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Naturvägledning 
”Vår i Bergslagen”  

- En resa i egna bilar i hjärtat av Bergslagen när naturen 
vaknar och får liv efter vintern 

-

- 16-18 maj 2022          

-  Naturvägledning med Jan Hedberg med flera 
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- Följande program kommer vara öppet för justeringar, byte 
mellan dagar och vad som händer i naturen i real tid. Vi 
har stort kontaktnät i Bergslags skogarna och följer 
intressanta observationer och rapporter för att få ut mesta 
möjliga naturupplevelser inom norra Örebro län. Fasta 
styrande punkter i programmet är vårnatt med orrspel i 
Nittälvsdalen, besök på Grimsö vilt forskningsstation (SLU) 
och viltskadecenter, Korpens hål, Salbosjön, Vintermossen,  
Havsjön och ev Rälln. I övrigt är vi flexibla beroende på 
väder och naturobservationer. Begränsat antal platser. 

-

- Prel program; 
-

- Måndag 16 maj 
- Samling 13-tiden för lunch i Kopparbergstrakten, plats bestäms 

närmare avresa. Avstämning vinterns aktiviteter, genomgång 
program, besöksmål på em. Inkvartering i Havsjön o middag.  

- Tisdag 17 maj 
- Beroende på väder ev vårmorgon med orrspel i Nittälvsdalen. På 

eftermiddagen besök på Grimsö forskningsstation som drivs av 
Sveriges Lantbruksuniversitet, samåkning. Information och 
rundvandring inkl lunch i Herrgården. Vi gör något mer 
intressant stopp efter vägen till o från Grimsö. Gemensam 
middag.   

- Onsdag 18 maj 
- Beroende på väder ev vårmorgon med orrspel i Nittälvsdalen. 

Alternativt ngt intressant besök med Naturvägledning. 
Avslutning på fm alt efter lunch. 

-

- Ta med varma kläder - gärna vinterkläder o varma stövlar, 
egna lakan o handduk, termos, liten ryggsäck o 
sittunderlag, kikare, gärna tubkikare.  

 Kostnad för logi, mat, fika, kaffe, inträde o föreläsning   
 Grimsö Forskningsstation, naturvägledning/reseledning  
 (ca 1500kr/dag totalt för gruppen) delas mellan rese-  
 närerna. Resan faktureras i efterhand, anmälningsavgift  
 1000 kr /pers insättes på BG 5251-4908, skriv namn o Vår i  
 Bergslagen.. 

Varmt välkomna till naturvägledning i Bergslagen

/Jan 
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