Välkommen till
Kosterhavets nationalpark!
Kosterhavet sträcker sig från Strömstad i norr
till Grebbestad i söder. Det är Sveriges artrikaste
havsområde. Här finns hela 12 000 arter ovan och under
vatten. I nationalparken finns både snorkelleder och
vandringsleder för att du på bästa vis ska kunna ta till dig
och uppleva naturen som finns här. Vi anordnar guidade
turer, föreläsningar och andra event året runt. Naturum
Kosterhavet är huvudentrén till nationalparken och
härifrån utgår många av våra aktiviteter. Naturum hittar
du vid Ekenäs på Sydkoster.

FEBRUARI • MAJ
20–23 februari

22 februari
kl. 11–15

Bokade besök

Våra kunniga naturguider skräddarsyr guidningar
för både stora och små grupper. 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 e-post naturum.kosterhavet@lansstyrelsen.se.

Audioguider

Vi har audioguider som gör att du kan lyssna på vår
utställning. Det finns på svenska, norska, engelska, tyska
och arabiska.

Tillfälliga utställningar

24 juni–31 augusti: ”Tillsammans för miljömålen” av
Länsstyrelsen
31 okt–30 december ”Drivvedskonst” av Eva Lindén

28 mars
Kl. 13–15
Entré Rossö

Gröna mötesplatser

Gröna mötesplatser är ett samarbete som naturum
driver tillsammans med EkoPark Strömstad, Göteborgs
universitet, Studieförbundet Vuxenskolan och
Strömstads kommun. Med detta vill vi tillsammans
inspirera och ge möjligheter att diskutera och lära sig
mer om det som kan vara vägen till det goda livet och en
hållbar utveckling.

Med reservation för
ändringar.

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

Sportlovsmys på naturum
På naturum är det fågelfokus alla
dagar. Vi pratar om fåglar och
gör fågelmatare för att hjälpa de
som stannar. Hälsa på djuren i
klappakvariet. Pyssla och se på film.
Självklart bjuder vi på (skit)god fika
också!
Tipspromenad och korvgrillning hos
fåren!
Tipspromenad med fina priser.
Start vid Kilesands brygga mellan 11
och 12. Promenaden avslutas med
korvgrillning vid stallet. Här får vi
hälsa på fåren och lära oss mer om
dem.

Vilda grisar på gott och ont
26 februari
Kl. 18–19
Föreläsning med Regina Gentsch,
Ekopark Strömstad vilthandläggare på Länsstyrelsen
Västra Götaland. Om vildsvinens liv
och leverne.
25 mars
Kl. 18–20
Kulturhuset
Skagerack

6–12 april

23 april
Kl. 8–9
Café Sköna Bönor

28 april
Kl. 17:30–18:30

Nu vill vi prata om öl
Humleodlaren Johan Ström från Blå
Kranen, Anna Claesson och Niclas
Aronsson från hantverksbryggeriet
Fermenterarna samtalar med
ölentusiasten Göran Wallo.
Den hållbara trädgården
Hur gynnar du den biologiska
mångfalden och minskar
klimatpåverkan i din trädgård?
Kom och inspireras av kunniga
trädgårdsmästaren Johan Lundqvist.
Ta med fröer och sticklingar, vi passar
på att byta med varandra.
Påskchill på naturum!
På naturum firar vi påsklov
tillsammans med barn och vuxna!
Påskpyssel och mys.
Hälsa och arbetsliv
Frukostföreläsning med Eva
Lindskog, Tanums kommun.
Om individen i fokus, andning,
kroppsspråk, hållning och energi.

Havet och kriget
För lite drygt 300 år sedan var
det full aktivitet på Kosterhavet.
Vrakdelar och kulor i vikar och
farleder vittnar om stora sjöslag,
segrar och nederlag. Vad är det för
skepp som hittats utanför Daftö
och vad var det för rykte spreds
om Kosterfiskarnas inblandning i
kriget? Christina Toreld, arkeolog
från Bohusläns museum berättar
om händelser på havet när det stora
nordiska kriget härjade.

2 maj
Kl. 11–14
Breviks hamn,
Sydkoster

Nordiska kusträddardagen
Kom och hjälp oss att
uppmärksamma denna viktiga dag!
Vi städar stränderna kring Brevik.
Alla strandstädare bjuds på fika.

16 maj
kl. 9–13
Samling Västra
bryggan,
Nordkoster

Flygande skönsjungande skönheter
Nu är fågellivet i full gång på
Kosteröarna! En utmärkt tid för att
upptäcka och lyssna på fåglar. Vår
naturguide Edwin Sahlin tar er med
på en fågelvandring. Nykläckt eller
fullfjädrad fågelskådare spelar ingen
roll. Ta med fika, sittunderlag och
kikare. Anmälan till Edwin (076-812
26 76) (max 20 deltagare).

