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Natursnokar i farten - vad gömmer sig under stenar och 
i stubbar?  

 
Natursnokar Foto: Berit Stridh 

Alla vet vi väl hur vetgiriga barn är och äventyret behöver inte vara långt borta när man är 4-5 år 
gammal. Det finns mycket att upptäcka t.ex. i en murken trädstam. Ulla Buhr, ordförande i 
Naturskyddsföreningen på Orust, tog fasta på detta och bildade en grupp Natursnokar i grannskapet 
där hon bor vid Stenen på östra Orust. Gruppen har bestått av sju barn i åldern 4-14 år och under 
hösten var man ute i skog och mark fram till mitten av Oktober då det var avslutning. Ulla tänker starta 
en ny grupp till våren och Naturskyddsföreningen på Orust är gärna med och stöttar om någon vill ta 
initiativ till ytterligare en grupp Natursnokar någon annanstans på ön.    

Du kan läsa mer om Natursnokarna på 
http://www.naturskyddsforeningen.se/medlemssidor/Aktiviteter/Natursnokar/. 

Bohuslänningen gjorde också ett reportage den 17 oktober om Ullas grupp under rubriken 
"Natursnokar i full frihet". Du kan hitta det under följande 
länk.  http://bohuslaningen.se/nyheter/1.610549 
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Att följa strömmen  

 

Renfana Foto Ann-Christin Borg 

Den 15 November tog vi oss ut till Stora Björnholmen - en plats med både natur-och 
kulturvärden  

Man väntar sig inte mycket blommande växtlighet i mitten av November - torrt brunt gräs och vissna 
blad så klart men knappast mycket mer. En del fågel bör ju däremot kunna visa sig och nog syntes det 
några knölsvanar och kanadagäss i de lugna vikarna mellan Orust och Stora och Lilla Björnholmen. 
Antalet blommande växter var dock betydligt fler eller vad sägs om följande bukett: Grässtjärnblomma, 
Kustbaldersbrå, Höstfibbla, Renfana, Klibbkorsört, Ljung, Trift, Mattfibbla, Liten blåklocka, Gullris, 
Flockfibbla, Rödklöver, Rölleka, Vitgröe, Ogräsmaskros och Åkerspergel. Visserligen lite ankomna 
allihop men vid skaplig vigör. 

Kulturminnena är påtagliga i form av de mängder av sprängsten på St Björnholmen som las upp där 
vid bygget av den nya farleden genom Malö strömmar under krigsåren på 40-talet. Den nya leden 
invigdes högtidligen i oktober 1943 efter åtta års arbete då sammanlagt 257.000 m3 hade muddrats 
och 119.000 m3 sten hade sprängts bort. Den största salvan sprängdes i april 1942 då 9535 kg 
dynamit avlossades i ett skott med ett säkerhetsavstånd på 800 m. Förbättringar av den s.k. "norra 
segelleden till Uddevalla" hade diskuterats redan i mitten av 1800-talet men kom alltså först till stånd 
ca hundra år senare. Syftet var att korta vägen med ca 25 km för de fartyg som fick ta den längre 
vägen innanför Tjörn och Orust. Idag har den tappat mycket av sin betydelse och inte många 
fraktbåtar letar sig denna väg in till Uddevalla längre. 

Källa Sveriges inre vattenvägar del 3, Yngve Rollof, Rabén & Sjögren 1979   

Rapporterat av Jonny Andersson     
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Konkurrens på svampmarknaden  

 

Trattkantareller 

På hösten är det många föreningar som lockar med turer i svampskogen 

Troligen var detta en bidragande orsak till den magra uppslutningen den 26 september då vi hade vår 
tradionella svamputflykt med vår egen expert Tore Mattsson.  Inte desto mindre blev det en givande 
eftermiddag och alla, som har varit ute på liknande utflykter eller på egen hand, kan intyga att 2009 
har varit ett utmärkt svampår, inte minst för vanliga kantareller.  

Rapporterat av Jonny Andersson 

Fladdermuskväll utan fladdermöss!  

 

Olle Molander och Stefan Pettersson Foto: Ann-Christin Borg 

Rekordantal personer kom till Stala kyrka 22 September 

Nog lät det väl spännande att få klättra upp i Stalas kyrktorn och titta på fladdermöss så ett tjugotal 
personer skulle väl komma trodde vi nog allt. Men att så många skulle dyka upp blev en överraskning - 
vi räknade till 65 par skor i hallen i församlingshemmet där vi med lite god vilja lyckades tränga ihop 



OBS ev. länkar fungerar troligen inte eftersom detta är en kopiering från gamla hemsidan 

oss i den lilla lokalen i nedervåningen. Stefan Pettersson, som har doktorerat på tropiska fladdermöss, 
föreläste och visade bilder på både svenska och utländska arter. De svenska arterna är insektsätare 
och orienterar  sig effektivt  med ljudeko. Deras syn är det dock inte så mycket bevänt med. I 
tropiska länder finns även fruktätande arter. Många känner ju till vampyrerna som parasiterar på andra 
djur genom att suga blod. Stefan kunde dock försäkra att dessa inte finns i vårt land.   

