
Smultronställen
på Falbygden 2019

Alla är välkomna till



Tranans Helg med utställare 
och allehanda aktiviteter
lördagen den 6 april och söndagen den 7 april
Trandansen
Inte minst vill våra föreningar inom naturområdet visa upp sig tillsammans med 
vår studieorganisation Studiefrämjandet. Mellan klockan 10 – 16 är det som gäller 
för båda dagarna. Tranans Helg är numera en del av Tranfestivalen 2019. Under 
veckan efter Tranans Helg blir det barnaktiviteter och så avslutas det hela med en 
mat och klimathelg kommande veckoslut.

Hasselbackarna Floby
lördagen den 13 april klockan 10.00 - 13.00
Samling på järnvägsparkeringen vid ICA Floby
Ett hav av blåsippor och flera av våra tidigaste vårblommor möter vandraren i 
denna en av Falbygdens många pärlor. Vi håller oss på stigarna och är ute cirka 3 
timmar.
Ansvarig Enar Höglund tfn 0706-55 18 05

Omslagsbild ”Smultron”, foto Torleif Halvorsen. 



Vårvandring i Ryd
måndagen den 22 april (annan dag påsk) klockan 07.00 – 12.30
En ordentlig skogsvandring skall det bli med trastar, rödhake och den första 
lövsångaren. Förra året blev det en mäktig rundvandring i trakten av Ryd i 
Vilske-Kleva och det blir samma runda i år. Tre till fyra kilometer lätt vandring på 
skogsvägar. 
Åke Abrahamsson leder och du når Åke på tfn 0706-60 24 53.

Varholmen och Djupadalen i Dala
torsdagen den 16 maj klockan 18.00 – 21.00
Ett samarrangemang med Västkuststiftelsen.
Samåkning från Fredriksbergskyrkans parkering klockan 17.15
Djupadalen är en smal, canyonliknande bildning som är nerskuren som mest 14 
meter i kalkstenen och omgiven av branta kalkstenskanter. Dalen bildades när 
inlandsisen under sin avsmältning för 10 000 år sedan nådde Plantabergets nord-
sluttning. Då frigjordes uppdämda vattenmassor som strömmade ut i det dåtida 
havet. Dalens utlopp mot väster är tilltygat av kalkstensbrott och avfall från tidi-
gare kalkbränning. På Djupadalens sydsida däremot, finns betade hagmarker med 
växtlighet som är typisk för Falbygdens kalkrika torrängar. Här kan du till exem-
pel finna backsmultron, blodnäva och backsippa. På några ställen finns kalkhällar 
med bland andra grusbräcka, grusviva och axveronika. 
Ansvarig är Torgny Jansson tfn 0515-71 10 09.

Vråhålan, Falköping
lördagen den 25 maj 07.00 - 11.00
Ett samarrangemang med Västkuststiftelsen. 
Samåkning från Fredriksbergskyrkans parkering klockan 06.30
Ett av våra nyare reservat trots att det varit på tal länge. Ursprunglig skog kan 
man tro, men det är det inte, i förra seklets början var det öppen betesmark. 
Skogsmarken av idag är emellertid till stor del orörd. Området är välkänt för oss 
här på Falbygden men alltid väl värt att besöka, här finns höga biologiska värden. 
Genom området finns en vandringsled som inbjuder till medelsvår eller svår 
vandring
Samling vid Bergsjön mitt på berget. Från riksväg 47 ta av vid skylt Bergstugan. 
Åke Abrahamsson leder tfn 0706-60 24 53.



Nattsångare vid Hulesjön
torsdagen den 30 maj klockan 21.00 
Samling i korsvägen Gamla Göteborgsvägen och Mossvägen.  
Årligen återkommande i vårt program. Samling i korsvägen Gamla Göteborgsvä-
gen och Mossvägen. Vi är ute ett par timmar och vi går på vägarna i området. Vid 
denna tid sjunger näktergalarna som mest intensivt, rosenfinkarna har kommit 
och luften vibrerar av sång från många spännande fåglar. Åke Abrahamsson leder 
och Åke har tfn 0706-60 24 53.. 

