Välkommen till årets första BioFoto Syd fototräff 22/2 2020
Årets första uteträff går i vattnets tecken. Vi startar dagen i Gullbranna Naturreservat vid kusten söder om
Halmstad för att sedan ta oss vidare till Knäred och Kvarnfallet. Efter lunch går färden vidare uppströms längs
Krokån till Flammafallet.
Gullbranna Naturreservat.
I Gullbranna hittar du några av Hallands mäktigaste sanddyner. Innanför dynerna breder stora flygsandsfält ut
sig, idag klädda med planterad tallskog. För drygt ett sekel sedan var området så gott som trädlöst. Numera är
öppna sandmarker en sällsynt naturtyp med ett hotat växt- och djurliv. Gullbranna naturreservat är ett av de
områden i Halland som har restaurerats inom ramen för EU-projektet Sand Life.
Vi träffas på norra parkeringen kl. 09:00 för liten information om området och dagen.
GPS: 56.587537, 12.940008
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Kvarnfallet, Prästaskogens Naturområde i Knäred.
Här rinner Krokån fram under hängbron för att sedan forsa utför stenformationer med en fallhöjd på nära fem
meter. Här finns en 1500m lång lättvandrad slinga nedströms Kvarnfallet och har vi tur ser vi kanske forsärla,
strömstare och utter. Vi grillar på den fina grillplatsen på Krokåns vänstra strand, ta med egen mat och dryck.
GPS: 56.528993, 13.311858 (parkeringen)
Körtid från Gullbranna ca 35 minuter.
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Flammafallet
Flammafallet i Krokån, ca 12km norr om Knäred, är inte känt för sin fallhöjd utan för den fina
trappstegsformationen som utgör själva fallet. Här har tidigare funnits en skvaltkvarn och ett par kvarnstenar
finns kvar på platsen. Även här ser vi kanske forsärla och strömstare. Vi parkerar på den nedre parkeringen och
har bara fem minuters lätt gångväg till Flammafallet.
GPS: 56.615128, 13.362531 (Nedre parkeringen)
Vi kör norrut från Kvarnfallet och efter 2km svänger vi höger mot Vrå, efter ca 10km tar vi vänster vid skylt
”Flammafallet” och parkerar vid grusvägens slut. Körtid från Kvarnfallet ca 15 minuter.
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Kläder efter väder och grova skor rekommenderas.
Parkeringarna på de tre fotoplatserna är stora men vi samåker naturligtvis i möjligaste mån.
Toalett finns på parkeringen i Gullbranna och Kvarnfallet.
Inget krav på föranmälan.
Välkomna!
Bosse och Marie Morenius
Bosse: 070 574 58 52
Marie: 073 047 44 60
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