
Program 2015
naturum Dalarna

Guidningar, föreläsningar, 
exkursioner och barnaktiviteter.

Öppettider:
Fr.o.m. 11 maj: dagligen 10.00–16.00, Juni: dagligen 10.00–16.00, 
Juli: dagligen 10.00–18.00, 1–16 augusti: dagligen 10.00–18.00, 

17–31 augusti: dagligen 10.00–16.00, September: dagligen 10.00–16.00, 
Oktober: höstlov vecka 44, dagligen 10.00–16.00

Buffils Annas Väg 36, 793 60 SILJANSNÄS 
Telefon: 010-22 50 329  E-post: naturum.dalarna@lansstyrelsen.se

WGS84 DDM (lat, long) N 60° 47.3813’, E 14° 51.1981’ 
WGS84 DD (lat, long) 60.78969, 14.85330 



Öppettider:
Fr.o.m. 11 maj: dagligen 10.00–16.00, Juni: dagligen 10.00–16.00, 
Juli: dagligen 10.00–18.00, 1–16 augusti: dagligen 10.00–18.00, 

17–31 augusti: dagligen 10.00–16.00, September: dagligen 10.00–16.00, 
Oktober: höstlov vecka 44, dagligen 10.00–16.00

Buffils Annas Väg 36, 793 60 SILJANSNÄS 
Telefon: 010-22 50 329  E-post: naturum.dalarna@lansstyrelsen.se

WGS84 DDM (lat, long) N 60° 47.3813’, E 14° 51.1981’ 
WGS84 DD (lat, long) 60.78969, 14.85330 

i samarbete med:

www.facebook.com/NaturumDalarna

www.naturumdalarna.se

Dagliga aktiviteter på naturum 
15 juni till 16 augusti

Dagligen:  Visning av rovdjursutställningen - kl. 14.00 
  från 12 år.
	 	 Naturfilmer	i	naturums	biograf	-	hela	dagen.
  Skattjakt i naturreservatet - hela dagen.
Tisdagar:		 kl.	11.00-11.30	Nyfiken	på	dammen,	från	4	år
Torsdagar:  kl. 16.00-18.00 Naturdetektiv*
Fredagar:		 	kl.	11.00-11.30	Nyfiken	på	flygande	djur,	
  från 6 år.
Söndagar:		 	kl.	11.00-11.30	Nyfiken	på	flygande	djur,	
  från 6 år. 

*För mer detaljerad information, pris, bokning med mera se 
naturums hemsida. Genomförs av Green Owl Travel.

Axplock av dagliga naturguidningar på annan plats
under sommarsäsongen. 

Måndagar/Mon:  Bärenexkursion
Tisdagar/Tue:   Brown bear excursion 
Onsdagar/Wed:  Introduction into birding 
  Koppången reserve (overnight excursion)
Torsdagar/Thu:  Bärenexkursion
Fredagar/Fri:  Brown bear excursion
Lördagar/Sat:		 Fjärilssafari/Butterflysafari
  Björnexkursion
  Mystiska Styggforsen - utvalda lördagar
Söndagar/Sun:  Koppången reserve (overnight excursion)
   Bergbestigning Junior/Mountain expedition 

Kids

De guidade turerna genomförs av Björn och Vildmark samt Green 
Owl Travel. För mer detaljerad information, pris, bokning med 
mera se naturums hemsida. For more detailed information, price 
and booking visit our website.

FRI
ENTRÉ!



Maj

Porträtt i naturen 
– fotokurs med naturfotografen Lasse Arvidsson
Lördag den 9 maj kl. 9.00–16.00. 
Kostnad: 650 kr per person, inkl. lunch och fika. 
Anmälan till naturum senast onsdag den 6 maj.
Under en tempofylld dag kommer du att lära dig mer om hur 
kameran kan hjälpa dig i ditt bildskapande och hur objektivet 
kan användas för att nå olika resultat. Kursen innehåller 
både teoretiska moment och praktiska övningar i Siljansnäs 
naturreservat. Krav på utrustning: kompaktkamera med zoom 
eller helst systemkamera.

