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Välkommen till 
Kungälvs naturskyddsförenings 

årsmöte och vårföreläsning
Torsdagen den 17 mars 2016 kl. 18.00

Plats: Kotten i Fontin

Efter årsmötesförhandlingar och fika avnjuter vi årets 
vårföreläsning med Kyrre Helgesen om folk och natur i 
norr (se annons på sista sidan).

Hjärtligt välkomna!

Framsida: Skallens fyr, Marstrand (Foto: Lars Peterson)

Dagordning för årsmötesförhandlingarna
1. mötets öppnande
2. val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet
4. fråga om stämman blivit behörigen utlyst
5. styrelsens verksamhetsberättelse
6. revisorernas berättelse
7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående år
8. val av styrelseordförande
9. val av övriga ledamöter och suppleanter
10. val av 2 revisorer
11. val av 3 personer som valberedning
12. övriga frågor
13. mötet avslutas

Eventuella motioner till stämman skall vara inlämnade en vecka före 
årsmötet.



Verksamhetsberättelse för 2015
Naturskyddsföreningen i Kungälv
Bildad 1972 
Bankgironummer: 533-9825, 
organisations nr. 853300-9331

Hemsida: www.kungalv.naturskyddsforeningen.se
Kontaktperson i kretsen är Stig Johannesson

Styrelse
Ordförande Stig Johannesson, Munkegärdegatan 355, 442 41 Kungälv  0303-168 82
 andolf@swipnet.se       076-34 64 515

Vice ordf. Johan Hjerpe, Olserödsgatan 49, 442 42 Kungälv    0303-15 123 
  johan_hjerpe@yahoo.com    0768-93 28 94

Sekreterare Helene Wåhlander, Alfredsvägen 3, 442 97 Kode   0707-899 555
 hw281245@gmail.com

Kassör Alexander Smith

Ledamot Anne-Marie Gunnarsson    0303-24 94 38
 ann-marie.b.gunnarsson@telia.com    0733-09 60 64

 Kåre Ström, Tvetgatan 277, 442 33 Kungälv    0303-24 95 95
 karestrom@telia.com

 Lars Peterson, Bäckevarv 230, 442 95  Hålta    0303-22 70 05

Valberedning Bernt Petersson       0706-21 03 23  
 bp5904@gmail.com

Arbetsgrupper/ansvarig för särskilda frågor
Mat och miljö  Anne-Marie Gunnarsson, Helene Wåhlander
Fågelskydd  Lars Peterson, Kåre Ström
Skogsfrågor  Kåre Ström, Stig Johannesson, Lars Peterson
Kulturmarker, ängsverksamhet Johan Hjerpe
Länsrepresentant  Stig Johannesson
Hemsida   Helene Wåhlander

Lokal 
Styrelsemöten har hållits i Studiefrämjandets lokal på Västra gatan 66b. Årsmöte hölls i Mimers hus.

Samarbetspartners 
Rädda Svartedalens vildmark www.raddasvartedalen.se 
Kungälvsornitologerna  www.kungalvsornitologerna.se
Omställning Kungälv   www.kungälv.omställning.net

Medlemmar:  Vid årets slut var antalet medlemmar ca 600 st (ca 1110 inkl. familjemedlemmar).

Styrelsemöten: 10 st styrelsemöten har hållits under 2015.



Program 2016
Programpunkter kan komma att ändras, tillkomma eller utgå. Håll utkik på vår hemsida 
www.kungalv.naturskyddsforeningen.se, i ”Dag för dag” i KP, eller hör med någon i styrelsen.
*    Samarrangemang med Västkuststiftelsen

Tor 17 mars Vårföreläsning och föreningens årsmöte
kl 18.00 Inbjudan och info på sidan 2. Se även annons på sista sidan.

