
Program 2017

Mars
Årsmöte
Var: Biblioteket i Malung
När: 8 mars 18:00
Efter årsmötet berättar Andreas och Cecilia Öster om deras besök i Rysslands urskogar.
Vi bjuder på fika!

Fäbodbruk och biologisk mångfald
Var: Malungs Folkhögskola
När: 15 mars 18:30
Kom och lyssna på när Anders Janols och Stefan Olander berättar om fäbodbruk och 
biologisk mångfald. 
I samarbete med Zontrotsarna och Malungs Folkhögskola.

Ugglekväll
Var: Öjetrakten
När: En passande kväll i mars
En klar och vindstilla kväll i mars kan en ha stor chans att få höra ugglornas sång. Eftersom vi 
vill se ut en passande kväll sätts inget datum utan anmäl dig/er till Bertil Helmersson för info.
Anmälan: Bertil Helmersson, 070-320 70 61

April
Skidtur i Tandövala
När: 1 april
Samling: 08:30 vid sjukstugan i Malung för samåkning. Vi skidar genom naturreservatet och 
njuter av gammelskogen. Turskidor är ett måste då vi skidar i terräng. Fika medtages!
Mer info: Ingela Källén 070-528 40 21

Maj
Fågelskådningens Dag vid Eggarnas naturreservat, Yttermalung
När: 7 maj
Samling: 07:00 vid sjukstugan i Malung.
Vi vandrar runt i reservatet och ser efter vilka fåglar som har fått vårkänslor.
Fika medtages!

Fågeltur till Tisjön
När: 21 maj
Samling: Parkeringen vid sjukstugan i Malung 07:00
Den årliga turen till Tisjöns fågeltorn kan en inte missa! 
Fika medtages!



Skogstur till Åsklitten med Sebastian Kirppu
När: 20 maj
Samling: Parkeringen vid sjukstugan i Malung 09:00
Vi tar en tur till Åsklitten som ligger mellan Venjan och Öje för att lära oss mer om 
gammelskogen och dess organismer tillsammans med skogsbiologen Sebastian Kirppu. 
Fika medtages!

Juni
Vilda Blommornas Dag
När: 18 juni
Vi åker till ett fint ställe för att beundra växtligheten och mer info om denna aktivitet 
kommer. Håll utkik på vår hemsida och Facebooksida samt i Malungsbladet!

Vandring till Gnupen
När: 27 juni
Samling: Affären i Öje 09:00
Vi vandrar upp på Lybergsgnupen och njuter av den milsvida utsikten som alltid får en att 
tappa andan en smula!

Juli
Upplev Fenningberget med Mats Nordhag
När: 2 juli
Samling: Sjukstugan i Malung 09:00.
Mats Nordhag håller i en guidad tur i naturreservatet Fenningberget där vi får lära oss mer 
om skogen och dess invånare.
Fika medtages!

Slåtterkurs på Västagården i Lima
När: Preliminärt 29 juli
Mer info om denna aktivitet kommer, håll utkik på vår hemsida, på vår Facebooksida samt i 
Malungsbladet.

Natursnokarna fortsätter under 2017 och annonseras ut i Malungsbladet, på vår hemsida 
och på vår Facebooksida. Det kan även tillkomma fler aktiviteter under året så håll 
uppsikt!

Malung-Sälen