Körsbärsfest i Siljansnäs och Leksand
För program, tid och datum se naturums hemsida och
facebooksida.

Fågelmorgon på Storön med Leksands fågelklubb
Lördag 23 maj kl. 7.00–9.00.
Samling på parkeringen vid infarten till Storön i Alvik. 
Ta med morgonfika och kikare. Vi fikar i morgonsolen och 
lyssnar på fåglar.

Invigning av bokbandsutställning 
–	möten	med	flora	och	fauna
Lördag den 23 maj kl. 15.00.
Utställningen av andra- och tredjeårseleverna på 
bokbinderilinjen vid Leksands folkhögskola visas på 
naturum 23 maj – 28 juni.

Papperspyssel för alla åldrar
Söndag den 24 maj kl. 13.00–16.00. Drop-in. 
Prova på att gör en enkel liten bok och lär dig vika 
olika pappersstjärnor. Lotta Nordin och Anja Östergren, 
elever från Leksands Folkhögskola, bokbinderlinjen är på 
naturum och visar hur man enkelt kan skapa med papper.

Jakten på trollguldet
Fredag 29 maj kl. 19.00-21.00.
Kostnad vuxen 150 kr, barn 100 kr.
Arrangör: Green Owl Travel. 
Anmälan till naturum fram till kl. 16.00 torsdagen före.
Vi samlas runt elden för att lyssna på sagor från förr, baka 
pinnbröd och må gott av den friska luften. Tillsammans 
beger vi oss ut i skogen för att leta efter trollguldet. 
Vi får bara hoppas att vi hittar det innan trollen hittar oss.

Juni

Blomstervandringar i Böle-Fallsbjörken 
i samband med hingstsläppet
Söndag 7 juni kl. 10.30 samt 12.30. 
Samling vid raststugan i Böle.
Följ med Länsstyrelsens Jens Montelius Risberg på två 
vandringar. Jens kommer att berätta om områdets fantastiska 
naturvärden och visa på ovanliga blommor. Flera insatser 
har under de senaste åren genomförts i området för att stärka 
dessa naturvärden. Under dagen är Länsstyrelsen på plats och 
informerar om skyddad natur.



Workshop i bokbinderi på naturum Dalarna
Söndag den 7 juni kl. 13.00–16.00.
Kostnad 50 kr. Anmälan till naturum senast torsdag den 4 juni.
Välkomna till en trevlig eftermiddag där vi binder enklare 
anteckningsböcker och häften i olika tekniker. Vi använder 
olika papper, starkare kartong och papp, falsben, syl, nål 
såsom tråd och möjligtvis även lite lim. Eleverna från 
Leksands Folkhögskola Nils-Göran Nilsson och Katja 
Winkes leder workshopen. 

Ringmärkning av tornfalk för barn
Ringmärkning kommer ske i mitten/slutet på juni. 
För information och datum se naturums hem - och facebooksida 
samt annons i lokalbladen. I samarbete med Leksands fågelklubb.
Upplev tornfalksungar på nära håll och lär dig mer
om ringmärkning. Följ med Leksands fågelklubb på en
spännande utflykt!

Midsommarkransbindning 
Fredag 19 juni kl. 10.00-12.00.
Material finns på plats men medta gärna egna blommor. 
Kom till naturum och bind din egen midsommarkrans. 

Jakten på trollguldet
Fredag 26 juni kl. 19.00-21.00.
Kostnad vuxen 150 kr, barn 100 kr.
Arrangör: Green Owl Travel.
Beskrivning se tidigare aktivitet den 29 maj.

 Juli

Siljan under ytan 
Söndag den 5 juli kl. 18.00. 
Vilka hemligheter döljer sig i vattnet? Dyk ner under Siljans yta 
med en bildvisning med Leksands dykarklubb.

