
 Fototävling – fånga det unika platåbergslandskapet

Var med i en fototävling där du fångar det unika platåbergslandskapet i 
Västergötland. Dina bilder ska tolka ett av geoparkens fyra berättarteman:
1. Ett stycke jordhistoria
2. Jorden ger liv
3. Stenen som levebröd
4. Bergen lever!
Vi utser tre stycken vinnare tvärs över temana (bästa bild), och sedan en 
vinnare i varje tema. Läs mer om varje berättartema och hitta exempel på 
besöksmål på www.platabergensgeopark.se. Fototävlingen arrangeras av 
Platåbergens Geopark i samarbete med Naturskyddsföreningen Skaraborg.
Du deltar genom att maila in dina bilder i en liten storlek till info@plataber-
gensgeopark.se. Märk mailet med ”Fototävling”, och märk bilden med plats 
där den är tagen, fotografens namn, samt vilket berättartema bilden tolkar.

Priser
1a pris: en heldag på Halle- eller Hunneberg med Äventyr och Trail, för fyra 
personer. Guidning och mat inkluderad hela dagen.
2a pris: Guidning med Älska Billingen för fyra personer inkl. fika
3e pris: Guidad tur med fika i Qvarnstensgruvan för två personer, Lugnås
Fyra mindre priser: böcker, litet bokpaket.



Ett stycke jordhistoria
Geologi är historia. Jordens 
historia. Genom att besöka 
geologiska platser i platåberg-
slandskapet kan du resa i tiden 
– flera miljoner år. Varje plats 
är en pusselbit, som tillsam-
mans berättar en historia som 
börjar för 1700 miljoner år se-
dan. Då låg det en bergskedja 
hög som Anderna här! Bergs-
kedjan slipades långsamt ner 
till en plan urbergs yta.

Jorden ger liv 
De första samhällena och 
de första människorna i 
platåbergslandskapet – Vad 
betydde stenarna och jorden 
för dem? Cirka 5300 – 4700 
år före nutid skapade de 
människor som då bodde i 
Falbygden imponerade bygg-
nadsverk: megalitgravarna. 
Tänk vad de måste ha släpat 
på stenblocken genom land-
skapet för att resa dem över 
sina döda!

Billingen-Borgundaberget-Plantaberget; platåbergens 
siluett präglar landskapet

Gångrifter i Karleby med Ålleberg i bakgrunden



Stenen som levebröd 
Människorna i platåberg-
slandskapet har i alla tider 
haft ett ekonomiskt och 
emotionellt band till ber-
gen. Stenbrott, kalkbrän-
ning, kvarnstensgruvor, 
stenhuggerier. Utan ber-
gen hade man inte kunnat 
bygga en av Sveriges äldsta 
stenkyrkor i Varnhem.
Lämningarna efter kal-
kindustrin syns runt om 
platåbergen, både brotten 
och slagghögarna med 
bränd alunskiffer.

Bergen lever! 
Utan bergen hade inte 
munkarna gått under jor-
den i Lugnås för att hug-
ga ut kvarnstenar. Bergen 
har varit, och är fortfaran-
de, en viktigt resurs som 
människorna livnärt sig 
på. Ålleberg är det Svens-
ka segelflygets vagga. Fot-
farande utnyttjar flygarna 
uppvindarna mot platåbe-
gets sidor för att kunna 
sväva fritt som fåglar.

Kalkarbetare i Uddagården, foto Falbygdens muséums 
samlingar

Skärmflygare över Ållebergs västhang.



Tävlingsregler
Tävlingen pågår från september 2019 till maj 2020.

Bilderna ska vara nytagna under 2019 eller 2020. 
De ska vara i tryckkvalité (300 dpi). 
Fotografen äger rättigheterna men genom att deltaga i tävlingen får 
Platåbergens Geopark och Naturskyddsföreningen Skaraborg fritt använda 
bilderna i publikationer och sociala medier. 
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