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Upptäck naturen med barnen
Här har vi samlat några aktiviteter som passar extra bra för familjer och barn. Välkomna!
Växtvandring
Getterön, varberg
Onsdag 29 april kl. 14.00-15.00
Onsdag 8 juli kl. 14.00
Onsdag 12 augusti kl. 14.00
Följ med ut och se vilka växter som finns att
upptäcka. Vad skiljer den ena växten från
den andra? Ta gärna med dig en flora om du
har. Lupp finns att låna. Kontakt: Naturumsvärden (tel. 0340-875 10). Samling vid
Entrén till naturum.
Sandens dagar
Haverdal, halmstad & Hökafältet, laholm

Haverdal: Lördag 9 maj kl. 13.30-16.30
Hökafältet: Söndag 10 maj kl 13.30-16.30
Aktiviteter för hela familjen på stranden
i Haverdal & Hökafältet. Tipsrunda och
guidade turer, en om djuren och växterna
och en om restaureringen av sandmarkerna
i reservatet. Kontakt: Magnus Nystrand (tel.
010-2243319). Samling Haverdal: Vid parkeringen längst ned på Thore Gudmarssons
väg. Samling Hökafältet: Vid parkeringen
Hökhult (allra längst in i reservatet).
Naturens mönster
Ödegärdet, hylte
Lördag 9 maj kl. 13.00
Mönster i naturen bidrar till människans välbefinnande. Hela familjen är välkommen att
tillsammans leta mönster i stort och smått.
Med inspiration av det vi hittar handleds vi
i att måla en egen mandala. Ta med fika och
sittunderlag, vi står för material. Guidar gör
Jessica Johansson (tel. 0708-34 21 02) och
konstnär Julia Kabell. Samling på grusparkeringen till reservatet.

Backsippevandring
Fjärås Bräcka, kungsbacka
Söndag 10 maj kl. 11.00 och 13.00
En kortare vandring för att titta närmare på
Backsippan, denna ludna lilla blomma som
är rödlistad och fridlyst men som trivs bra på
Fjärås Bräcka. Kontakt: Linda Landberg (tel.
070-240 18 96). Samling vid naturum.
Upptäck naturen i Vapnö grustäkt
Vapnö grustäkt, halmstad
Lördag 30 maj kl. 13.00-16.00
Håva insekter, gå en guidad tur under ledning av HG Karlsson och mycket mer. Hela
familjen är välkommen till aktiviteten som
anordnas i samband med ”Ginstloppet”. Begränsat antal parkeringsplatser, så promenera
eller cykla. Kontakt: Jessica Gunnarsson (tel.
010-224 32 51). Samling i Vapnö grustäkt.
Naturum Fjärås Bräcka firar 10 år
Fjärås Bräcka, kungsbacka
Lördag 13 juni, hela dagen
10-års-jubileum på naturum Fjärås Bräcka.
Det blir bland annat guidade turer i reservatet och en tillfällig utställning om naturum
och de 10 år som gått. Kontakt: Linda Landberg (tel. 070-240 18 96).
Upptäck naturen med barnen
Getterön, varberg
Fredag 26 juni kl. 10.00-11.00
Fredag 31 juli kl. 10.00-11.00
Onsdag 28 oktober kl. 10.00-11.00
Fredag 30 oktober kl. 10.00-11.00
Följ med på spaning i naturen genom årstiderna! Vad händer med växterna och djuren
runt husknuten? I naturen finns alltid något
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spännande att upptäcka året runt. Kontakt:
Naturumsvärden (tel. 0340-875 10). Samling vid Entrén till naturum.
Ekoxevandring
Fjärås Bräcka, kungsbacka
Måndag 6 juli kl. 19:30 – 23.00
Europas största skalbagge har krupit upp ur
markerna kring Lygnern för att para sig och
lägga ägg. Samling 19.30 för samåkning utanför naturum. Ove Andersson tar oss ut på
jakt efter ekoxen. Ta med ficklampa. Enklare
fika finns att köpa. Kontakt: Linda Landberg
(tel. 070-240 18 96).
Strandexkursion för familjer
Skummeslövs södra, laholm
Tisdag 21 juli kl. 15.00
Vi letar efter djur och växter i havet med
håvar, skålar, spadar och silar. Vi lär oss om
djuren och deras liv, hur de lever, vad som
påverkar djuren att bli fler eller färre. Vi är
ute 2-3 timmar. Exkursionen kan förkortas
eller ställas in vid dåligt väder. Kontakta
guiden innan om ni är osäkra. Guide: Patrik
Slimane (tel. 0733-58 50 25). Samling på
stranden nedanför reningsverket i Skummeslövsstrand.
Dynexkursion för familjer
Skummeslövs södra, laholm
Torsdag 23 juli kl. 13.00
Vi letar efter blommor och insekter i sanddynerna. Vi samlar blommor, håvar fjärilar och
tittar på insekter. Vi är ute cirka 2 timmar.
Guide: Patrik Slimane (tel. 0733-58 50 25).
Samling på stranden nedanför reningsverket
i Skummeslövsstrand.
Nyfiken på: Spindlar
Fjärås Bräcka, kungsbacka
Söndag 2 augusti kl. 10.00-11.30
Spindelvandring med naturpedagogen och
spindelexperten Hans Lindqwist (tel. 0733-

Barn, barnbarn, syskon, föräldrar, kompisar... alla kan hänga med.

723059). Följ med ut och möt några av våra
åttbenta vänner och hör mer om dem och
deras värld. Vandringen utgår från naturum.
Ringmärkningsvisning
Getterön, varberg
Söndag 16 augusti kl. 08.00-10.00
Varför ringmärks fåglar? Hur går det till?
Vart flyttar fåglarna på vintern? Getteröns
fågelstation håller öppet hus. Träffa ringmärkarna, ställ frågor och upplev fåglarna på
nära håll. Visningarna är väderberoende och
ställs in vid regn eller hårda vindar. Kontakt:
Bo Nielsen (tel. 070-204 19 64). Samling
vid naturum.
Trollsländor & mångfaldsträdgård
Björkelund, halmstad
Lördag 29 augusti kl. 10.00
Ta med hela familjen, gummistövlar och fika
på invigning av mångfaldens trädgård. Här
kan du komma riktigt nära insekterna för att
studera, fotografera eller bara njuta av dem.
Trollsländeexperten Göran Sahlén guidar oss.
Kontakt: Malin Forsberg tel 0768-04 04 05.
Samling vid gårdsplanen på Björkelund (se
vägskylt på väg 25 strax före Simlångsdalen).