Orkidévandring i en gömd pärla
torsdagen den 13 juni 18.00-21.00
Ett samarrangemang med Västkuststiftelsen. 
Samåkning från Falköping kl 17.15 till Mularps kyrka för att plocka i hop oss i så få bilar 
som möjligt eftersom parkeringsmöjligheterna är begränsade.
På Gerumsbergets västsluttning ligger ett naturreservat på 17 ha som innehåller 
rikkärr, ädellövskog och lövsumpskog. Reservatet har flera rikkärr, dessa ligger 
ordande som ”trappsteg”, och får sina tillflöden från källor i sluttningen. Bildning 
av kalktuff  förekommer. Floran i kärren är rik, med arter som axag, loppstarr, 
brudborste, ängsnycklar, sumpnycklar, kärrknipprot, klockljung, brudsporre, 
flugblomster, majviva, dvärglummer och smörboll. Dessutom före kommer den 
sällsynta svampen sumpäggsvamp och den ovanliga levermossan rikkärrsskapa-
nia. Våtmarkerna är klassade som klass 1 i våtmarksinventeringen, samt ingår i 
myrskyddsplanen. Reservatet är en våtmark, så stövlar och myggmedel rekom-
menderas. Ta med fikakorgen. Guide är Jan Lindholm tfn 0515-371 31 0708-82 
61 74.

”Vilda Blommornas dag”- Kurebo äng 
söndagen den 16 juni klockan 10.00 - 13.00
Ingen samåkning, från Åsarp tar man vägen mot Börstig. Ta till höger vid kyrkan, ta till 
vänster mot Hjälmsered. Från Trädet körmot Börstig och förbi kyrkan. 
GPS 57.98264, 13.44741 
Exkursion till en hävdad slåtteräng. Ängen sköts av Naturskyddsföreningen och 
har aldrig utsatts för konstgödsel eller ogräsmedel. Här träffar man på arter som 
majviva, ängsnattviol, slåttergubbe och slåtterblomma.
Ansvarig är Torgny Jansson 0515-71 10 09.



Skogastorp - Falbygdens orkidéparadis
tisdagen den 25 juni klockan 17.30 - 21.00
Ett samarrangemang med Västkuststiftelsen. 
Skogastorpskärret är ett extremrikkärr som domineras av axag, men här finns 
också ängsstarr, näbbstarr, gräsull, majviva, slåtterblomma och tätört. Brudspor-
ren är den verkliga karaktärsväxten och det är gott om ängsnycklar, skogsnycklar, 
blodnycklar, flugblomster, tvåblad och kärrknipprot. Några av kärrets verkliga 
rariteter är luktsporre och långbladig spåtistel.
Guide är Jan Lindholm tfn 0515-371 31 0708-82 61 74.

Grimmestorp, Tidaholm
lördagen den  27 juli klockan 08.00 - 12.00
Ett samarrangemang med Västkuststiftelsen. 
Samåkning från Fredriksbergskyrkans parkering klockan 07.00
Grimmestorpaskogen ett stycke söder om Tidaholm är med sina isälvsavlagringar 
i form av terrasser, dödisgropar och grusåsar speciell på många sätt. Den kraftiga 
kuperingen skapar förutsättningar för många olika livsmiljöer, för både växter 
och djur. Knärot och tallört är vanliga och svampfloran är rik. Ta med oömma 
kläder, rejäla skor och matsäck. Samling vid ingången till reservatet från väg 2844, 
Tidaholm – Mullsjö 

GPS 58.0775, 13.94541. Leder gör Åke Abrahamsson tfn 0706-60 24 53.



Ängens dag - lieslåtter på Kurebo äng i Börstig 
lördagen den 3 augusti klockan 08.00
Ingen samåkning från Falköping
Traditionelt slåttergille, tag med lie och räfsa. Vi bjuder på slåttermat. Ring 
Torgny 0515 71 10 09 som ansvarar och som har all information som tänkas kan.

