
Vandring på Stora Ängsnäs i Kallhäll
Detta är den första av tre vandringar i år på ängen Stora 
Ängsnäs, vilken idag har biotopskydd. Ängen har mycket 
långa anor och med undantag av ett par år har ängen 
betats. Vi följer successionen av arter på ängen under 
året. Vår guide är Eva Grönlund. Ca. 2 timmar.   
  Vi samlas kl. 19.00 vi slutet av Rödlintsvägen i Kallhäll.  
Kontakt: Eva Grönlund, 070 298 36 44.

Naturskyddsföreningen i Järfälla 
 

Tidig fågelmorgon vid Ågestasjön
Ågestasjön sjuder av fågelliv under vår och tidig sommar. 
Arla morgonstund är konserten allra bäst. Skrattmåsarna 
ger grunden med ett intensivt skränande. Horsgöken 
gnäggar i skyn, vattenrallen grymtar i vassen och om 
sävsångaren hunnit komma sjunger den rörligt medan 
rörsångaren sjunger sävligt. Välkommen ut att hänge dig 
åt ornitologin tillsammans med Bosse Ljungberg.   
   Samling kl 7.00 Ågesta gård (buss 833* från Farsta 
strand, läge B kl 6.43). Ca 3 km, 3 timmar. Att delta kostar 
100 kr, 80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och un-
der 18 år fritt. Ta med matsäck/fika! Bra skor, sköna kläder 
och gärna kikare! Vandringarna genomförs i alla väder - 
ingen föranmälan behövs!   
Kontakt: Maria Bergström 070-638 0712.  
* Kolla för säkerhets skull  tiden på sl.se.

Storstockholms Naturguider
 

Kvällstjatter vid Kaknäs ängar
På yttre udden av norra Djurgården, nordost om Djur-
gårdsbrunnskanalen, finns en omväxlande natur av öppen 
ängsmark, ädellövskog, små vattensamlingar och stads-
nära skärgårdsklippor. Ronny Fors leder denna tur ut i vår-
kvällen för att lyssna på allt som sjunger, shirpar, kvittrar, 
piper, kraxar eller kanske kväker.   
   Samling kl 18.05 vid busshpl Kaknäs (buss 69). Ca 3 
km, 3 timmar. Att delta kostar 100 kr, 80 kr för medlem i 
Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Ta med mat-
säck/fika! Bra skor, sköna kläder och gärna kikare! 
Vandringarna genomförs i alla väder - ingen föranmälan 
behövs! Kontakt: Maria Bergström 070-638 0712

Storstockholms Naturguider

STORSTOCKHOLMS GRÖNA KILAR är den stjärnformiga struktur av naturområden som sträcker sig från föror-
ternas ytterkanter ända in till Stockholms centrala delar. De gröna kilarna ger stockholmarna en fantastisk tillgång 
till natur på nära håll. Men denna grönska är ingen självklarhet. Exploateringstrycket i storstaden är stort och nyex-
ploateringar naggar bit för bit de gröna kilarna i kanten. Därför arbetar vi för att skydda dem. 

GRÖNA KILARNAS DAG 
Söndag 24 maj 2020

Följ med oss ut i naturen!

Utflykt - Naturbetesmarker Grävelsta
Målsättningen på Grävelsta är att kunna ta tillvara på 
gårdens naturliga resurser med hjälp av får, nötdjur, 
höns samt biodling. På gården är man mån om den 
biologiska mångfalden. Välkommen att besöka de 
nyrestaurerade naturbetesmarkerna, Bo Eknert guidar. 
Gårdsbutiken håller öppet.  
   Samling: Grävelsta 1, kl 10.00.  
Kontakt: Bo Eknert, 073-766 93 08.