Sedan var förväntan stor- inte minst bland alla ungdomar som kanske utgjorde hälften -när det var 
dags att klättra upp våning för våning i kyrktornet, förbi klockorna och vidare upp. Vi fick slussa upp i 
omgångar för att det skulle bli plats. Efter en stund kunde vi tyvärr konstatera att inga fladdermöss var 
tillstädes vilket ju blev lite av en antiklimax. Ingen verkade dock riktigt besviken. Kanske att vi försöker 
en annan gång och då med bättre utdelning förhoppningsvis.  

Rapporterat av Jonny Andersson 

Blomstervandring längs kulturstig 9 juli 2009  

 

Klotpyrola 

Regnet skrämde men det blev i alla fall en tur för de som kom  

Under Orusts kulturvecka "Bli mä" la vi följaktligen en blomstervandring längs kulturstigen i Kultehamn. 
Den finns beskriven i Orusts Naturguide som nr 30 och likaså i Föreningen Bohusläns 
floras "Botaniska utflykter i Bohuslän". Om det var regnvädret eller det myckna övriga kulturutbudet 
som var orsaken vet man inte men bara två tappra trotsade regnvädret. I sällskap med undertecknad 
gjorde vi en tur och hittade flertalet av de växtarter som skulle finnas. Kultehamn är kanske inget av de 
mer exotiska miljöerna ur florasynpunkt men är inte ointressant för det - vi såg t.ex. björk- klot- och 
vitpyrola, hjortron och rosling. 

Jonny Andersson 
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Fjärilskådning på Lyr 28 juni 2009  

 

Hagtornsfjäril på väg mot friheten  

Vi var ett dussintal fjärilskådare som samlades på Lyr denna soliga söndagsförmiddag. Vädret 

passade både oss och fjärilarna. Yngve Nygren ledde oss till sina favoritmarker på östra delen av ön, 

där han gav oss sakkunnig guidning. Alldeles i början iakttog vi en tistelfjäril, som dock snabbt smet i 

väg från oss. Vi beundrade sedan en vacker hagtornsfjäril på nära håll, liksom slåttergräsfjäril och 

luktgräsfjäril. Bland de mindre arterna i gräsmarkerna märktes ängssmygare och puktörneblåvinge, 

som också blev infångade, beskådade och snabbt återbördade till friheten. Den ståtliga makaonfjärilen 

ville inte dyka upp denna dag, men den kan nog bli föremål för vårt intresse nästa gång. Vi tyckte att 

det finns anledning att göra fler turer för att se dessa bevingade smycken!  

Rapporterat av Olle Molander 
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Vilda Blommornas dag – Huseby 14 juni 2009 

 

En pimpinellros beskådas under blomstervandringen vid Huseby 

Också i år lockade Vilda Blommornas Dag en rejäl skara. Sammanlagt 45 personer följde med på 
blomstervandringen i riktigt vackert sommarväder. Tore Mattsson och undertecknad visade på många, 
både vanliga och mindre vanliga växter längs vägen till och från fornborgen vid Huseby. Inledningsvis 
bjöd vi på bäckveronika och vattenmöja i fin blom. Senare fick man se rödblära, Sankt Pers nycklar, 
skogsbingel och hybriden ”getingblomster”. Uppe på fornborgen kunde man utöver den förnämliga 
utsikten bland annat se hartsros och sandkrassing. Där intogs också den medhavda matsäcken 
medan man tittade efter Måseskär, Lysekil och Hållö. 

Det var fina förutsättningar för en blomstervandring detta år. Några gånger tidigare har 
försommartorkan spolierat en hel del som vi tänkt visa 

 Rapporterat av Olle Molander 

Medlemsmöte 25 maj - Info om 8 fjordar  

 

Niclas Åberg tackas med en blomma vid stranden av Grindsbyvattnet  

Tyvärr var det bara ett fåtal som dök upp på mötet, som inledningsvis hölls utomhus. Det var en 
vacker vårkväll med fin fågelsång och riklig blomning kring deltagarna. 
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Det var tänkt att vi på detta möte skulle komplettera styrelsen, som inte blev fulltalig vid kretsstämman 
i mars. Av detta blev dock inget, så föreningen får fram till nästa årsmöte klara sig med en styrelse på 
sex personer. 

Niclas Åberg, projektledare för Åtta fjordar, fanns på plats och berättade om detta projekt och om läget 
i våra nära havsområden. Det var glädjande att höra honom berätta om vissa förbättringar, som börjar 
märkas i havsmiljön. Man har vid provfiske hittat lekmogen torsk i Havstensfjorden. För att få tillbaka 
goda fiskebestånd lär dock vissa områden behöva fredas under en begränsad period. 

Rapporterat av Olle Molander 

Möte för morgonpigga den 21 maj  

 

Rödstjärt 

Gökottan genomfördes på morgonen den 21 maj i de fågelrika markerna väster om Hällevikstrands 
kyrka. 12 morgonpigga fågelentusiaster guidades genom symfonin av fågelröster av Kent Johansson. 
Gök och näktergal hördes naturligtvis, liksom en mängd andra arter, bland annat inte mindre än åtta 
olika sångare. Morgonens höjdpunkt var när deltagarna på nära håll kunde beskåda en extatiskt 
sjungande härmsångare! 