23 maj

Fira Biologiska mångfaldens dag!
Häng med på både vandring och
föreläsning med Evastina Blomgren
från Föreningen Bohusläns flora,
otroligt artkunnig botaniker och
författare.

Kl. 11:30–13:30
Samling vid
naturum
Kosterhavet

Växtvandring i Kosters vackra
kulturlandskap.

Kl. 14:30–15:30
Hörsalen, naturum
Kosterhavet

Evastina berättar om favoriter i den
bohuslänska floran.

28 maj
Kl. 17:30–20
Samling
sportstugan Kasen

Gränsvandring med utsikt –
Dragonkullen
Guidad vandring med Anja Sonerud.
Om natur och kultur i vår spännande
gränsregion. Reflektioner om livet vid
gränsen nu och då. Ca 4 km vandring
i kuperad terräng. Ta med fika. För
samåkning från Strömstad, samling
Järnvägsstationen 17.00.

JUNI • JULI • AUGUSTI

Sommar på naturum

7 juni
Kl. 13.30–14.30
Hörsalen, naturum
Kosterhavet

Självförsörjande på el, går det?
Hur kan man producera och lagra
energi så att det räcker året runt?
Hans-Olof Nilsson, entreprenör
inom förnybar energi, berättar om
möjligheterna.

Varje vecka 22 juni – 16 augusti
Ingen föranmälan behövs

14 juni
För tid och plats se
www.kosterhavet.se
när det närmar sig

Vilda blommornas dag
AnnBritt Andersen från föreningen
Bohusläns flora guidar bland
blomsterprakten.
Samarrangemang med
Friluftsfrämjandet.

Ons kl. 13:30-16:30: Natur- och kulturvandring med guide
på Nordkoster. Samling vid Västra bryggan. Ta med fika.

21 juni
Kl. 11–15
Samling
parkeringen,
Saltö

Vandring i midsommartid
Naturen på Saltö är omväxlande
och intressant. Vi tittar på växter
och djur både från stranden och
från skogen. Ca 7 km vandring i
delvis svår terräng. Arrangeras
av Västkuststiftelsen. Mer info:
vastkuststiftelsen.se/guidningar

27 juni
Kl. 10–13
Samling
parkeringen,
Saltö

Sommarvingar över Saltö
Vi hoppas på att solen skiner och
fokuserar på dagfjärilar. Testa att
håva med riktig fjärilshåv, där det
även fångas andra småkryp. En och
annan fågel dyker upp och vi sätter
namn på örter och gräs som kommer
i vår väg. För Guds skull, glöm inte
fikan! hälsar Jan Uddén på Bohusläns
muséum.

30 juni
kl. 12–16
Entré Rossö

Måla akvarell vid havet
Pop-up-målarverkstad med Linnéa
Axelsson, konstpedagog på Nordiska
akvarellmuseet.
Färg, papper och penslar finns redo
för ditt skapande.

13 juli
Kl. 11–15
Stranden nära
Entré Rossö,
följ markering
från kaféet

Upptäck livet på stranden
Drop-in exkursion! Upptäck
strandens växter och djur
tillsammans med en naturguide på
stranden.

14 juli
Kl. 17.30–18.30
Hörsalen naturum
Kosterhavet

Hajarnas sju sinnen
Vilka fler sinnen har de som inte vi
har? Hajar slutar aldrig att fascinera.
Anders Salesjö, marinbiolog och
prisbelönt undervattensfotograf gör
en djupdykning i hajarnas värld.

Tis kl. 11-15: Drop-in! Upptäck strandens växter och
djur tillsammans med en naturguide på Rörviks strand,
Sydkoster.

Tor kl. 11-15: Drop-in! Upptäck strandens växter och
djur tillsammans med en naturguide på stranden vid
campingen, Nordkoster.
Fre 26/6, 10/7, 24/7, 7/8 kl. 10.40-14.40: Fågel- och
fjärilsspaning tillsammans med naturguide på Nordkoster.
Samling vid Västra bryggan. Ta med fika.
Lör kl. 11-15: Drop-in! Upptäck strandens växter och
djur tillsammans med en naturguide på Rörviks strand,
Sydkoster.

Storslagen och varierad natur
15, 29 juli och 5
augusti
Vi njuter av reservatets vackra vyer,
kl. 17–21
med dess fantastiska mångfald över
Trossö-Kalvö-Lindö, och under ytan. Ökedjan har ett
Tanum
omväxlande storslaget landskap med
en lugn och frodig innerskärgård och
en karg utsatt västsida. Begränsat
antal platser, båtavgift 200 kr.
Arrangeras av Västkuststiftelsen.
Föranmälan och mer info:
vastkuststiftelsen.se/guidningar
17 juli
kl. 10–13
Samling naturum
Kosterhavet,
Sydkoster

Filmning i Kosterhavets djup
Följ med en forskningsbåt och
upptäck de stora djupen med hjälp av
en fjärrstyrd undervattensfarkost.
Föranmälan på 010-224 54 00 eller
i receptionen på naturum senast
dagen innan kl. 17. Pris 300 kr från
16 år, 150 kr 7-15 år och gratis till och
med 6 år. I samarbete med Tjärnö
marina laboratorium.