Naturskyddsföreningen i Vallentuna

Fågelskådning vid Angarnsjöängen
Vandring och fågelskådning vid Angarnsjöängen i Val-
lentuna. Aktiviteten kommer att genomföras om inte 
nya restriktioner kommer att genomföras. Dock kom-
mer vi att anpassa  genomförandet efter Folkhälso-
myndighetens rekommendationer, och någon regelrätt 
guidning kommer inte att ske. Vi håller ”corona-
avstånd” så om vi blir många kommer vi att bli rätt så 
utspridda. Vi räknar med att ändå kunna njuta av fågel-
livet vid Angarnsjöängen, länets förnämsta fågelsjö.  
   Samling vid Örsta parkering kl 10.30.  Ca 7 km, 3½ 
timmar. Ta med matsäck och kikare.  
Kontakt: Jan Holmbäck, 070-719 22 00.

Naturskyddsföreningarna i Vaxholm,  
Vallentuna, Täby m fl

Besök i Hagby ekopark
OBS! Lördag den 23 eller söndag den 24 maj kl. 10.00.  
Anmälan till Hasse Nordin, senast torsdag den 21 
maj.
   För inte så länge sedan fanns det en grund slättsjö på 
platsen där nu den konstgjorda kullen Hagby ekopark 
ligger. Vi studerar hur växtligheten utvecklas, samtidigt 
som vi följer upp det intressanta fågellivet.  
Kontakt: Hasse Nordin, 08-756 31 32 alt 0706-80 50 32

Täby Naturskyddsförening
 
 

Natur & kulturvandring i hotade Trolldalen 
Konstantin Irina berättar bl.a. om vikingarnas tidigare 
närvaro i området, arkitekturen och människorna på 
Henriksdalsringen samt intressanta omgivningar som 
Svindersviks gård, Finnboda, Finnberget & Kvarnholmen, 
Trolldalen i Per Anders Fogelströms böcker. I nyckelbio-
topen Trolldalen finns rödlistade arter, men också rådjur, 
rävar, grävlingar, ugglor och andra djur som trivs här. 
Nacka kommuns planer är att skövla halva skogen som 
inte är större än 8 ha. Det kanske även blir musik, inblick i 
skogens skafferi och något gott från områdets handlare.     
   Samling: vid buss 53:s hållplats på Henriksdalsberget,  
kl 10. Ca 2 tim. Ta med: vatten, fika och bra skodon. 
Vandringsvägen kan vara utmanande och passar inte för 
barn-vagnar och rullstolar. 

Nacka Naturskyddsförening, Bevara Trolldalen!  
och Nacka Hembygdsförening

Naturbetets landskap på Gålö
Följ med Anna Petri ut i Stegsholms fina hagmarker på 
Gålö, ett av länets största hagmarksområden. Här bjuds 
på en biologisk mångfald i särklass tack vare gårdens be-
tande djur och ett omväxlande landskap med ek, bland-
skog, strandängar och bergsknallar.  
   Samling kl 12:20 på naturreservatets parkering/ buss-
hpl Stegsholm (buss 845 från Västerhaninge stn, läge H, kl 
12.04). Ca 4 km, 3,5 timmar. Att delta kostar 100 kr, 80 kr 
för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. 
Ta med matsäck/fika för turerna över 2 timmar. Bra skor, 
sköna kläder och gärna kikare! Vandringarna genomförs i 
alla väder - ingen föranmälan behövs!  
Kontakt: Maria Bergström 070-638 0712

Storstockholms Naturguider

BIOLOGISKA  
MÅNGFALDENS DAG
Fredag 22 maj 2020 
Biologiska mångfaldens dag 22 maj är en internationell 
temadag utsedd av FN. På inget annat håll i världen firas 
den mer än i Sverige.

Så här gör vi i Coronatider;  Vi fortsätter med våra turer  
ute i naturen men vi vill att du som funderar på att delta 
tar ett eget ansvar. Kom inte med om du är snuvig. Vi 
håller rekommenderat avstånd från varandra när vi 
vandrar men har det trevligt i alla fall.


