PROGRAM
naturum Kosterhavet 2021
naturums
sommarguidningar

Var är resten av
programmet?

Varje vecka 21 juni – 22 augusti

Med risk för att 2021 inte blir som vanligt så garderar
vi oss genom att ha all information kring guidningar,
föreläsningar och andra evenemang online. Det gör
att vi kan hålla allt uppdaterat och anpassat utifrån
pandemiläget.

Vi anpassar guidningarna för alla åldrar och
kunskapsnivåer. Det är bara att dyka upp på platsen inom
de utsatta tiderna.

Håll din mobilkamera
över QR-koden
för att komma till
vår kalender på
Facebook.

Salta upptäckter på drop-in

Alltid på naturum
Filmvisning

Lär dig mer om Kosterhavets nationalpark eller något
annat spännande i vår filmsamling. Filmstart varje
halvtimme.

Akvarievisning

När: tisdagar och lördagar kl. 11-15
Var: Rörviks strand, Sydkoster.

Kom närmre Kosterhavets invånare. Våra naturguider
visar upp och berättar mer om våra gäster i akvariet.
Många av arterna finns på djupt vatten och är svåra att
hitta. Du får här en unik chans att stifta bekantskap med
dem. I år utförs akvarievisning bara när restriktioner med
anledning av pandemin tillåter. Här är det svårt att hålla
avstånd!

När: torsdagar kl. 11-15
Var: stranden vid campingen på Nordkoster.

Upptäckarväska

Beväpna dig med vattenkikare och håv. Bered dig på att
upptäcka strandens växter och djur från nya perspektiv.
Naturguiden på plats svarar på frågor och berättar om de
saker vi stöter på.

Club Valnäs

Låt vår fågelexpert Edwin visa dig fågellivet vid Valnäs
på Nordkoster. Krysslistor och nyspritade tubkikare
och handkikare finns på plats. Hittar du de 12 vanligaste
fågelarterna går du därifrån med en guldstjärna och ett
medlemskap i Club Valnäs! Den mindre tävlingsinriktade
kan kika, ställa frågor eller prata om allt mellan himmel
och jord – helst fåglar.
När: Jämna veckor fredagar och ojämna veckor onsdagar
kl. 11-16
Var: Från Västra Bryggan på Nordkoster följer du den
orangea leden. Håll utkik utmed leden uppe i norra delen
av ön. Edwin står väl synligt.

Smågodis på Kosteröarna

Pop-up-guidning på olika platser på Kosteröarna. Lär dig
om fjärilar, fåglar, växter, geologi eller något annat som är
aktuellt just nu. Våra guider rör sig i markerna efter väder
och läge för dagen.
När: Jämna veckor onsdagar och ojämna veckor fredagar
kl. 11-16
Var: Olika platser. Håll utkik i vår kalender dagarna innan
via QR-koden.

Alla guidningar
följer
sommarens
restriktioner.

Öppettider
Vanligtvis är naturum öppet
året runt men i år riskerar
vi att få ändra våra planer i
sista stund. Följ QR-koden
för att komma till uppdaterad
information kring öppettider.

Kan din telefon inte läsa QR-kod?

Gå in på vår Facebooksida ”Kosterhavets nationalpark”
och leta dig till evenemangskalendern. Du kan också
ladda ner en gratis app i telefonen som ger dig
möjligheten att läsa QR-kod med din kamera. Sök bara
på ”QR scanner” där du vanligtvis hämtar appar och
hämta någon av de som visas.

Bokade besök

Vi tar emot och guidar grupper inne på naturum eller
vid stranden. Kontakta oss för kostnadsförslag. För
skolklasser har vi egna upplägg och vi följer läroplanen.
All guidning av skolklasser är gratis. Vi är med i
Kulturkatalogen Väst så resebidrag kan sökas från Västra
Götalandsregionen. Alla guidningar bokas via telefon
010-224 54 00 eller på e-post naturum.kosterhavet@
lansstyrelsen.se. Det går bra att besöka naturum gratis
utanför ordinarie öppettider – bara kontakta oss så löser
vi det tillsammans.

Inne på naturum kan du låna en upptäckarväska med
krabbmeta, spann och håv. Fånga krabbor och andra
djur vid vår populära krabbmetebrygga som ligger vid
naturum. Passa på att upptäcka havet på egen hand. Vi
lånar ut flytvästar till barn.

Alla våra guidningar och
aktiviteter är gratis om
det inte står något annat.

Kontakta oss/contact us
naturum Kosterhavet:
+46 10-224 54 00
naturum.kosterhavet@lansstyrelsen.se
www.sverigesnationalparker.se/kosterhavet

Hitta hit
58˚ 53’ 36’’ N
11˚ 2’ 52’’ Ö
Åk till Strömstad, ta Kosterbåten från Norra hamnen och
gå av vid Ekenäs brygga, Sydkoster.
För tidtabell se www.vasttrafik.se.

Audioguider

Vandring på egen hand
På naturum, info-points och vid varje brygga på Koster
hittar du en stor karta över Kosterhavets nationalpark
och Kosteröarnas naturreservat. Vid varje karta finns
en liten holk med vandringskartor. På Kosteröarna
finns ett nätverk av markerade leder i både enkel och
svårare terräng. Kosteröarna har en väldigt varierande
natur vilket gör att nästan alla leder har inslag av skog,
betesmark, klippor och badställen. På naturum är du
såklart alltid välkommen in att fråga om tips kring leder
och annat.

:

Vi har audioguider som gör att du kan lyssna på vår
utställning. Det finns på svenska, norska, engelska, tyska
och arabiska.
We have audio guides that allow you to listen
to our exhibition. It is available in Swedish,
Norwegian, English, German and Arabic.
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Tjärnö

31 maj - 24 juli
”Själar i havet – sånger från havets barnkammare” av
Marina Olsson.
I denna utställning om ålgräsängar använder Malena
historiska tekniker som freskomåleri och emalj mixat
med plexiglas. De gamla teknikerna laddas med nya
betydelser.
9 september – 31 december
”Tillsammans för miljömålen” av
Länsstyrelsens tvärgrupp Miljömål.
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Raftötången

Följ oss gärna i
sociala medier:
Kosterhavets
nationalpark
Kalvön

naturum Kosterhavet: 010-224 54 00 naturum.kosterhavet@lansstyrelsen.se

