Avresa Åmål 2022-06-05 0900
Framme på Kinnekulle 11,30
Preliminärt program
Vandring Blå leden Hjortleden
3,3 km
Första fika
Vandring på Kinnekulles övre delar där blomsterängarna breder ut sig <Besök på
stora o lilla Salen
Bosättningar från bronsåldern. På stora salen finns
stensättningar som gör att man kan med hjälp av solen bestämma Vinterblod och
Vårblod.

Avresa kl 1400
Stora Stenbrottet
Stora Stenbrottet på Kinnekulle är ett 40 meter djupt stenbrott där man bröt
kalksten. De undre lagren av kalksten sträcker sig hela 400 miljoner år tillbaka i
tiden och stenlagrens färgskiftningar och den vackra miljön har gjort att
stenbrottet är en av de mest populära platserna att besöka på Kinnekulle.
Idag har en liten fiskesjö skapats i mitten av stenbrottet, tänk dock på att fiskekort
krävs för att man ska få fiska.
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Avresa till Munkängarna 15,30
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Munkängarna

Munkängarna är ett naturreservat på Kinnekulle känt för sina vackra ängar, lövskog
och fågelsång. Munkängarna är speciellt vackert att besöka under juni då ramslöken
blommar och täcker hela området i vitt.
Från Munkängarna kan man även gå vidare till Stenbrottet eller Råbäcks Slott. Även
Hellekis Säteri är inom gångavstånd.

Avresa 16.30
Välkommen till Råbäcks kalkbruk!
I skogen ovanför Råbäcks hamn ligger det som en gång var Rå- bäcks kalkbruk.
Bruket var igång från mitten av 1800-talet till år 1958. Verksamheten i kalkbruket
handlade om att bryta och bränna kalk. Området är nu en registrerad fornlämning och
har den senaste tiden restaurerats, bland annat genom röjning av sly, förnyad
skyltning och anläggning av en geologistig (ca 500 m lång)

Råbäcks kalkbruk besöker man till fots. Kommer man med tåg är det ca 500 m att gå
från Trolmens station. Från Råbäcks Hamn är det drygt 2 km att gå längs den gamla
kalkbanans banvall. Kinnekulle vandringsled går igenom området. Det finns också flera
mindre P-möjligheter nära kalkbruket. Råbäcks kalkbruk

1800 Avresa till förläggning

SÖNDAG
1

Österplana hed & vall

Österplana Hed och Vall är Kinnekulles största naturreservat och har unik flora och
fauna. Den består av lövskog, barrskog, betesmarker och alvarsmark. De olika
markerna och omgivningarna har gjort Österplana hed och vall till en plats där så väl

vanliga som ovanliga växter trivs och framför allt är området känt för sina orkidéer
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Andra individuella utflyktsmål

Kinnekulle är fullt av utflyktsmål. Tex kyrkobesök, Husaby källa, Hantverkshuset mm.
om någon vill besöka detta på söndag så är det fritt fram enligt personligt önskemål

