
Program 2019 
 
Årsmöte för Vara Naturskyddsförening 
 
Söndag 24 februari 
 
Årets gäst är Jan-Åke Rosén. Han jobbar idag som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Lidköpings 
kommun och arbetade tidigare i Vara kommun. Han har ett stort naturintresse och är en driven 
fotograf. Han kommer att visa naturbilder. 
Årsmötesförhandlingar och fika. 
 
Plats: Godtemplargården, Vara 
Tid: 16:00 
 

Fagning på naturreservatet Ranahult 
 

Lördagen den 30 mars 

Det är dags för årets fagning av 
slåtterängarna på Ranahult. På våren innan 
tjälen går ur marken ska det fagas. Det 
innebär att gamla löv och fjolårsgräs krattas 
upp och pinnar och skräp ska plockas upp, 
med andra ord en vårstädning för att hjälpa 
växtligheten i naturreservatet på traven. 
 
Plats: Ranahult 
Tid: klockan 10:00 
Kontaktperson: Tomas Lindström 0512 – 
406 79; 0708 - 40 31 28 

 
 

Nattfågellyssning vid Hornborgasjön 
 
Fredag 7 juni 
 
Samling vid ”Haralds i Jung” klockan 18:30. Vi samåker till Hornborgasjön där vi lyssnar efter fåglar 
som är aktiva på natten. Det finns guider på plats. 
 
Plats: Samling vid bensinstationen/butiken i Jung vid E 20 
Tid: 18:30 
Kontaktperson: Catarina Andersson, 0512 – 920 73 
 
 
 
 
 
 



 

Vandring på Falkavägen 
 
Söndag 19 maj 
 
En natur- och kulturvandring längs med Falkavägen. Den går mellan Bitterna och Eling. 
Samarrangemang med Vedums hembygdsförening. 
 
Plats: Samling på Södra torget, Vedum, klockan 9:00 för samåkning 
Tid: 9:00 
Kontaktperson: Henry Arvidsson, 0703-38 78 88 
 

Blommornas dag 
 
Lördag 15 juni 
De vilda blommornas dag uppmärksammans runtom i hela Norden. Tusentals människor går 
vandringar i de olika länderna. Vara naturskyddsförening ordnar en vandring på 
naturreservatet Ranahult. Det finns bland annat slåttergubbe, ormrot, svinrot, darrgräs och 
orkidéer. Det finns guider på plats som berättar som bland annat floran.  
Ta med fika. 
 
Plats: Ranahult 
Tid: 10:00 
Kontaktperson: Tomas Lindström 0512 – 406 79; 0708: 40 31 28 
 
 
 

Ängens dag 
 
Söndag 4 augusti 
 
Det är dags för årets slåtter. Vara 
naturskyddsförening uppmärksammar 
ängens dag med att ta fram liarna och 
brynena. När blommorna har blommat 
klart och fröat är det dags att slå 
ängarna. Det finns en speciell flora på 
ängarna i reservatet som bevaras med 
hjälp av slåttern. Det finns liar och 
krattor att låna och även viss möjlighet 
att lära sig att slå med lie. 
 
Plats: Ranahult 
Tid: 10:00 
Kontaktperson: Tomas Lindström 0512 – 406 79; 0708: 40 31 28 
 
 
 



Vi lyssnar på fladdermöss 
 
Fredag 23 augusti 
 
Naturskyddsföreningen har en ultraljudsdetektor som ger ett ljud ifrån sig när fladdermössen 
finns i närheten. Med hjälp av detektorn går det också att få reda på vilken typ av fladdermus 
det är. I år spanas det efter fladdermöss vid dammarna vid Sjötorps säteri. Ta med fika. 
 
Plats: Samling vid Stora torget i Vara för samåkning 
Tid: 20:00 
Kontaktpersoner: Tomas Lindström 0512 – 406 79; 0708: 40 31 28 och Henry Arvidsson, 
0703-38 78 88 
 
 

 
Årets Mila på Ranahult 
 

Lördag 14 september -  söndag 15 
september 
 
För 10:e gången byggs och kolas en 
mila på naturreservatet Ranahult. Milan 
börjar att byggas klockan 10 på 
lördagen. Alla är välkomna att vara 
med. Bland annat ska milan kläs med 
granris och sedan täckas med jord så att 
ingen luft kan komma in i milan. Milan 
tänds när bygget är klart. 
På söndagen fortsätter kolningen av 
milan mellan 9-12. 
 
Plats: Ranahult 

Tid: start 10:00 på lördagen och slut 12:00 på söndagen. 
Kontaktpersoner: Tomas Lindström 0512 – 406 79; 0708: 40 31 28 och Henry Arvidsson, 0703-38 
78 88 
 

 
Miljövänliga veckan 
Vecka 40 
 
Miljövänliga veckan arrangeras varje år under vecka 40.  
Aktiviteter meddelas senare. 
 
 
Fler aktiviteter kommer att ordnas och arbetet med skötseln av naturreservatet pågår under 
hela året. Vill du vara med och har du förslag på en aktivitet är du välkommen att höra av dig.  
Kontaktuppgifter finns på www.vara.naturskyddsforeningen.se/kontakta-oss 


