
Första delen av vandringen går genom en grön 
grotta av hassel, ek och alm. Svirrande grön-
sångare och skimrande ormbunkar gör att världen 
utanför känns avlägsen, men efter några hundra 
meter kliver man ut i ljuset igen. Här öppnar sig 
böljande ekhagar längs sjöstranden, med fallna 
trädjättar att klättra på eller slå sig ner vid för 
att äta matsäck. Barn och biologer kan roa sig i 
ihåliga ekar, vid strandkanten eller vid sandiga 
slänter där vildbin har sina bohålor.
 Om man kan hålla ut ända till vandringens 
ände är det också fint att ha picknick vid utsikts-
tornet längst ut på udden. Här är man mitt i 
Horn borgasjön och mitt i fågellivet, med chans att 
se exempelvis svarttärna och havsörn. En nästan 
garanterad art är skarv eftersom skarvarna har en 
koloni i de döda videsnåren utanför (som blev 
dränkta när Hornborgasjöns vattenyta höjdes). 
Rakt över på andra sidan sjön syns naturum och 
Ytter berg, och bakom det höjer sig Billingen.
 På vägen tillbaka kan man följa stigen på åsen 
en bit ovanför stranden. Här känns det som om 
man förflyttar sig 
mellan Norrland och 
Syd sverige bara genom att 
vrida på huvudet. Väster 
om åsen breder barrskog 
och tuvullsmyr ut sig, 
medan landskapet österut 
är sydländskt leende med 
blomsterbackar och jätteekar. 

Ore backar
Flygande vandring från lövgrottor till vida vidder

I Ore backar kan  både barn, fågelskådare och vanliga picknickare få sitt 
lystmäte. Stigen följer kammen på en brant ringlande rullstensås, som 
ger känslan av att flyga fram över landskapet.

Svarttärnan hör till 
släktet träsktärnor.

När man kommer ut ur lövskogs grottan 
fort sätter stigen längs vidsträckta över-
svämnings marker och kommer sedan ner 
närmare strand kanten.

Grova ihåliga ekar är den biotop i Sverige som 
innehåller flest hotade insekter. Det är även en 
bra lekbiotop.

 Hitta hit: Följ väg 184 mellan Skara 
 och Falköping. Strax norr om av-
farten mot Trandansen ser du skylten mot 
Ore backar. Följ grusvägen två kilo meter till 
parkeringen. Eller ta buss 203 från Skara. 
Hoppa av efter 10 minuter vid hållplats 
Bjärka, och fortsätt söderut på 184 cirka 
350 meter till den skyltade vägen mot Ore 
backar. 
 
 Arter att hålla utkik efter: Kungs-
 ljus, tuvull, desmeknopp, gul 
svärds lilja, trolldruva, ormbär, skrattmås, 
havsörn, nöt kråka och svarttärna.
 
 Barnpotential: Vid Ore backar är det 
 lätt att få barn att springa längs 
stigen. Den branta åsen ger luft under 
fötterna, och det gör även fallna klätterträd, 
hassel nöts skal, strandfynd och mycket 
annat som finns att upptäcka.
 
 Missa inte: Vår och sommar är 
 förstås Ore backars ljuvaste tid, men 
          även hösten kan vara fin, när träden 
        skiftar färg och tran bären mognar på 
       myren.
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Längst ut på rullstensåsen vid Ore backar känns 
allting nära. Himlen, sjön och jätteekarnas 
kronor. Tärnskränet över strandängarna blandas 
med svarthättornas sommar sånger inifrån den 
stora lummigheten.
 På få platser kommer man så nära Horn borga-
sjön. Samtidigt som den karga tuvulls myren är 
nära på andra sidan åsen. Här går åsen som en 
gräns mellan det grönskande kulliga landskapet 
och de mörka gran skogarna som tar vid västerut.
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