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Besöksmål och frågor

Lär känna ditt  
skogsbruksområde
Sollebrunn Väst skogsbruksområde bjuder in  
alla medlemmar till aktiviteten "Lär känna ditt 
skogsbruksområde" genom en orientering som 
pågår till och med den 31 januari 2021.

I denna inbjudan hittar ni karta över vårt område med sex 
stycken sevärda platser utmärkta, samt frågeformulär med 
en fråga för varje plats. Skriv ned den siffra ni tror är rätt 
svar efter respektive fråga. När alla platser har besökts, 
räkna samman alla siffror till en totalsumma. Skicka sedan 
ett sms 070-366 65 62 med totalsumman samt vem du är 
(namn, adress och mobilnummer).

Priser kommer att delas ut till alla medlemmar som får 
fram rätt totalsumma. Prisutdelning kommer att ske under 
vårt årsmöte 2021. De rätta svaren kommer att presenteras 
i Sbo-nytt. Vårt område är väl värt ett besök och vi tror att 
ni kommer att upptäcka många fina platser utöver de vi har 
tagit med. Så håll ögonen öppna för allt vackert omkring er!

Vid frågor kring arrangemanget, kontakta: 
Birgitta Kärrlind, 070-366 65 62 
Lars Johansson, 070-279 70 68 

Lycka till med orienteringen!

Med vänlig hälsning 
Förtroenderådet  
Sollebrunn Väst skogsbruksområde

till vänster (sydost) om dämmet, följ stigen och bäcken 
ner till skvaltkvarnen. 

Det berättas att det fanns flera skvaltkvarnar i Torskog. 
Förr hade nästan alla gårdar sin egen kvarn. Man var 
skattebefriad då man malde i skvaltkvarnen och för eget 
bruk. Det krävdes inte så mycket vatten att driva kvarnen 
och ofta malde man bara under vår och höst. Kvarnen  
nyuppfördes 2014–2015. Under kvarnhuset sitter ett 
skovelhjul som driver den ena kvarnstenen genom en 
vertikal axel. En av kvarnstenarna är sponsrad av Södra. 

Gå gärna in och titta i kvarnhuset. Glöm inte att skriva  
i besöksboken! 

Hur många skovlar finns det på skvaltkvarnens  
skovelhjul? 
 
Svar:  
 
 
 

6. KUNGÄLVS KOMMUN,  
FONTINS NATURRESERVAT.  

Vägbeskrivning: Fontins naturreservat ligger i Kungälv. 
Parkera vid Motionscentralen Kotten, Dämmevägen 11. 
Motionscentralen ligger invid sjön Svarte mosse. 

Fontinområdet har en mycket omväxlande natur med  
stigar, vägar, skogsklädda höjder, mossmarker och 
gammal kulturmark med stengärdsgårdar och torp. Det 
är sedan 1993 klassat som naturreservat och är Kungälvs 
mest välbesökta naturområde som används för rekreation 
genom många olika typer av aktiviteter. Trots att området 
är välbesökt och man knappast blir ensam i skogen är 
det väl värt ett besök med sin varierande natur. Välj att 
vandra längs någon av de väl uppmärkta lederna på som 
längst upp till 1 mil. Kortaste leden är runt Svarte mossen 
där man kan välja att rasta i ett vindskydd eller på någon 
av de utplacerade bänkarna. 

Hur lång är leden runt Svarte mosse i meter? 
 
Svar: 

1. ORUST KOMMUN,  
MYCKLEBY NEDERGÅRD –  
KAMELRIDNING PÅ ORUST.  

Vägbeskrivning: http://www.kamelridning.se/karta/
Adress: Myckleby 321, Svanesund 

Orust är inte bara hav och kala klippor. På östra Orust 
hittar du Myckleby Nedergård. Detta är en gård med 
många ovanliga djur och ett av dem är den fascinerande 
kamelen. Ta en vandring runt gården och njut av kameler, 
alpackor, åsnor med flera.  

Kameler är mycket väl anpassade för att klara olika 
klimat. Vid vilken kroppstemperatur börjar en kamel 
svettas?  
 
Svar:  
 
 
 

2. ALE KOMMUN.  
RAMSÅGEN I DROTTNINGGÄRDET,  
HÅLANDA HEMBYGDSFÖRENING.  
(Sollebrunn Väst har sponsrat hembygdsföreningen.)  

Vägbeskrivning: Från Lilla Edet – sväng av E45 vid  
mot nr 93, kör mot Nygård. I Nygård sväng höger mot 
Sollebrunn. Kör tills vägen tar slut, sväng vänster och 
fortsätt ca 3 km. Hembygdsgård på vänster sida.  
Från Kungälv – kör E45 till Skepplanda södra (mot nr 
90), fortsätt mot Skepplanda. I Skepplanda sväng vänster 
mot Hålanda, kör 8 km. Hembygdsgård på vänster sida. 