Rymden på besök
Onsdag den 8 och torsdag den 9 juli,
kl. 11.00, kl. 13.00 och kl. 15.00.
Kostnad: 10 kr barn, 20 kr vuxen.
Upplev stjärnhimlen i det mobila planetariet STARLAB! 
Dalarnas Astronomi Förening tar med oss på en 
spännande resa till rymden.

Solobservationer - vid klart väder
Onsdag den 8 juli och torsdag den 9 juli, 
kl. 12.00, 14.00 och 16.00. 
Titta genom ett solteleskop och se på ett säkert sätt 
vår närmaste stjärna, solen. Se solfläckar och solutbrott. 
Testa solförmörkelseglasögon.
I samarbete med Dalarnas Astronomi förening.

 Invigning av utställningen 
”Mer än Karl Johan – Svamparnas hemliga liv”
Lördag den 11 juli, kl. 14.00.
Utställningen visas på naturum från 11 juli tills den 6 september. 
Utställningen har utvecklats i mötet mellan konstnärer i Uppsala 
Konstnärsklubb och svampforskare vid SLU och Uppsala 
universitet. Tillsammans har de utforskat vilken roll svampar 
spelar i våra liv och i naturen runt omkring oss. 

Tovning av blommor och fjärilar
Onsdag den 15 juli kl. 10.00-12.00.
Nu blommar det för fullt i naturums fjärilskrog! 
Lär dig nål-tova fina blommor och fjärilar.



Målerikurs för alla
Torsdag 23 juli och fredag den 24 juli kl. 10.00-12.00.
Kostnad 20 kr.
Kom och prova på att måla med inspiration av naturen och 
utställningen ” Mer än Karl Johan – Svamparnas hemliga liv” 
med Annika Berglöf, konstnär. Inga förkunskaper krävs!
 
Jakten på trollguldet
Fredag 31 juli kl. 19.00-21.00.
Kostnad vuxen 150 kr, barn 100 kr.
Arrangör: Green Owl Travel.
Beskrivning se tidigare aktivitet den 29 maj.

Augusti

Tovning av ormar och grodor
Onsdag den 5 augusti, kl. 10.00-12.00.
Kostnad 30 kr.
Gör ett häftigt ormarmband eller en rolig liten groda. 
Tillsammans våt-tovar vi ute i Siljansnäs naturreservat. 

Jakten på trollguldet
Fredag 21 augusti kl. 19.00-21.00.
Kostnad vuxen 150 kr, barn 100 kr.
Arrangör: Green Owl Travel.
Beskrivning se tidigare aktivitet den 29 maj.

Väddnätfjäril i Rättvikstrakten
Söndag 23 augusti, kl. 9.00 samling vid Boda kyrka. 
Väddnätfjäril är en hotad dagfjäril. Arten övervakas enklast 
genom att räkna larvkolonier på dess värdväxt ängsvädd. Har vi 
tur kan vi även se någon annan senflygande art som t.ex. olika 
arter av bastardsvärmare. Ledare är Uno Skog, 070-531 45 46. 
I samarbete med Entomologiska föreningen i Dalarna och 
Västmanland.

Fladdermuskväll på naturum
Fredag den 28 augusti kl. 21.00-23.00.
Samling vid båthamnen i Almo. Vid dåligt väder flyttas aktivite-
ten antingen till lördag den 29 eller ställs in. Ring naturum för 
mer information. Upplev mötet med nattens hemlighetsfulla tysta 
jägare – fladdermusen. Tillsammans spanar vi efter olika arter 
med hjälp av en detektor som hjälper oss höra fladdermössens 
högfrekventa ljudpulser.

