Fjärås Bräcka, Åkraberg och Borrås skåra Foto: Bo, Marie resp. Bo Morenius

Välkommen till Naturfototräff vid
Fjärås Bräcka och Borrås skåra i Halland
Lördagen den 18 augusti 2018 kl. 10.00
Plats: Naturum, Fjärås Bräcka. (Parkering GPS 57.444990, 12.185302)
Vägbeskrivning: Kör E6/E20 mot Göteborg, ta avfart 58 och sväng sedan vänster. Följ skyltning Fjärås
Bräcka 3km.
Fjärås Bräcka: Denna jättelika grus- och moränvall bildades under slutet av den senaste istiden när isen smälte
undan. Under istiden låg Bräckan under havsytan men i takt med att isen smälte och det kolossala trycket lättade
började landet sakta att höja sig. Idag reser sig Bräckan 60 meter över den halländska kustslätten. Vid klart väder kan
man se sjön Lygnerns innersta del drygt en och en halv mil bort och västerut öppnar sig ett vidsträckt slättlandskap. I
fjärran skymtar även Kungsbackafjorden.
Efter en kort introduktion av området sprider vi ut oss i landskapet. Vi samlas åter vid parkeringen för lunchpaus där
medhavd lunch/fika intas, tyvärr finns inga möjligheter till grillning. Naturum med café är öppet 11-17.

Läs mer här: Fjärås Bräcka
Borrås Skåra (Parkering GPS 57.264628, 12.239425)
Vägbeskrivning från Fjärås Bräcka: Kör väg E6/E20 mot Malmö och ta avfart 56, där svänger du höger
mot Bua och Väröbacka. Efter ca 100m, sväng höger och följ skyltning mot Borrås Skåra ca 3,5km till
parkeringen där vi samlas.
Borrås Skåra är en 10 meter djup och 1-2 meter bred bergsskåra som troligen är bildad av strömmande smältvatten
från inlandsisen alternativt en sprickbildning med förskjutning. Nära skårans ena ände finns en stor sten fastkilad
ungefär en och en halv meter över marken. Berget användes troligen som en borg under järnåldern.
Att ta sig upp till och igenom skåran samt vidare upp på berget kan vara krävande p.g.a. delvis brant och stenig terräng.
Stigen från parkeringen till skåran är ca 250 meter lång.
I närheten av Borrås Skåra ligger Åkraberg Naturreservat med 200-400 år gamla ekar som är hem för en
hotad skara växter och djur. På trädens grova bark växer lavar som almlav och gammelekslav. Den nästan klotrunda
skalbaggen, bred tickgnagare, är en sällsynthet i området.

Läs mer här: Åkraberg
Ingen föranmälan behövs. Klädsel efter väderlek, oömma och stadiga skor rekommenderas.
Om ni undrar något så mejla eller ring mig: bosse@bmbild.se - 070-5745852
Välkomna!
Bo Morenius 070-5745852
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