På denna plats vid Grönån ligger sågen i Drottninggärdet. 
På en karta från 1750 finns en såg, driven med vattenhjul, 
markerad. Byggnaden till sågen byggdes om 1895. Det  
är denna byggnad som står på platsen än idag. Den  
nuvarande ramen är tillverkad av Skövde MV och är  
turbindriven. Turbinen är av Finnhyttans modell BB nr…  

Ja, vilket nummer har modellen? 
 
Svar:  
 
 
 

3. STENUNGSUNDS KOMMUN,  
GÅRDSJÖN I NORRA SVARTEDALEN.  

Vägbeskrivning: Ta väg 650 (gamla E6) till Ucklum, tag 
väg 642 mot Västerlanda. Efter ca 4 km står det Gårdsjön 
på en skylt som pekar åt höger. Följ grusvägen ca 700 m 
fram till parkeringen som ligger på vänster sida.  

Gårdsjön, som ingår i Anråseåns vattensystem, är en 
klarvattensjö som ligger i de näringsfattiga markerna 
öster om Stenungsund. På 1960-talet drabbades sjöar och 
vattendrag i området av fiskdöd. Orsaken var svavel-
nedfall och försurning. 1978 påbörjades ett storskaligt, 
tvärvetenskapligt forskningsprojekt i området och 
nedfall, mark- och grundvatten, avrinning och vegetation 

Avsändare: Södra, 351 89 Växjö

Fortsättning följer på nästa sida.

Priser till  
alla medlemmar  

som får fram rätt 
totalsumma



undersöktes. Många av resultaten från forskningen var 
banbrytande och har bidragit till att klarlägga sambanden 
mellan surt regn och effekter på vatten, mark och eko- 
system. Resultaten har också bidragit till att politiker, 
från lokal till global nivå, kunnat fatta beslut om hur  
försurning och andra luftvårdsproblem ska motverkas. 

Forskningen innefattar idag också experiment med 
skogsavverkning, markkalkning, grundvatten, svavel- 
och kvävetillförsel och skogsgödsling. 1990 invigdes 
Gårdsjöstugan som är en informations-, konferens-  
och övernattningsanläggning för forskare och andra 
intresserade. I april 1991 startade det välkända ”Tak- 
projektet”. 2001 togs taket bort, men studier om avrinnings- 
vattnets kvalitet fortsätter än idag. 

Vid Gårdsjön kan man nöja sig med att läsa på den stora 
informationstavlan som finns där vid sjökanten ca 100 m 
från parkeringen, sätta sig i lugnet och njuta av medhavd 
fika eller vandra någon av de vandringsstigar som finns  
i området. En stig som kan rekommenderas men som inte 
är så lättvandrad är ”försurningsstigen” som är 6 km och 
leder runt själva Gårdsjön. Här kan man stanna och läsa 
på skyltar utmed stigen om den forskning som bedrivits  
i området och annan fakta runt flora och fauna man 
passerar längs sin vandring. 

Hur många hektar är Gårdsjöns vattenyta? 
 
Svar: 
 
 
 

4. UDDEVALLA KOMMUN,  
BREDFJÄLLET.  

Vägbeskrivning: Kör till Ljungskile, sväng österut 
Elsebergsvägen (vid ICA) fortsätt österut på Fjällvägen 
till Norra fjället. Fortsätt förbi Norra fjället ca 1,5 km, på 
höger sida finns en skylt ”Utsiktstorn”. Tornet ligger ca 
200 m från vägen på södra sidan. 

Bredfjället reser sig majestätiskt över Ljungskile. 100 m 
över havet breder ett kuperat skogslandskap ut sig. Här 
finns populära vandringsleder genom den mäktiga barr- 
och lövskogen. Längs vägen över Bredfjället finns ett 
utsiktstorn ca 150 m söder om vägen (skylt finns, syns 
endast om man kommer väster ifrån). När du står i  
utsiktstornet, titta i nordostlig riktning. Vid klart väder 
kan du i fjärran (ca 2 mil bort) se minst ett tydligt berg, 
precis i nivå med trädtopparna.  

Hur många bokstäver innehåller namnet på berget? 
 
Svar:  
 
 
 

5. LILLA EDETS KOMMUN,  
STENDAMMENS SKVALTKVARN  
VID TORSKOG. 

Vägbeskrivning: Kör väg 625 (mellan Kungälv–Ström, 
Lilla Edet). Lite norr om Torskog finns skylten ”3 Slätten”. 
Följ vägen, slutar vid en vändplan/parkering. Gå sedan 

Fortsättning följer på sista sidan.