Höstens slåtteraktivitet börjar snart
Du är välkommen att delta med att vårda några slåtterängar som vi sköter. Vi 
använder liar och räfsa, men den största arealen tas med slåtterbalk och maskin-
driven räfsa. Vi har alltid med oss eget fika och njuter av utsikt, omgivning och 
varandra. För information ring vår slåttergeneral Torgny tfn 0515-71 10 09.

Fladdermusutflykt
torsdagen den 29 augusti alt. torsdag 5 september klockan 19.30 
Petter Bohman tar med oss för att lyssna och spana efter olika fladdermöss. Pet-
ter har utrustning till vår hjälp att höra dessa nattens jägare. Hornborgasjön och 
Valleområdet är bland de bästa fladdermusplatserna i Sverige. För att ha en lyckad 
fladdermuskväll bör det inte regna eller blåsa, därför har vi en reservdag. Stäm av 
med Tor. Ta med ficklampa eller pannlampa.

Tor Leijgård ansvarar och Tor har tfn 0515–72 83 82.

Vandring till Almeö
lördagen den 21 september klockan 07.00 
Från parkering till parkering. Vi ställer bilar i varje ände så att vi kan gå åt ett håll. 
Kan bli riktigt bra med blå kärrhök, många simfåglar och eventuellt även skägg-
mesar i gamla åfåran. Vi får se!  
Åke Abrahamsson leder och du når Åke på tfn 0706-60 24 53.



Våra vanliga mossor och lavar.
En lördag i oktober klockan 10.00. 
Se vidare under Föreningskontakt i Falköpings Tidning eller facebook.
Vi bekantar oss med våra vanliga mossar och lavar. Ingvar Fredriksson guidar oss 
någonstans runt Falköping. Ta gärna med lupp eller förstoringsglas.
Tor Leijgård ansvarar och Tor har tfn 0515 – 72 83 82.

Offentlig bildvisning i Slötagården 
Apuliens juveler
torsdagen den 24 oktober klockan 19.00
Kör väg 47 mot Jönköping, efter 5 km, ta vägen mot Vartofta till Slöta kyrka  
Jan Lindholm berättar om Europas vilda orkidéer
Vi ordnar med fika och vi ordnar med skjuts från Fredrikbergskyrkans parkering 
18.30. Kontakt är Åke Abrahamsson tfn 0706-60 24 53.

Havsörnssafari vid Hornborgasjön
lördagen den 9 november klockan 09.00
Denna är årligen återkommande och det finns redan anmälningar till nästa till-
fälle. Vi åker till lämpliga platser runt sjön för att hitta så många havsörnar vi kan. 
Räkna med att vi är hemma senast 13.00. Extra kläder skadar inte för det kan bli 
lite kylslaget. Åke leder och Åke nås på tfn 0706-60 24 53. 

Brasafton i Bergsstugan på Mösseberg 
torsdagen den 21 november klockan 19.00 
Samling vid Bergsstugan. 

I kväll får vi besök av miljöjournalisten Anna Froster som skrev årets bok för Na-
turskyddsföreningen 2012 ”Den Flamsäkra Katten”,  om kemikalier i samhället, 
hälsan och miljön. Anna spinner vidare på ämnet. Efter bildvisningen bjuder vi 
på fika i brasans sken. 
Ansvarig Tor Leijgård som har tfn 0515 - 72 83 82.



Vid alla utflykter gäller.......
Samling för samåkning på Fredriksbergskyrkans parkering om inget annat anges.
Oömma kläder, rejäla skor / stövlar. Fikakorg. 
OBS vi åker exakt på klockslaget, alltså ingen akademisk kvart.

Falbygdens Fågelklubb      Åke   0706 - 60 24 53
Falbygdens Naturskyddsförening  Torgny 0515 - 71 10 09
Studiefrämjandet Södra Skaraborg   0515 - 194 66 

Botanikcirkel ”Stort och vackert”
Vi planerar en studiecirkel under maj - juni i år också. Torgny Jansson 
leder som förra året. Är du intresserad så kontakta Studiefrämjandet. 
tfn 0515-19466