Lör 2 april Ängsfagning
kl 10.00 Vi träffas för att faga vår slåtteräng, dvs göra den fin inför växtsässongen. Ängen  
 räfsas då fri från kvistar och löv. Eventuellt kan det bli aktuellt att bränna av  
 fjolårsgäset för att undvika förnaansamling. Fagningen är av stor  betydelse för  
 utbildandet av en rik ängsflora. Tag med räfsa om du har, annars lånar vi av 
 varandra. Samling vid Kolebacka i Fontin. Kontakt: Johan Hjerpe (0768-932894).

Lör 16 april Klädbytardag i Mimers hus
kl 11.00 11.00-12.30 inlämning, 12.30-13.30 paus med filmvisningav filmen Dela är det  
 ny äga, 13.30-15.00 klädbyte. Lokal: Kulturtorget (matsalen Mimers hus). Så här 
 går det till på klädbytet: Varje person kan lämna in max 5 hela och fräscha 
 vuxenplagg och max 5 barnplagg. För varje plagg får du en bytesbiljett som  
 du använder i bytesbutiken. Vid klädtillverkning används mängder med 
 färger, kemikalier, energi och vatten. Det drabbar miljö och människor hårt  
 i andra länder. Secondhand är både miljösmart och kul. De plagg du har  
 tröttnat på eller som inte längre passar blir nya och roliga för någon annan. 

Lör 23 april  Hej alla myror och andra småkryp!*
kl 10.30 Vandring för hela familjen i det tätortsnära naturreservatet uppe på Fontinberget i 
 Kungälv. Med buller och bång har växter och djur kring sjön Svarte Mosse väckts  
 till liv av solens varma vårstrålar. Änder, gäss, grodor och paddor håller till i sjön  
 och småkrypen på land och i vattnet är i full gång. Temat är våra minsta djur. Vi  
 hälsar på hos myrorna i stacken och undersöker djurlivet i sjön genom att håva i  
 vattnet, bygger varsitt bibatteri för att hjälpa sommarens bin och har en stund med  
 sång och musik i skogen. Avslutningen blir en mysig fikastund i vårsolen. Natur- 
 vandring för barn i åldrarna ca 5 – 9 år och föräldrar. Längd ca 1,5 km, lättvandrad 
 terräng, barnvagn går bra. Ta med matsäck! Samling vid motionscentralen i Fontin  
 kl 10.30. Slut ca 12.30. Naturguider är Lena Smith och Alexander Frisborg. OBS!  
 Anmälan till Lena (0733- 450759) senast dagen innan, begränsat antal deltagare.  

Sön 24 april Stendammen och Svarvareåsen
kl 06.30 Orrmossarna vid Stendammen utgör startpunkt för en vandring till Kringelsjöarna,  
 Kroksjön, Helgesjön och till gammelskog mitt inne i Svartedalens naturreservat. 
 Vi lyssnar efter orre och trana vid myrarna och skogsnäppa och storlom vid  
 sjöarna. Vi gör stopp vid Svarvareåsens gamla torpruin och vid skogstjärnen Lilla  



 Svarvaresjön samt har fikapaus vid Kroksjön. Vi spanar efter skogens fåglar, växter  
 och djur i pärlugglans och sparvugglans riken. Terrängen är bitvis fuktig och något  
 brant. Turen beräknas ta ca 4 timmar. Ta med matsäck och rejäla skor/stövlar.  
 Guide: Kåre Ström (0737-723204). Samling vid Kungälvsparken eller kl. 07.00 vid  
 Stendammen. 

Lör 14 maj Svartedalen i ett nötskal
kl 11.00 Kring sjön Nöjevatten finns delar av hela Svartedalens varierande natur samlad som  
 i ett litet nötskal. Medan vi njuter av naturen och vyerna runt sjön försöker vi reda 
 i och fundera över vad just barrskogen har för betydelse för våra liv och vårt  
 samhälle. Temat för naturens år 2016 är just ekosystemtjänster! Vandring i det  
 skiftande och dramatiska spricklandskapet kring den fina sjön Nöjevatten, turen är  
 ca 3 km lång.  Delvis brant terräng. Stövlar/kängor rekommenderas. Ta med mat 
 säck! Samling kl 10.30 vid Kungälvsparken för samåkning. Det går också bra att  
 möta upp vid tavlan i korsningen i Grandalen alt. p-platsen vid Nöjevatten. Guide:  
 Lena Smith (0733-450759). Slut ca 14.00.

