VÄLKOMMEN TILL NATURUM STENDÖRREN!
I Stendörrens naturreservat vid gården Aspnäset finns
naturum. Här får du tips på sevärdheter och vandringar
i naturreservatet. I naturum finns utställning och
aktiviteter för stor som liten.
UTSTÄLLNINGAR
• Vår permanenta utställning om Östersjöns naturoch kulturhistoria.
• Utställningen Life Coast Benefit finns på naturum
under 2019. Projektet har skapat bra förutsättningar
för de som verkar i eller besöker skärgården och stor
nytta för naturen.

PROGRAM

GUIDNING
• Vi visar utställningen om Östersjön med start klockan 14.00 i naturum. Det tar cirka 15
minuter. Lördagar från 1 maj till 23 juni och från 25 augusti till 6 oktober. Alla dagar utom
söndagar under tiden 24 juni till 18 augusti.
• Vi guidar runt naturum samma dagar som visning av utställningen. Guidningen tar cirka
45 min med start klockan 14.15 vid naturum.

SOMMAREN 2019

HÅVNING FÖR BARN
• Vi har håvning för hela familjen vid naturum. Lördagar och söndagar från 1 maj till 23 juni
och från 25 augusti till 6 oktober. Alla dagar under tiden 24 juni till 18 augusti. Vi startar
klockan 11.00 och 15.30.
AKTIVITETER
• Följ vår tipspromenad som börjar vid andra parkeringen och slutar vid naturum.
• Upplevelseleden berättar om natur och kultur i skärgården.
• Hitta skulpturerna av hotade arter och lär om oss.
• Följ med på någon av alla aktiviteterna här i programmet!
FILM

• Filmen Det unika havet Östersjön av Markus Nord visas när du vill i naturum.
Naturen är ett äventyr – och det börjar här!
I Sveriges 33 naturum får du kunskap, inspiration och tips för att uppleva landskapet runt
omkring på bästa sätt.
Välkommen in för att ta dig ut!

VI FINNS I
SOCIALA MEDIER!
Naturum
Stendörren

Stendörren

NATURUM STENDÖRREN

KONTAKTA NATURUM

HITTA HIT

maj: vardagar 12-16, lö-sö 10-17

Telefon: 0155-26 31 80

Naturum ligger vid kusten mellan Nyköping

juni-augusti: alla dagar 10-18

Naturum.stendorren@lansstyrelsen.se

och Trosa. Buss 555 från Nyköping eller

sep: vardagar 12-16, lö-sö 10-17

www.naturumstendorren.se

Trosa stannar vid hållplats Stendörren. Det

1-4 okt: vardagar 12-16

www.facebook.com/naturumstendorren

är 4 km att gå till reservatet. Om du kommer

5-6 okt: lö-sö 10-17

Foto omslag: Henrik Lysell

med bil är det skyltat från E4 och väg 219.

Stendörren

IMSE,
VIMSE!

SÖN 21 JULI KL 14
Spindeljakt Följ med Kajsa
Mellbrand på en guidning i spindlarnas
fascinerande värld! Vi lär känna några av de spindlar
som finns på Stendörren och får en inblick i en tillvaro
som bokstavligen hänger på en tråd.

TITTA IN,
HITTA UT!

SÖN 28 JULI KL 11–16
Barnens Nynäs på Nynäs slott Naturum medverkar
på arrangemanget ”Barnens Nynäs” Prova på att
slöjda, skjuta pilbåge, åka hästskjuts, smida, träna
med cirkusskolan och mycket, mycket mer. OBS!
aktiviteten är på Nynäs slott! Mer information se:
www.nynasslott.se Arr: Nynäs slott.

AUGUSTI

MAJ

arter som i en slåtteräng, men
OBS!
artrikedomen är helt beroende av årliga
I
VADSskötselinsatser. Krister på Veckla gård
MÅN 1 MAJ KL 10 (DOPP KL 13)
BRO
Vårdoppet Naturum öppnar för säsongen och vi börjar berättar om sitt arbete med att restaurera
en slåtteräng. Vi bjuder på fika! Aktiviteten
med ett vårdopp. Vi bjuder på varm dryck.
är på Veckla gård, Vadsbro. Mer info och
anmälan: www.lansstyrelsen.se/sodermanland
SÖN 19 MAJ KL 11–15
Familjedag/Biologiska mångfaldens dag Vi uppSÖN 30 JUN KL 14
märksammar den biologiska mångfalden med
Kulturhistorisk vandring Under gräs och ris ligger
aktiviteter för hela familjen. Kom och utforska livet i
anspråkslösa fornlämningar dolda. Det kan vara en
Östersjön, gissa bajset, lär dig gå vilse och testa dina
bortglömd gravplats, eller lämningar efter platser där
kunskaper om allemansrätten. Under dagen inviger
folk bott och verkat. Följ med arkeolog Agneta Scharp
Martin Emtenäs skulpturer av hotade arter som flyttat
från Länsstyrelsen på en kulturhistorisk vandring.
ut i reservatet. Efter det kan du följa med på en
vandring och träffa artexperter. Samarr: Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Nyköping och
Oxelösund, Sörmlandsentomologerna, CivilförsvarsSÖN 7 JULI KL 10–15
förbundet , Nyköpings kommun, Nynäs slott m fl.
Skärgårdsmarknad
Bärga hö med häst,
TOR 30 MAJ KL 11
följ med på en tur
Lugn i naturen Kombinerar man avstressande
med tändkulebåt,
aktiviteter med en lugnande omgivning blir summan ett
lär dig göra rep på
närmast oslagbart verktyg för välbefinnande. Följ med
gammalt sätt och
Mia Larsson, Megalife, ut i skogen för ett par timmars
mycket mer. Hantmedveten närvaro. Medtag fikakorg.
verkare från trakten
säljer sina produkter
till dragspelsmusik och
TOR 5 JUN KL 16–19
doften av nytjärad båt.
Fältvandring på Veckla äng Följ med på fältvandring Samarr: Bälinge Hembygdspå Veckla äng! Ingen annanstans finns det så tätt med förening.

