Minnesanteckningar från naturguidekurs, möte 3
Fagereds bygdegård 2019-04-04
Vi var sju personer och höll på mellan kl 18:30 och 20:30.

Kvällen handlade om att planera en egen vattendragsvandring.
Först några tankar kring vad en vattendragsvandring kan vara:
• Utforskande – även om jag gått där 100 gånger! Alltid nytt! Nytt vatten, nya miljöer, nya
arter och nya människor! Kan vara ett äventyr!
• Lärande – från miljön och från människor. Förhållningssätt – lyssnande, berättelser.
• Upplevelse och upptäckande
Därefter gjorde vi en runda där var och en fick berätta om man hade några planer. Det
visade sig att alla hade planer för vattendragsvandringar. De platser där planer fanns var:
• Ätran vid Svenljunga, kanske i samverkan med Turistföreningen
• Högvadsån vid Mjöbäck
• Rammbäcken (biflöde till Högvadsån)
• Gruebäcken i Falkenberg i samverkan med Språkvän i Falkenberg (för nyanlända), 14/5
• Högvadsån från Nydala kvarn till Ätran längs sluttningar med fina gamla ekar.
• Högvadsån-Hackarpasjön vid Älvsered plus Gamlarydsån.
• Löftaån (för jordbrukare inom ett länsstyrelseprojekt)
Väldigt inspirerande att höra varandras olika tankar om vandringar längs olika sträckor! Vi kom
överens om att vi skulle skicka ut till hela naturguidegruppen när man har en vandring på gång
så att man har möjlighet att delta vid de olika vandringarna.
Några tips som kom upp:
• Samarbeta med olika föreningar för att få nå ut till fler kan vara en idé.
• Uppsala Naturskyddsförening har gjort en bra skrift för nyanlända: Vardagsnatur 90
arter på 14 språk.
• Falkenbergs kommun har utrustning som håvar och kikare som Naturskyddsföreningen
får låna.
• Södra har en bra app med karta för medlemmar.
• Om man vill köpa in håvar är det bäst med hållbara skolhåvar. Bäst är med fyrkantig håv
så att man kan sätta den mot botten i vattendrag. Bäst är sedan att ha en vit diskbalja
med lite vatten där du vränger ut håven och doppar ner den så att djuren lossnar och ni
kan titta på dem bra.

http://www.heraco.se/groups.aspx?arID=2&gID=260&filter=H
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Några minnespunkter vid förberedelser
• Målgrupp?
• Samarbete med föreningar m fl?
• Plats?
• Kartor?
• Kontakta markägare. Bjuda in markägare.
• Tid?
• Inbjudan
• Terräng, svårighet att ta sig fram? Hur lång sträcka? Vem riktar man sig till?
• Möjlighet för barnfamiljer att gå med?
• Se ut plats för fika. Korvgrillning?
Kartor som man kan använda sig av för att lära sig mer om ett område eller för att
förbereda vandringen:
• Sveriges länskarta https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7b933d2ea9084c4dab4bfe38dd87f7ec
• Google maps https://www.google.com/maps , Hitta.se https://www.hitta.se , Google
earth
• VISS Vattenkartan https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399
• SGU kartgenerator (t ex jordarter, högst kustlinje)
http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html
• Skogens pärlor https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/
• Artportalen https://artportalen.se
• Musselportalen https://www.musselportalen.se
• Historiska kartor
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html?swedish=true&user=publ
ic&arv=false&pul=true&asUrl=https%3A%2F%2Farkivsok.lantmateriet.se%2Farkivsok
%2Fstartpage.html&hk_contextpath=%2Fhistoriskakartor
• Riksarkivet https://riksarkivet.se/geometriska
• Fornsök http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
• Kommunernas naturvårdplaner
• Ängs- och betesmarker TUVA https://etjanst.sjv.se/tuvaut/site/webapp/tuvaut.html
• Lantmäteriet, karta att rita i (både karta och flygfoto)
https://forbattrakartan.lantmateriet.se
• Lantmäteriet, bra karta med fastighetsgränser (även historiska flygfoton)
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/#
Slutligen gjorde vi en enkel utvärdering av kursen:
• Vattendragsvandringen var kul. Många bidrog med kunskaper. Även folk som passerade
förbi. Inspirerande. Hade ingen aning om platsen trots att jag kört på vägen många
gånger alldeles vid ån.
• Bestämningsbladet med insekter mycket bra. Var lätt att använda, verkade inte svårt.
• Inspirerande när man får reda på alla arter….
• Och när man får med olika områden som man kan se längs vattendraget som historia,
jordarter, bottnar, växter, fiskar mm.
• Fler kurser rekommenderas!
Som nämndes ovan kom vi överens om att skicka ut till hela naturguidekursen när man
har en vandring på gång så att övriga har möjlighet att delta vid de olika vandringarna
som planeras. Ett jättebra sätt att lära sig mer på tillsammans!
Nedtecknat av Peter
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