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SEPTEMBER
NATURUM FÄRNEBOFJÄRDEN

ÖPPET
I NATURUM
ONS - SÖN KL.11-16
Mer info om aktiviteterna
finns på vår hemsida,
under Upplevelser.
Välkomna!

SVAMPUTFLYKT - Vi firar Svampens dag!

FOTOTÄVLING

Sön 5/9 kl. 13-ca 16

Har du frilufsat i Färnebofjärdens nationalpark?
Då är du välkommen att vara med i vår fototävling!
Tävlingsregler hittar du på vår hemsida, under Upplevelser.

Välkommen på en svampvandring i Färnebofjärdens
nationalpark! Svampkonsulenterna Alf Pallin och Björn
Bråvander berättar om de vanliga och ovanliga svampar
vi hittar längs vägen på vår skogstur.
Ingen avgift! Max 20 deltagare.
Obligatorisk anmälan till naturum senast fre 3/9.
I samarbete med Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven.

MUMS I NATUREN - Ätliga växter i vår närnatur
Sön 12/9 kl. 13-ca 15
Vi strövar runt i natur- och kulturmiljöerna kring naturum
och upptäcker hur många ätliga (och goda?) växter det
finns runt knuten. En gräsmatta kan vara en riktig fyndplats!
Kostnad: 80 kr/person. Max 15 deltagare.
Obligatorisk anmälan till naturum senast fre 10/9.
I samarbete med Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven.

SM I UTOMHUSMATLAGNING
Deltävling i Färnebofjärdens nationalpark

Sön 26/9.

Tider läggs ut på hemsidan v 36.

Den sista av årets fem deltävlingar i SM i utomhusmatlagning genomförs i Färnebofjärdens nationalpark!
Kom och titta och heja på när lagen tillagar en trerätters
meny med lokala råvaror, över öppen eld! Vilket lag tar
hem vinsten och får åka till finalen i Skövde maj 2022?
Denna dag kan du även besöka den populära
Höstmarknaden i Gysinge kl. 10-15, med skördeprodukter,
unika, egenhändigt och småskaligt förädlad mat samt
genuin slöjd och hantverk av olika slag.

PLASTBANTNING FÖR MILJÖN
OCH HÄLSAN

NATURFOTOKURS
Sön 19/9 kl. 10-15
Hur får man naturen att se lika fin ut på bild som den gör i
verkligheten? Fotograf Sara Wennerqvist lär ut grundläggande fototeknik som vi praktiserar ute i nationalparken.
Kostnad: 600 kr/person. Max 10 deltagare.
Obligatorisk anmälan till naturum senast fre 10/9.
I samarbete med Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven.

TIPSPROMENAD
Barn- och vuxenfrågor. Gå den utanför naturum eller vid
nationalparkens huvudentré, 3 km sydost om Gysinge.

Ons 29/9 kl. 18.15-19.30 Digital föreläsning
Hur ska vi kunna minska på användningen av plast, detta
älskade och hatade material? Vilka alternativ finns?
Vivi Båvner, miljövetare och folkbildare, tar dig under
föreläsningen med på sin egen plastbantarresa.
Ingen avgift!
Obligatorisk anmälan till Studiefrämjandet senast
28/9 kl. 16.00. Föreläsningen genomförs via Teams.

Arrangör: Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven,
Färnebofjärdens Nationalpark och Studiefrämjandet.
____________________________________________________________________________________________________________________

Naturen håller alltid öppet, även i annorlunda tider, visst är det härligt? Kom ihåg att hålla avstånd bara. Ut och njut!
Aktiviteterna kan komma att ställas in med kort varsel om restriktionerna ändras.
____________________________________________________________________________________________________________________
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