Rapporterat av Tore Mattsson 
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En dag på Älgön  

 

I vårhagarna 

13 st. trotsade de pockande vårbestyren på hemmaplan och tog båten till Älgön Söndagen den 
10 maj. 

Det blev en längre dag än några hade räknat med eftersom turlistan hade ändrats efter att 
programmet kom ut men trots det var det nog ingen som var besviken. Under sakkunnig guidning av 
Tore Mattsson och Olle Molander vandrade vi bland gullvivor och andra vårblommor och fick bl.a. en 
lektion i maskrosornas kärleksliv – eller snarare brist på sådant eftersom de förökar sig könlöst. 
Dagens stora uppgift var att återfinna rutlåsbräken. Trots att 13 ögonpar finkammade den förmodade 
växtplatsen kammade vi noll denna gång men vi fick se mycket annat ovanligt – vad sägs om nästrot, 
tandrot, ormbär, sårläka, vätteros, trolldruva och desmeknopp.  

Älgön kan verkligen rekommenderas att besöka – inte bara intressant växtlighet men också ett 
fascinerande odlingslandskap som hållits väl bevarat och med kulturminnen bl.a. i form av lämningar 
från sillperioderna. Bra markerade stigar och informationsskyltar.  

Rapporterat av Jonny Andersson     
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Tipspromenad  

 

Korvgrillning vid målet 

Tipspromenaden i Morlanda naturreservat söndagen 19 april lockade ett femtontal deltagare. 

Från parkeringen vid Lerklev fick de i vackert vårväder vandra vägen uppför sluttningen mot Hålta för 
att sedan gå en slinga upp till Svens altare och vidare tillbaka en annan stig mot Håltavägen, där 
korvgrillning avslutade aktiviteten. Alla frågor hade på något sätt anknytning till den lokala naturen och 
en del tyckte att de var i svåraste laget. Utslagsfrågan var inte heller så lätt. Det gällde att uppskatta 
avståndet till Lysekils kyrka, som kunde beskådas från utsiktstornet vid Svens altare. Värmen under 
påskhelgen hade satt fart på våren, och en del vårväxter kunde ses utefter promenaden. Sveriges 
nationalfågel var flitigt i farten med sin fina sång. Vilken art detta är, fick man fundera på vid Fråga 6. 
Hade du klarat det? (Alternativen var koltrast/ taltrast/ bofink). Här är ytterligare en fråga att klura på. 
Fråga 3 

Förstapriset, en mesholk från SNF:s naturbutik, hamnade i Lidköping. 

Rapportör: Olle Molander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.naturskyddsforeningen.se/Regional%20Office%20Files/Kretsar%20och%20länsförbund/Bohuslän/Orust/Bilder/Övrigt/Fråga%203%20på%20tipspromenaden.JPG
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Årsmöte  

 

Två generationer naturfotografer – Ulf och Marcus Larsson  

Föreningens årsmöte ägde rum torsdagen 12 mars. Just denna kväll inträffade ett av vinterns 
kraftigaste snöfall med rejäla trafiksvårigheter. Detta gjorde att årsmötet tyvärr fick färre 
besökare än förväntat. 

Kvällen inleddes med årsmötesförhandlingar, där Ulla Buhr omvaldes som kretsordförande. Övriga 
föreningsfunktionärer efter årsmötet och konstituerande styrelsemöte hittar du på fliken Kontakta oss. I 
nuläget är två styrelseplatser vakanta. Valberedningen hade inte lyckats hitta ersättare för de två, som 
med kort varsel hade lämnat styrelsen, och begärde därför förlängd tid. Ett extra medlemsmöte 
planeras till i maj, då vi hoppas få in två nya personer. 

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds vi på naturfoto av hög klass på temat ”Två generationer – ett 
bildmöte i färg och svartvitt”. Ulf Larsson inledde med ett bildspel med suveräna svartvita naturbilder, 
främst från Stigfjorden. Hans son Marcus avlöste sedan med mycket vackra färgbilder från 
närområdet. Som bonus presenterade han sedan efter kvällsfikat förträffliga örnbilder tagna i Norge. 
Det var synd, att det inte var fler som fick uppleva de högklassiga naturbilderna. Du som missade det, 
kan se smakprov på Marcus Larssons bilder, om du besöker hans hemsida www.blueplanet.nu . 
Svartvita bilder av Ulf Larsson kan du hitta, om du söker på http://www.google.se/: fotosidan 
+apelgården. Ulf var mycket aktiv tidigt i kretsens historia, och förutom honom var det trevligt att 
återse Stig Olsson och Bernt Nilsson, som också var med och startade Orustkretsen.  

Olle Molander  

Uppdaterat: 2010-03-03  

 

http://www2.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/vastra-gotaland/orust/kontakta-oss/?id=7838
http://www.blueplanet.nu/
http://www.google.se/

