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EVG vandring 2016

Vandringen kommer att genomföras på berget Kinnekulle.
Start och mål kommer att vara Hällekis som är beläget på
Kinnekulle vid Vänerns strand. Naturen är en plats att hämta
kraft -och Kinnekulle är en fantastisk kraftkälla.
Kinnekulle har mycket att erbjuda av natur- och kulturupplevelser. Från vandringar i naturreservat och besök vid historiska
platser till konstupplevelser och shopping i hantverksbutiker.
Livet på och kring det 306 meter höga platåberget vid Vänerns
sydöstra strand har sin grundläggande förutsättning i den
geologiska uppbyggnaden. Här möter du ovanliga växter och
skiftande naturtyper. Som Carl von Linné uttryckte det för
250 år sedan: »en plats ibland de märkvärdigaste i riket«.
När du besöker Kinnekullebygden behöver du inte färdas långa
sträckor mellan de olika sevärdheterna. Här hittar du
utsiktstorn, vattenfall, medeltida kyrkor, hällristningar, kalkbrott,
hantverkscentrum, camping- och badplatser och mycket mer.
Kinnekulleleden är en vandringsled runt Kinnekulle vid Vänern.
Leden är 45 kilometer lång och leder passerar de flesta
”Kullens” kutlurhistoriska och sevärda platser.

Kinnekulle
-Det blommande berget
Det blommande berget bjuder på en rik och omväxlande natur.
Här finns alltid en grön vrå för dig som söker upplevelser och
aktiviteter. Kinnekulle är också ett Natura 2000-område vilket
innebär att området ingår i ett stort nätverk av
värdefulla naturområden inom EU. Stora delar av berget är
också naturreservat. Kinnekulle är en del i Biosfärområdet
Vänerskärgården med Kinnekulle som är Sveriges andra
biosfärområde utsett av UNESCO i juni 2010.
Under försommaren bildar den blommande ramslöken en
grön matta med snövita blommor under lövlundarna.
Ramslöken är sällsynt i stora delar av Sverige, men talrik i
vissa områden på Kinnekulle. Här sprider de gröna bladen en
stark doft av lök. På alvarmarkerna, eller kanske framförallt i
kärren runt Kinnekulle trivs en rad orkidéer såsom Sankt Pers
nycklar, guckusko, honungsblomster och flugblomster
–för att nämna några.
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