Sön 15 maj Tofta kile och kustlandskap*
kl 07.30 Vi vandrar i fågel- och florarika kustmarker och våtmarkslandskap vid Tofta kile  
 där vi hoppas få möta vårens fåglar och spirande grönska i kulturmarker kring  
 Tofta herrgård, Äggdal och Hjelms udde. Vi spanar efter vadare och änder samt  
 tidiga vårväxter.  Längs stigen vid havsstränderna finns även kulturspår efter  
 senaste sillperioden. Ta med varma kläder, matsäck, samt gärna kikare. Lättgånget,  
 men ta rejäla skor. Guider är Kåre Ström (0737-723204)  och Roger Gahnertz  
 (0703-580430). Samling vid Kungälvsparken eller kl. 8.00 vid parkeringen vid  
 Tofta naturreservat. Turen beräknas ta ca 4 timmar.



Tis 17 maj Fåglar och vårblommor vid Nordre älvs mynning*
kl 17.30 Vandring på strandängar och lövkullar där älven möter havet . Vi hoppas få se rast-
 ande vadare och änder, samt vårväxter i kulturmarkerna på Lilla Överön och Kar-
 holmen. Ta med varma kläder, matsäck och gärna kikare. Lättgånget, men ta rejäla  
 skor/stövlar. Guider är Kåre Ström (0737-723204) och Roger Gahnertz (0703- 
 580430). Samling vid Kungälvsparken eller kl 18.00 vid p-plats på Lilla Överön   
 (fortsätt ca 500 m västerut förbi bussens ändhållplats). Turen tar ca 3 timmar.

Ons 25 maj Vårutflykt till Klöverön*
kl 17.30 Följ med ut till Klöverön då vårfloran står fint i blom och fågelsången ljuder 
 från lövbrynen även vid kvällningen. Vi vandrar över ön till skalgrusbankarna  
 vid ”Utkäften”. Medtag matsäck och rejäla skor/kängor. OBS! Föranmälan   
 senast den 23 maj till Kåre Ström (0737-723204), eller Roger Gahnertz (0703- 
 580430). Samling vid ”Marstrandskajaker” på vänster sida om Marstrandsvägen,
 ca 500 m innan färjeläget (Marstrandsfärjan). Gemensam båttransport från   
 kajen vid Marstrandskajaker till Klöverön (avgift 100 kr).

Mån 6 juni Naturnatta
kl 21.30 Vi gör en vandring i våtmarken vid Tofta kile, Kungälvs kommuns i särklass 
 finaste våtmarksområde. Samling vid naturreservatets parkering vid vägs 
 ände. Vi hoppas att få se och höra ett antal av de kvällsaktiva fåglar som finns 
 i området som enkelbeckasin, morkulla, kärrsångare, rörsångare och skäggmes. 
 Cirka 2 km vandring under 1½ timme.

Sön 19 juni Vilda växter i Svartedalen
14.00 De vilda blommornas dag! Följ med Ragnhild Crawford (0303-226123) på en  
 vandring i botanikens tecken, till markerna kring Stenstugan i Svartedalen. Här  
 får vi stifta bekantskap med en rad typiska skogsarter, samt kanske den rara hed- 
 johannesörten. Samling vid Kungälvsparken för samåkning. 
 Arrangör: Svenska botaniska föreningen



Lör 30 Juli Slåtter på Kolebacka, med besök av ”Blomsterkungen”
kl 10.00 För femte året slår vi vår äng vid Kolebacka med lie. Självklart vill vi göra  det  
 extra festligt i år för att uppmärksamma detta. Det hela inleds med en blomster- 
 vandring ledd av självaste Carl von Linné! Tag med egen lie om du har, annars  
 finns det att låna. Föreningen bjuder på slåtterfika och god stämning. Ta chansen att
  uppleva och prova på gammaldags lieslåtter! Inga förkunskaper behövs, vi visar  
 gärna hur man gör. Samling vid Kolebacka. 
 Kontaktperson: Johan Hjerpe (0768-932894).

