
Västergötland – Sveriges vugge 

Mandag den 30. maj – fredag den 3. juni 

Dette års stortur går til Västergötland, som ligger mellem Sveriges 2 største søer, Vänern og Vättern. 

Området består af smukke, typisk svenske ”knoldede” landskaber, hvor stenene blander sig med græs og 

træbe-voksning. Der er både søer og bakker – Vänern og Vättern blev dannet i istiden for ca. 10.000 år 

siden og Vänern er Europas 3. største sø.  

 

 

 

Vi besøger forskellige naturlokaliteter, f.eks Hulsjöen og Dättern i den sydlige ende af Vänern, og vi bruger 

en dag ved og omkring Hornbogasjön, som er mest berømt for sine traner i april måned. Men selv om vi er 

for sent på den til tranerne, er der stadig masser at se – bl.a. lappedykkere, hvor 5 arter yngler. Fiskeørn, 

almindelig ryle, brushane, kærløber, nattergal, sivsanger og karmindompap er også hyppige ved 

Hornbogasjön.  

 

Én dag bruger vi i den nordlige ende af Vänern, ved søen Östen – i Mariestad og måske en sejltur på Vänern 

fra Mariestad. Vi skal også besøge en sand naturperle – Naturreservatet Skogastop. De mange kilder med 

kalkholdigt vand danner kildekalk, som er grobund for artsrig vegation, bl.a. følgende orkideer: 

Sumphullæbe, Langakset Trådspore og Flueblomst, herudover Kalk-Øjentrøst (en maskeblomst).  

Vi bor på Hotel Lumber og Karle i landsbyen Kvänum. I prisen nedenfor indgår bustransport, hotelophold på 

Hotel Lumber og Karle, helpension, entreer og aftensmad den sidste dag. Drikkevarer for egen regning. Dog 

skal man medbringe egen madpakke til den 1. dag. 

 

Mødested og tid: 30. maj kl. 8 ved Køge Station på Østre Banevej 



Hjemkomst: 3. juni kl. 20-22 
Tilmelding: Senest den 1. marts til 
 Ebba ebba.larsen@gmail.com     

Tilmeldingen er bindende.  
I mailen skal der stå navn på hver person, samt om 
man ønsker enkelt/twin/dobbeltværelse. 

Pris: Pr person i dobbeltværelse: 5000 kr. 
For enkeltværelse: 6.200 kr. 

Indbetaling: Hele rejsens beløb indbetales på  
konto: 1551 – 1900978 senest 15. marts. 
Oplys Västergötland. 

Medbring: Madpakke til den 1. dag, pas, gult og blåt 
sygesikringsbevis, evt.coronapas + Skr. til lidt 
småindkøb. 
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