JULI

JUNI

SÖN 4 AUG KL 14
Tillverka rep av bark Mikael Andersson, Naturkraft,
kommer till naturum och lär ut en flera tusen år gammal
metod att framställa rep. Under dagen får du prova hela
processen från att skala sälgbark, blötlägga, fördela
basten till att tvinna fibrer.
LÖR 10 AUG KL 10–13
Lieslåtterkurs på Grindviks äng
OBS! I
Nu är det dags för slåtter på
GNESTA
Grindviks äng! Visning av
traditionella och maskinella
skötselmetoder. Prova på att slå en äng
med lie eller med motorredskap. Ta gärna med egen lie.
Vi bjuder på fika! Aktiviteten är på Grindviks äng i
närheten av Grindviks kvarn, Gnesta. Mer info och
anmälan: www.lansstyrelsen.se/sodermanland
SÖN 11 AUG KL 14
Miljövänligt båtliv Vad händer med naturen under ytan
när vi kör med fritidsbåtar, ankrar eller bygger bryggor?
Sofia Wikström, forskare i vid Stockholms universitet,
berättar om livet under ytan i Östersjön och hur vi kan
njuta av kusten utan att skada undervattensnaturen.
Samarr: Stockholms universitet.
SÖN 25 AUG KL 14
Livet i skärgården Vilken historia finns i vår
sörmländska skärgård? Det handlar om skärgårdsbefolkningens tillvaro, fisket, lotsningen, sjöfartens
utveckling och den medeltida farleden som passerar
Stendörren när Anton Blomgren, bebyggelseantikvarie
från Sörmlands museum, gästar naturum. Samarr:
Sörmlands museum.

LÖR 1 JUNI KL 10–17
LÖR 7 SEP KL 10–17
Yogapaddling Vill du uppleva en härlig blandning av
yoga, paddling med havskajak, friluftsliv och samtidigt
njuta av världens vackraste skärgård? Följ med på
yogapaddling! För nybörjare såväl som vana paddlare.
Max 12 deltagare/gång.
Kostnad 900kr, då ingår fullt utrustade kajaker,
instruktion i kajakpaddling, två yogapass samt lån av
yogamatta. För mer info se: www.facebook.com/
megalife.nu. Anmälan till Mia Larsson, yogainstruktör,
076-272 39 14, mia_massage@hotmail.com
LÖR 31 AUG KL 11
Vem simmar i Östersjön? Johanna Bergman från
Länsstyrelsen pratar om miljöövervakning av kustfisk –
vad innebär det och varför övervakar Länsstyrelsen
fiskarna i Östersjön? Du får även testa dina kunskaper
om de vanligaste fiskarterna i Östersjöns vatten.

SEPTEMBER
SÖN 8 SEP KL 14
Skärgårdens ursprung Vilka urtida krafter har skapat
skärgårdens berghällar? Hur har sedan istidernas stora
inlandsisar påverkat landskapet? Följ med Robin
Blomdin, forskare och naturgeograf från Stockholms
universitet på en vandring i istidens fotspår.
SÖN 22 SEP KL. 14
Från Hålväg till motorväg – Sörmländska färdvägar
under 1000 år Här i Sörmland har vi ett fantastiskt, men
för många okänt, kulturarv i form av våra landsvägar.
Många av våra huvudvägar har gått under samma
sträckning i närmre 1000 år. Välkomna till en föreläsning
av författaren Jan Moberg. Samarr: STF östra Sörmland.
Inomhusaktivitet.
SÖN 29 SEP KL 14
Om ryssen kommit Per Rödseth från Femörefortet
berättar om kalla krigets svenska försvar av Oxelösund,
Bråviken, Warszawapaktens planer och förberedelser,
svenska invasionsförsvaret, bataljon Bråviken, fast och
rörligt kustartilleri, robotförband, mineringar, radar,
arméförband, flygbaser. Inomhusaktivitet.

OKTOBER
SÖN 6 OKT KL14
Sörmlands pärlor I vårt län finns nästan 170 naturreservat. Men hur blir ett område naturreservat och vad
innebär det? Ingrid Nilsson och Peter Lantz från Länsstyrelsen berättar om Sörmlands pärlor. Inomhusaktivitet