Sön 11 sep Storskog på igenväxande odlingsmarker*
kl 11.00 Sensommarvandring längs igenväxande stigar som minner om gångna tiders  
 öppnare landskap. Vi passerar myrmarker och tar oss genom både gammal och  
 yngre skog där vi stiftar bekantskap med vildmarkens växter. Inbäddade bland  
 höga granar ligger de två gamla torpruinerna Källdala och Övre Hällesvatten, med  
 tillhörande odlingsmarker, den ena i dalen, den andra på höjden. Hur var livet som 
 torpare här tro? Turen är ca 3 km lång och bitvis svårvandrad med igenväxta stigar 
 och fuktiga partier. Stövlar/kängor rekommenderas. Ta med matsäck! Samling  
 10.30 vid Kungälvsparken för samåkning. Det går också bra att möta upp vid  
 tavlan i korsningen i Grandalen. Guide: Lena Smith (0733-450759). Slut ca 14.00.

Lör 24 sep Vildmarksvandring till Mittevättnorna,  Härsevatten och Äggdalssjöarna*
kl 08.00 Vandringstur i hjärtat av Svartedalens vildmark. Från parkeringsplatsen vid Linde-
 sjön tar vi oss till Lilla Mittevatten, som är hemvist för skogssnäppa och knipa.  
 Från Yttre Mittevatten vandrar vi delvis i stiglöst land till sydspetsen av Härse- 
 vatten. Vi spanar efter fåglar, djur och växter vid sjöar, mossar och i gammelskog.  
 Vi letar även efter den sällsynta hedjohannesörten vid Stora Äggdalsjön. 
 Terrängen är bitvis kuperad och kan vara fuktig och något brant på vissa ställen. Ta 
 med matsäck och rejäla skor/stövlar. Guider är Kåre Ström (0737-723204) och  
 Roger Gahnertz (0703-580430). Samling vid Kungälvsparken 09.00 eller vid 
 Lindesjöns parkering 09.30. Turen beräknas ta ca 4 timmar.

3 - 9 okt Miljövänliga veckan: Schyssta produkter i badrumsskåpet
 Kan ett schampo vara bra eller dåligt för dig och för planeten? Vad betyder  miljö-
 märkningen på flaskan? Kan vi påverka vad som går att hitta i butikshyllan? Varför  
 ska du vara noga när du väljer hudkräm, tvål och balsam? Hur kan kemikalier  
 påverka kroppen och naturen? Under Miljövänliga veckan kommer Naturskydds 
 föreningen att besöka olika butiker i Kungälv och prata om schyssta produkter i  
 badrumsskåpet. I början av hösten finns information på hemsidan och i lokal-
 pressen om plats och tid.

Tips! För ytterligare naturvandringar och liknande aktiviteter i Kungälvsområdet, se 
Västkuststiftelsens kalendarium på www.vastkuststiftelsen.se!



Glimtar från några aktiviteter 2015

Vårföreläsning och årsmöte
Efter ett raskt avklarat årsmöte avnjöt vi ett intressant föredrag av biologen Leif 
Lithander, om forna tiders megafauna och dess försvinnande.