September

LIFE Taiga 
– Naturvårdsbränning för nytt liv i skogen
Onsdag den 9 september kl. 18.00.
LIFE Taiga är ett EU projekt med syfte öka och bevara 
den biologiska mångfalden i barrskogen genom att utföra 
naturvårdsbränningar. Fredrik Lundin, projektledare från 
Länsstyrelsen Dalarna berättar mer om det femåriga projektet. 

Jakten på trollguldet
Fredag 11 september kl. 19.00-21.00.
Kostnad vuxen 150 kr, barn 100 kr.
Arrangör: Green Owl Travel.
Beskrivning se tidigare aktivitet den 29 maj.



Buffils Annas Väg 36, 793 60 SILJANSNÄS 
Telefon: 010-22 50 329  E-post: naturum.dalarna@lansstyrelsen.se

WGS84 DDM (lat, long) N 60° 47.3813’, E 14° 51.1981’ 
WGS84 DD (lat, long) 60.78969, 14.85330 

i samarbete med:

Äpple och körsbär 
19 september kl. 11.00-15.00.
Är du nyfiken på vad man kan göra av körsbär eller vill du veta 
vilka äppelsorter du har i din trädgård? Kom till naturum och få 
hjälp av pomologerna med att sortbestämma dina äpplen/päron 
och få reda på vilka äppelsorter som lämpar sig för att mustas.
Studiefrämjandet visar upp sin mustmaskin och informerar om 
när, var och hur du kan musta dina äpplen själv. Passa på att 
boka tid för egen mustning! 

Det blommande berget!
19 september kl. 13.00.
Körsbär, trädgårdsmästare och gamla handelsträdgårdar i 
Siljansnäs, en inventering.
Boel Tengnér från Leksands Kulturhus berättar.

Porträtt i naturen
– fotokurs med naturfotografen Lasse Arvidsson
Lördag den 26 september kl. 9.00–16.00.
Kostnad: 650 kr per person, inkl. lunch och fika.  
Anmälan till naturum senast onsdag den 23 september.
Beskrivning se tidigare aktivitet den 9 maj. 

Meteoriten i Siljansringen
Onsdag 30 september kl. 18.00–20.00.
Agneta Arnesson Westerdahl, projektledare från Länsstyrelsen, 
berättar om vad som hände när den 4 kilometer stora meteoriten 
slog ned i vårt område för cirka 380 miljoner år sedan. Agneta 
berättar också om meteoritnedslag i andra delar av världen, om 
det pågående projektet med att bilda en geopark i Siljansringens 
fyra kommuner och om geoparker i andra delar av Europa.
Den sista timmen finns tid att diskutera projektet och att ställa 
frågor.

Oktober

Naturen med andra ögon
Onsdag den 21 oktober kl. 18.00.
Ekosystemtjänster är processer i naturen som vi människor 
är beroende av för vår överlevnad. Under kvällen berättar 
Staffan Müller, Naturvårdsförvaltare i Leksands kommun 
mer om naturens betydelse för oss människor. 

Höstlovspyssel på naturum
Måndag den 26 oktober till fredag den 30 oktober, 
kl. 10-12 och 13-15.
Kostnad 30 kr. 
Låt din fantasi skapa roliga träfilurer av höstens naturmaterial!

Tovning av spindlar
Måndag den 26 oktober kl. 13.00-15.00.
Kostnad 30 kr. 
Vi tovar häftiga spindlar och gör spindelnät i trådslöjd.

Fågelholksbygge
Onsdag den 28 oktober, kl. 13.00-15.00.
Kostnad 50 kr. 
Tillsammans med Ulla-Britt Larsson, Leksands fågelklubb 
snickrar vi fågelholkar. Familjeaktivitet! För barn från 10 år, 
mindre barn behöver assistans från en vuxen. Ta gärna med 
egen hammare!

Tovning av spindlar
Fredag den 30 oktober kl. 13.00-15.00.
Kostnad 30 kr. Beskrivning se tidigare aktivitet den 26 oktober.




