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Sommar i biosfären! Häng med ut på landet, tillbaka tiden och ut i skärgården. Vi tar dig med ut i
bondens landskap (13 & 15 juli). Dessutom bjuder vi på livesändning från Färnebofjärdens
nationalpark med tips om hur du sover gott ute (14 juli). Vi tipsar också om turer du kan boka; en
guidad båttur i Björns skärgård (25 juli) och en upplevelsetur med båt till Svarthälls fäbod i
Färnebofjärdens nationalpark (9, 11, 23 och 24 juli samt 7 och 8 augusti).

13 juli|"Gudiad vandring i bondens landskap"
Våtmark och betesmarker, Stora Skedvi
Bonden Krister Skogberg har anlagt en våtmark på

ANTAL DELTARARE: 7 deltagare/grupp

betesmarken utanför sin gård i Ansta utanför
Stora Skedvi. Runt den uppdämda dammen betar

TIDER: Grupp 1. Kl. 14‐16, Grupp 2. Kl. 18‐20
ANMÄLAN: till Magnus mejl / 070 – 420 44 44

Kristers drygt fyrtio kor.

(sms/samtal). Ange önskad grupp, för‐ och

Denna dag får vi en guidad tur med Krister runt
dammen. Han berättar om varför han anlade
dammen, hur det gick till och vad han upplever är
våtmarkens värden. Vi kommer även att kika på

efternamn, bostadsort samt mejladress och
mobilnummer.
MER INFO: Du får mer info per mejl efter
anmälan.

granngårdens damm som ligger precis intill. I

Den här vandringen är ett samarbete mellan

dammarna är fågellivet högst påtagligt under
häckningstider. Dammarna binder upp

familjen Skogbergs, LRF Dalarna och
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven.

näringsläckage som annars skulle ha bidragit till
övergödning av vattenkedjan ut till Östersjön.

14 juli|Sov ute – livesändning
med friluftsguiden Karin Haulin
från Färnebofjärdens nationalpark
Karin Haulin är friluftsguiden med hundratals
utenätter de senaste åren. Direkt från
Färnebofjärdens nationalpark kommer Karin att
dela med sig av tips och erfarenheter kring
utesovande i naturen. Livesändningen är
kostnadsfri, men anmälan via länk nedan krävs.
DATUM OCH TID
Onsdag 14 juli, klockan 18.30‐19.30
Föreläsningen är en del i en serie under 2021 om
natur, naturvård och biologisk mångfald. Dessa
arrangeras av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre
Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark i
samarbete med Studiefrämjandet.

Karin Haulin sover gott ute. Foto: Jan Magnusson.
ANMÄLAN (senast 14 juli, kl 12.30)
Anmälan via denna länk är obligatorisk.

15 juli|"Guidad vandring i bondens landskap"
Älvnära betesmarker, Ön, Hedesunda
På Ön i Hedesunda har familjen Valleräng en

ANTAL DELTARARE: 7 deltagare/grupp

vacker betesmark där deras ungdjur går på
sommaren. Vallerängs bedriver en ekologisk

TIDER: Grupp 1. Kl. 10‐12 , Grupp 2. Kl. 14‐16,
Grupp 3. Kl. 18‐20

mjölkgård i Hedesunda. Dottern Lisa tar dig med
på en vandring i betesmarken där hon berättar

ANMÄLAN: till Magnus mejl / 070 – 420 44 44
(sms/samtal). Ange önskad grupp, för‐ och

bland annat om hur det är att ha lantbruk med

efternamn, bostadsort samt mejladress och

mjölkkor, betets betydelse för landskapet och
varför hon tycker att lokalproducerad mat är så

mobilnummer.
MER INFO: Du får mer info per mejl efter anmälan.

viktig.
Den här vandringen är ett samarbete mellan
Med på vandringen finns också biologen Peter
Ståhl som berättar om betesmarkens värde för vår

familjen Valleräng, LRF Gävleborg och
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven.

biologiska mångfald.

25 juli | Upplev fågelliv och flora
i naturreservatet Björns skärgård
På Hållnäshalvöns nordspets, längst ut i
skärgården, ligger fyrön Björn med en liten hamn
och en fyrvaktarbostad från 1859. Följ med på en
utflykt till Björns fyr där Liselotte och Lennart
Söderlund berättar om ön och dess fågelliv. Du
ser rastande fåglar från Arktis och häckfåglar från
skärgården.
I Fågelsundets fiskeläge erbjuder den lilla
fiskaffären lokal färsk och rökt fisk. Här finns
även stugor för dig som önskar övernatta.

Pris: 580 kr per person. I priset ingår en lättare
förtäring ute på ön, baserad på lokala råvaror.
Ange eventuell specialkost vid anmälan.
Mer information, bokning och betalning här!
Arrangörer är projekt Framtid Hållnäs och lokala
aktörer i samarbete med Biosfärområde
Älvlandskapet Nedre Dalälven.

Halvdagsutflykt till Svarthälls fäbod
| 9, 11, 23 och 24 juli, samt 7 och 8 augusti
Nora‐Tärnsjö hembygdsförening tar dig med ut till
Svarthälls fäbod djupt inne i Färnebofjärdens

Du får prova att göra din egen lunch av lokalt
producerade råvaror, en traditionell kolbulle över

nationalpark. Båtturen dit är guidad med chans
att se bl.a. havsörn och bäver.

öppen eld. Du bjuds även på spännande dryck
från traktens bryggeri.

Föreningen tar dig tillbaka till 1800‐talet och livet

Datum: enligt ovan i rubriken, kl. 10‐15.

på en fäbod. Du får prova på olika sysslor och

Pris: Vuxen 1200 kr, barn 7‐12 år 600 kr, under 7 år

lyssna till berättelser från förr.

gratis. Mer information och bokning här!

Utemaning, ut och njut!
Krysslista med inspiration
I Biosfärområde Nedre Dalälven finns många
naturreservat med unik natur att njuta av.
Vi vill bidra till Friluftslivets år med bland annat
en krysslista över dessa fina naturområden. Besök
gärna ett, flera eller många under året. Om du
vill kan du använda listan för att kryssa i vilka
naturreservat du har besökt. Vår förhoppning är
att inspirera till fler utevistelser.
En utskriftsvänlig krysslista och information om
alla 140 naturreservat i biosfärområdet hittar
via vår hemsida. Klicka här!
Kommande händelser: 3 augusti Vandra i bondens landskap ‐ Stora Skedvi, 5 augusti Vandra i bondens
landskap ‐ Hedesunda, 14 augusti Bioblitz i Säterdalen, 4 september Kulturhistorisk guidning i Lingnåre
kulturreservat (Hållnäshalvön), 29 september Plastbantning (digital föreläsning).
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