Naturnatta 5 juni
En junikväll med sitt speciella ljus. Denna kväll hade det regnat tidigare men 
regnet upphörde. Kvällen var ljum. Ett par morkullor sträckte över oss med sitt 
orrp, orrp. Samma runda varv efter varv. Koltrastar och taltraster kom i gång igen 
efter regnet. På vägen ner mot våtmarken vid Tofta kile tittade vi på alla vackra 
försommarblommor. Tjärblomster i torrbackar tillsammans med gråfibblor. 
Kärrtöreln svämmade över på stränderna liksom triften. Hagtornets blommor 
lyste i skymningsljuset. Nere vid kilen hördes vadareljuden. Enkel-beckasinens 
gnäggande. Tofsvipans knälliga flykt över ungar på strandäng. Rödbenor som 
oroligt flyger över grunda vattensamlingar. Från högörtvegetation hörs snart den 
första kärrsångaren. I vassarna börjar senare både säv- och rörsångare att sjunga. 
Med lite artkunskap blir alla dessa ljud förklarade. Vi njuter tacksamt att få vara 
med i denna kör av biologisk mångfald till ljuset blir för svagt och vi återvänder.

Klädbytardag 18 april
Denna soliga lördag kom en strid ström av besökare till Mimers hus för att byta 
kläder. 110 kvinnor, 7 män och 26 barn lämnade in sammanlagt 700 plagg och 
när dagen var slut hade omkring 600 plagg fått nya ägare. Stämningen var på 
topp med många glada miner från dem som hittat riktiga “fynd”. Eventet var ett 
samarbete med kommunen, ABF, Omställningsrörelsen och PRO. Klädbytar-
dagen är en rolig, social och helt gratis aktivitet som ger konkret miljönytta!

Naturskyddsföreningen under Miljövänliga veckan
För tredje året i rad arbetade vi med Byt till eko. Tema för året var Ekofika. 
Naturskyddsföreningen informerade på olika sätt om ekokaffe och ekologiskt 
bröd. Vi fick in en artikel i KP om konventionellt och ekologiskt producerat 
kaffe, Vårt val av kaffe får följder. Vi besökte också Willys i Kungälv, där vi hade 
en utställning med eko-kaffe och ekologiskt tilltugg. Vi delade ut information 
och hade intressanta samtal med kunderna. Vårt budskap i korthet: Kaffe är en av 
världens mest besprutade grödor. Att odla kaffe utan bekämpningsmedel bidrar 
till att öka den biologiska mångfalden. På sädesfält vajar ofta samma gröda 
år efter år. Det gillar skadeinsekter. För att ta kål på dem kan bonden använda 
gifter. Ekobonden å sin sida byter grödor ofta och skippar konstgödsel och 
bekämpningsmedel. Det gillar blommor, fåglar, humlor och bin. Välj kaffe märkt 
med KRAV eller EU-lövet och ekologiskt fikabröd. Det gör skillnad!



Ängsverksamheten
Årets ängsverksamhet började planenligt med fagning den 11 april då vi var ett 
10-tal personer som räfsade och njöt av vårvädret. I slutet av juni hände så det 
ofattbara att en entreprenör som kommunen anlitat helt sonika slog av gräset på 
ängen. Därmed var vi tvugna att ställa in slåttern, tillika femårsjubiléet för vårt 
ängsprojekt. Vi siktar nu på att ta skadan igen med ett extra festligt slåttergille i 
år istället, se programmet!

Naturvandringar
Ytterligare ett antal guidade vandringar har genomförts i olika delar av 
kommunen, i alltifrån saltstänkta kustmiljöer till djupaste skog i Svartedalen.

Exploatering för byggnation
Detaljplan för nya bostäder inom Tyfter 1:19 m.fl, 150309. Föreningen är positiv 
till att Diseröd tillåts växa. Vi är emellertid kritiska till att kommunen återigen föreslår 
byggnation på produktiv jordbruksmark. Vi föreslår att husen byggs som passivhus och/
eller plusenergihus med solfångare.

