
 

 

Utflykter och aktiviteter med Naturskyddsföreningen på 
Orust 
Du är välkommen att hänga med på alla våra aktiviteter. Har du frågor ring respektive 
kontaktperson.  

Årsmöte med Naturbilden i fokus  
Torsdag 12 mars kl. 19.00  Naturskyddsföreningen på Orust har årsmöte i Kulturhuset Kajutan, 
Henån. Efter årsmötet medverkar Ulf och Marcus Larsson med:  ”Två generationer – ett bildmöte i färg 
och svartvitt med bilder från naturen” Fika ingår.   
Upplysningar : Olle Molander tfn 0304- 31482 

  
  

   

Tipspromenad i vårfint naturreservat 
Söndag 19 April kl. 11.00 - 12.00   Vi uppmärksammar Naturens år 2009 med en tipspromenad i 
Morlanda naturreservat med både barn- och vuxenfrågor. Fina priser! Start vid parkeringsplatsen vid 
Lerklev strax sydväst om Morlanda brygga vid vägen mot Ellös. Korvgrillning. Vi bjuder på korv, bröd 
och dricka. Alla välkomna!  
Upplysningar : Olle Molander tfn 0304- 31482 eller Tore Mattsson  tfn 0304-59485 

  

 

 

 



 
 

 

 

Älgön i vårskrud  
Söndag 10 maj kl. 08.45  Följ med på en heldagsutflykt till Älgön. Vi promenerar genom de fantastiska 
lövlundarna och njuter av vårblommor och fågelsång. Samling vid pendelparkeringen i Varekil 08.45 
för samåkning till Rörtången. Båt från Rörtången avgår 09.45. Hemresa från Älgön 16.05. Glöm inte 
att ta med matsäck!  
Upplysningar : Tore Mattsson  tfn 0304-59485 

  
  

Gökotta  
Kristi Himmelfärds dag 21 maj kl. 06.00.  Återigen dags för oss morgonpigga. Följ med Kent 
Johansson på en promenad NV om Hällevikstrand med fågelsång (gök, näktergal m.fl. utlovas) och 
vårväxter. Turen står beskriven som nr 4 i Orust Naturguide. Samling vid parkeringen vid 
Hällevikstrands kyrka 06.00. Bra att ta med sig: Kikare och morronfika.    
Upplysningar: Kent Johansson, tfn 0304-43053   
  

Vilda Blommornas Dag: Huseby 
Söndag 14 juni kl. 14.00   Följ med på blomstervandring i Huseby klev. Vi kommer att titta på 
försommarens blomsterprakt i detta område som är beskrivet som nr 10 i Orust Naturguide. Ta gärna 
med vänner, flora och fika! Vägbeskrivning: Ta av mot Hällevikstrand, Mollösund från väg 178 sydost 
om Ellös. Efter 400 m pekar en skylt ”P Fornborg” ut parkeringsplatsen.  
Upplysningar: Tore Mattson tfn. 0304-59485 eller Olle Molander tfn. 0304-31482 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fjärilskådning på Lyr  
Söndag 28 juni kl. 09.45   Vi hoppas få se många vackra fjärilar i de rika markerna på Lyr och lära oss 
en hel del om dem av den lokale experten Yngve Nygren. Sommarvädret avgör vad vi kan få se. Vid 
otjänligt väder kan det bli aktuellt att ställa in eller flytta på fjärilskådningen. Barn är extra välkomna 
med i fjärilmarkerna! Ta med matsäck! Samling vid färjeläget vid Lyrösund 09.45 för att hinna med 
färjan 10.00.  
Upplysningar: Olle Molander tfn. 0304-31482 eller Ulla Buhr tfn. 0304-43033 

  

Blomstervandring längs kulturstig  
Torsdag 9 juli kl. 18.00  En kvällstur längs kulturstigen i Kultehamn med växtlighet typisk för ett kargt 
Bohuslänskt skogsområde. Området finns beskrivet som nr 30 i Orust Naturguide.   Från vägen mellan 
Vräland och Svanesund viker man av vid skylten ”Kulturstig”. Samling vid parkeringen.  
Upplysningar: Jonny Andersson tfn 0304-474 24 

  

Fladdermuskväll  
Tisdag 22 september kl. 19.00   Ta med barnen och kom på en spännande och intressant tur upp i 
Stala kyrktorn. Det finns 18 fladdermusarter i Sverige och vi kommer att få se åtminstone en av dessa. 
Kenth Borglund berättar om fladdermössens liv och leverne. Ta med ficklampa och fika. Samling vid 
parkeringen Stala kyrka.  
Upplysningar: Jonny Andersson 0304-47424 och Kenth Borglund tfn. 0304-678181 eller 0730-649391  

    

 


