsikt. Tag med fika och svampkorg. Samling på Axel P:s parkering. 
Ansvarig: Inge Haraldsson 0531-33059
Arr: Skogdals naturskyddsförening

ARTRIKEDOM I DRAMATISK NATUR 
Söndag 13 september kl 10.00-15.00
Skogsområdet öster om Solvik i Laxarby vilar på en rik berggrund med långsträckta nord-sydgående 
dalgångar och branter. Vi gör en rundvandring kring områdets hjärta – Getebuberget och dess höga, 
västvända bergbrant. Uppe på toppen bjuds vi på en vacker utsikt. Inom en yta av ca 5 hektar 
förekommer här ca 90 signalarter (arter som signalerar biologiskt värdefull skog). Området innehåller 
både basiska och ”sura bergarter” liksom bäckmiljöer, kärr, ädellövskog och hällmarkstallskog. 
Här finns mycket att njuta av, både för artspecialisten och naturnjutaren. Vi kommer att titta på ett urval 
av områdets speciella mossor, lavar och svampar. Vandringen, som är ca 3 km lång, går i kuperad och 
mestadels obanad terräng. Medtag matsäck för två fikapauser. Kamera och eventuellt 
bestämningslitteratur kan medtas för den som så önskar. Samling på fotbollsplanen i 
anslutning till väg 164 vid Laxarby, vid Laxsjöns nordände.
Guide: Roger Gran 0730-461970

EN STUND MED MINDFULLNESS 
Söndag 20 september kl 16.00. 
Kom och prova på en metod för avslappning och samlande av energi. Tag med fika. 
Vi håller till        på platsen för kolmilan vid Lysetjärn. 
Ansvariga:        Maria Reuter 0702-635832, Elisabeth Gustafsson 
0531-40813
Arr: Skogdals   naturskyddsförening



Alla ovanstående naturutflykter är gratis. 

För ytterligare information, koordinater m.m. runt Västkuststiftelsens 
arrangemang se: www.vastkuststiftelsen.se. Titta också gärna på 
evenemangskalendern på Dalsland Turist AB:s hemsida: www.dalsland.com. 
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ÖRINGENS LEK I HÖLJERUDSFORSARNA (Bengtsfors)
Månadsskiftet oktober - november. 
Förra året fick vi inte se så mycket då det var för varmt i vattnet vid vårt besök. Nu gör vi ett nytt 
försök. Öringleken i Höljerudsforsarna är en häftig tilldragelse och vi ska försöka 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 eller kolla vår hemsida 
(skogsdal.naturskyddsforeningen.se). 
Ansvarig: Inge Haraldsson 0531-33059, Guide: Tomas Enoksson, 0531-61759 
Arr: Skogdals naturskyddsföreningen i samarrangemang med Billingsfors Sportfiskeklubb

OKTOBER/NOVEMBER

VANDRING TILL DANSHÖJDEN 
Lördag 26 september kl 10.00
Under ledning av Klas Leander gör vi ett besök vid det nybildade reservatet Danshöjden 
intill Svarttjärn norr om Bengtsfors. Samling på reservatets parkering. Samåkning från 
Tingshustorget i Bengtsfors kl 9.30. Tag med något att dricka. Skogsdal ordnar 
med korv att grilla. 
Ansvarig: Klas Leander 0706-518130
Arr: Skogdals naturskyddsförening