Detaljplan/utställning Eriksbergs verksamhetsområde, Marstrand 6:7, 150830. 
Detaljplaneområdet har minskats och gäller nu endast delen av det ursprungliga 
förslaget som ligger norr om Marstrandsvägen. Vi betonar vikten av att dagvatten mm 
inte får förorena Mjölkekilen. Området söder om Marstrandsvägen mot Mjölkekilen bör 
även fortsättningsvis lämnas ifred för exploatering.

Detaljplan (utställning) för bostäder i Tega 2:5,  150929. Vi  påpekar tidigare 
inlämnade synpunkter som ej beaktats. Vi anser att kommunen bör kunna 
rekommendera att passivhusteknik används. Vidare måste utformningen säkerställa att 
Synnerödsbäcken ej påverkas negativt.

Överklagan av bygglov för nybyggnad av bryggor och sjöbodar samt bostäder 
på Trälen, Fjällsholmen 12:16, 151218. Vi anser att det nyligen beviljade bygglovet 
tillåter en betydligt hårdare exploatering än vad tidigare fattade beslut ger utrymme 
för, med ökad påverkan på den marina miljön som följd. Arealen bostadsyta har ökats 
väsentligt liksom antalet båtplatser.

Övriga ärenden
Samrådshandling för väg 168, Ekelöv–Kareby, 150908. Föreningen har åter yttrat 
sig över denna väg som vi är starkt kritiska till. Vi poängterar problemen som vägen 
medför i form av negativ påverkan på det småskaliga landskapet, biotopskyddade 
objekt, möjlighet att fortsätta bruka värdefull jordbruksmark mm. 

Remissvar och skrivelser under 2015
Remissvaren kan läsas i sin helhet på vår hemsida.



Synpunkter på Sand & Trä AB:s ansökan om fortsatt tillstånd till grus- och bergtäkt, 
mottagning av schaktmassor, jordframställning samt kompostering av park och 
trädgårdsavfall samt hästgödsel. Föreningen yrkar att fortsatt tillstånd för verksamheten 
ej skall ges då platsen av flera skäl är olämplig för sådan verksamhet. 

Remissyttrande över ny skötselplan för naturreservat Klåverön. Föreningen är 
överlag positiv till förslaget som framstår som väl genomarbetat och bör gynna såväl 
floristiska som ornitologiska naturvärden.

Detaljplan för Resecentrum,  Komarken 1:1 (Utställning) 150604
Vi är i stort positiva då Resecentrum skapar förutsättningar för ökat kollektivtrafik-
resande för Kungälvs invånare.  Vi påpekar bl a vikten av att beakta framtida eventuella 
spårbundna förbindelser med Göteborg. 

Nu startar vi natursnokar!
Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. Man skulle 
kunna säga att det är Naturskyddsföreningens motsvarighet till Friluftsfrämjandets 
kanske mer kända Skogsmulle.

Natursnokarna, eller Snokarna, ser lite olika ut i olika lokala naturskyddsföreningar. 
Jag har under flera år varit ledare för Snokarna i en annan kommun. Där drev vi det 
som en familjeverksamhet för de mindre barnen. Eftersom barnen var små, och vi inte 
visste hur många som kom, ville vi ha med någon vuxen som ansvarade för varje barn. 
En förälder, moster, farfar eller liknande. Vi ville göra det enkelt. Ingen föranmälan. 
Steg man upp på morgonen och såg att det var vackert väder var det bara att komma. 
Och syftet var snarare att få barnen (och de vuxna) att komma ut och upptäcka och bli 
nyfikna på naturen än att lära ut en massa fakta. Det kunde i så fall bli ett senare steg.

Ibland tog vi bara en promenad, tände en eld och grillade korv ute i naturen. Några 
gånger hade vi tipspromenad med frågor om djur och natur. Vi spårade djur i snön, 
byggde och satte upp fågelholkar som vi på hösten rensade och undersökte vilka som 
bott i under sommaren, vände på löv och stenar på jakt efter småkryp, lärde oss vilka 
träd löven kom från, matade änderna och letade spår efter bävern längs ån och varje vår 
håvade vi grodyngel och andra smådjur i någon damm.

