
Program 2020 
 

Årsmöte Vara Naturskyddsförening 
Söndag 23 februari 
 
Lennart Sundh, redaktör och projektledare för boken Botaniska besöksmål i Västergötland, 
gästar årsmötet. Han kommer att presentera guideboken och visa bilder ur den. 
Årsmötesförhandlingar och fika. 
 
Plats: Park/Godtemplargården, Vara 
Tid: 16:00 
 
 

Fagning på naturreservatet Ranahult 
Lördag 28 mars 

 
Slåtterängarna på Ranahult ska fagas. Det 
innebär att gamla löv och fjolårsgräs krattas 
upp, med andra ord, en vårstädning för att 
hjälpa växtligheten i naturreservatet.  
 
Plats: Ranahult 
Tid: 10:00 –  
Kontaktperson: Tomas Lindström  
0512 – 406 79;  0708 – 40 31 28 
 

 

Vandring 
Söndag 17 maj 
Naturskyddsförening och Vedums hembygdsförening anordnar en vandring tillsammans. 
 
Plats: samling Södra torget i Vedum. 
Tid: 9:00 
 
 

Nattfågellyssning vid Hornborgasjön 
Fredag 5 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 i Jung vid E20. 
Tid: 18:30 
Kontaktperson: Tomas Lindström 0512 – 406 79;  
0708 – 40 31 28 



De vilda blommornas dag 
Lördag 13 juni 
 
De vilda blommornas dag uppmärksammas runtom i hela Norden.  
Vara Naturskyddsförening ordnar en exkursion till Backavallen i Längjum, ett område som en 
av föreningens eldsjälar Carl-Johan Lidén arbetat hårt för att restaurera.  
 
Plats: Samling vid kyrkan i Längjum för samåkning. 
Tid: 10:00 
Kontaktperson: Tomas Lindström 0512 – 406 79;  0708 – 40 31 28 
 
 

Ängens dag 
Lördagen 1 augusti  
 
Ängens dag firas genom att ta fram krattorna och liarna. Det är dags för årets slåtter på 
ängarna på naturreservatet Ranahult. Slåttern hålls när blommorna har fröat detta för att kunna 
bevara den speciella flora som finns däribland slåttergubbar och slåtterfibbla. 
Det finns liar och krattor att låna och det finns även möjlighet att testa/lära sig att slå med lie. 
 
Plats: Ranahult 
Tid: 10:00 –  
Kontaktperson: Tomas Lindström 0512 – 406 79;  0708 – 40 31 28 
 

Årets mila byggs 
Lördag 12 september  -  söndag 13 september 

 
Milan börjar byggas på lördagen klockan 10:00. Den ska 
bland annat kläs med granris och sedan täckas med jord så 
att den blir riktigt tät. Alla får vara med och hjälpa till. 
När arbetet är klart tänds milan. Det finns medlemmar på 
plats hela dygnet. 
På söndagen fortsätter kolningen av milan mellan 9-12. 
 

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

Miljövänliga veckan 
Vecka 40 
 
Utställningen på Vara Folkbibliotek. 
Årets tema är Fixa grejen. Utställningen ger tips om hur vi kan laga och återanvända våra 
saker istället för att kasta dem och köpa nya. 
 
Fler aktiviteter kommer att ordnas under året och arbetet med skötseln av naturreservatet 
Ranahult pågår under hela året. Vill du vara med och hjälpa till är du välkommen att höra av 
dig. Mer information och kontaktuppgifter finns på www.vara.naturskyddsforeningen.se 