Sedan jag flyttade till Kungälv och förstod att det inte fanns några aktiva Snokar här har 
jag funderat på att ta tag i och vara en del av uppstartandet av en liknande verksamhet 
här. I någon form. Om du skulle vara intresserad av att göra mig och Kungälvs 
Naturskyddsförening sällskap på den resan får du gärna höra av dig till föreningen.

Det finns ännu inte några snokarutflykter planerade. Däremot kan vi rekommendera en 
utflykt för hela familjen i Fontin den 23 april. Se program.

Robert Liljeberg, f.d. (och förhoppningsvis blivande) snokledare



Aktuellt kring Svartedalen
Naturskyddsföreningen i Kungälv har nu i drygt 20 år aktivt arbetat i skyddet av natur 
och vildmarksområdet norr om Kungälv. Arbetet bedrivs tillsammans med ett drygt 10 
tal andra föreningar inom nätverket ’Rädda Svartedalens vildmark’. Eftersom mycket 
av den biologiska mångfalden är knuten till äldre skog med variation i trädslag har 
arbetet till stor del handlat om att försöka öka arealen skyddad skog som inte avverkas.

Under 2015 har en rad glädjande händelser skett. Av den totala arealen naturreservat, 
cirka 3500 hektar, är idag cirka hälften skyddat med så kallad intrångsersättning. Under 
2015 ökades genom Västra Götalandsregionens försorg denna areal med 200 hektar. 
Inom föreningen är vi mycket nöjda att mestadels äldre skog med höga naturvärden nu 
kan skyddas så att slutaverkning inte sker. Flera områden finns med i den nya arealen. 
Söder om Ålevatten i anslutning till Bohusleden finns exempelvis ett kraftigt kuperat 
område, huvudsakligen med gammal granskog, som är lätt att besöka genom att gå 
Bohusleden söderut från Bottenstugan. I östra delen av Svartedalen har områden med 
Storsjön i söder upp mot Kungälvs OK klubbstuga skyddats. Här präglas landskapet av 
långsträckta myrar och tallskogsklädda bergryggar.

Under 2015 kom även guideboken ’Svartedalens pärlor’ ut. Den är ett samarbetsprojekt 
mellan Rädda Svartedalens vildmark, Kungälvs orienteringskubb och Kungälvs 
kommun. Boken, som bjuder på innehållsrika kartor, ger förslag på ett antal vandringar 
och vilka naturvärden man kan finna i olika delar av Naturreservatet. Boken kan köpas 
hos Bäcks lanthandel eller genom Stig Johannesson (kontaktuppg. på sid 3).

Svartedalen tål att upplevas 
året runt. Under våren är 
fågellivet intensivt med 
spännande arter som tjäder, 
orre, spillkråka sparvuggla, 
morkulla, skogssnäppa, 
knipa och storlom. Det ger 
en karaktär av vildmark. 
Om sommaren lockar sjöar 
och skog till bad, fiske 
(fiskekort krävs), paddling 
och vandringar. Sensommar 
och höst bjuder på bär- 
och svampmarker. Sätter 
vinterkylan in finns utmärkta 
områden för skid- och 
skridskoåkning. 

Nya områden som skyddats 
med intrångsersättning



B Föreningsbrev
Naturskyddsföreningen i Kungälv
c/o Stig Johannesson
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SVERIGE

PORTO BETALT

Naturskyddsföreningen i Kungälv 
presenterar

2016 års vårföreläsning

En annorlunda tidsresa genom 
Nordkalotten och norra Norge 

Om Kontraster, konflikter, natur, kultur, sjösamer 
och annat folk förr och nu i norra Norge

med Kyrre Helgesen

Torsdag 17 mars, 18.00
Kotten i Fontin

”Ejderhus” på Store Tamsøy