24 juli
kl. 9–12
Samling Tjärnö
marina
laboratorium

30 juli
Kl. 11-15
Stranden nära
Entré Rossö,
följ markering
från kaféet

Filmning i Kosterhavets djup
Följ med en forskningsbåt och
upptäck de stora djupen med hjälp
av en fjärrstyrd undervattensfarkost.
Turen utgår från Tjärnö marina
laboratorium. Föranmälan på 031786 96 21.Pris 300 kr från 16 år, 150
kr 7-15 år och gratis till och med 6
år. I samarbete med Tjärnö marina
laboratorium
.
Upptäck livet på stranden
Drop-in exkursion! Upptäck strandens
växter och djur tillsammans med en
naturguide på stranden.

31 juli
Kl. 10-13
Samling naturum
Kosterhavet,
Sydkoster

Filmning i Kosterhavets djup
Följ med en forskningsbåt och upptäck
de stora djupen med hjälp av en
fjärrstyrd undervattensfarkost.
Föranmälan på 010-224 54 00 eller i
receptionen på naturum senast dagen
innan kl. 17. Pris 300 kr från 16 år, 150
kr 7-15 år och gratis till och med 6
år. I samarbete med Tjärnö marina
laboratorium.

15 augusti
Båt från Norra
hamnen,
Strömstad kl. 10
via Koster och
åter kl. 15

Fyrens dag, Ursholmen
Vi firar fyrens dag på Ursholmen.
Fyren och muséet är öppet.
Information om båttransport, Selin
Charter 0706-05 81 76.

16 aug
Kl. 13-15

Fyrens dag, Nordkoster
Gör ett besök i fyrarna på Nordkoster.
Göran Lyth finns på plats och guidar.

Öppettider naturum

Stängt midsommarafton den 19 juni.

Öppettider Entré Rossö
18 januari–14 juni			

lör–sön kl. 10–16

Påsköppet 10–12 april		

kl. 10–16

20 juni–9 augusti 			
10–30 augusti			
6 sep–13 dec 			

alla dagar kl. 10–22
alla dagar kl. 10–18
lör–sön kl. 10–16

Kontakta oss/contact us
naturum Kosterhavet:
+46 10-224 54 00
naturum.kosterhavet@lansstyrelsen.se
www.kosterhavet.se
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3 februari–10 maj			
tor–fre: kl. 10–15
				lör–sön: kl 11–15
Påsköppet
6 april –12 april			
tis–tor: kl. 10–15
				fre–sön: kl. 11–15
11 maj–21 juni			
tis–fre: kl. 10–15
				lör–sön: kl. 11–15
22 juni–2 augusti			
Alla dagar: kl. 10–17
3 augusti–23 augusti		
mån–lör: kl. 10–17
				sön: kl. 11–17
24 augusti–29 november		
tor–fre kl. 10–15
				lör–sön: kl. 11–15
13 december			
kl. 11–15
26–27 december			
kl. 11–15
2–3 jan				kl. 11–15

VÄSTERHAVSVECKAN 1-9
AUGUSTI
Resödagen
1 augusti
Nationalparkschefen Anders Tysklind är på plats
på Resö och informerar om vår nya entrébyggnad.
Överraskningar utlovas!
Sand, klapper och granitklippor
1 augusti kl. 10–13:15
Samling parkeringen, Saltö
Vandring genom kusttallskog och vidare ut på de
exponerade klipporna av Bohusgranit som stupar
brant ner mot Kosterfjordens djupränna. Arrangeras
av Västkuststiftelsen. Mer info: vastkuststiftelsen.se/
guidningar
Spännande vattenexperiment
3 augusti kl. 13 och 14:30
Entré Rossö
Vatten finns överallt omkring oss och i oss. Vattnet
är också ett unikt ämne med många fantastiska
egenskaper. Träffa Johannes Olsson från Maritiman
och gör spännande vattenexperiment. Du får låna riktig
labbutrustning och göra häftiga experiment med ämnen
som du kan hitta hemma i köket. Begränsat antal platser.
Hur mår egentligen havet?
5 augusti kl. 18–19
Entré Rossö
Räcker åtgärderna eller måste vi göra mer? Mats
Tysklind är professor i miljökemi vid Umeå universitet.
Med avstamp i de globala miljömålen för hållbar
utveckling berättar han om kemikalier och andra hot
mot våra hav.
Filmning i Kosterhavets djup
7 augusti kl. 9–12
Samling Tjärnö marina laboratorium
Följ med en forskningsbåt och upptäck de stora djupen
med hjälp av en fjärrstyrd undervattensfarkost.
Turen utgår från Tjärnö marina laboratorium.
Föranmälan på 031-786 96 21. Pris 300 kr från 16 år, 150
kr 7–15 år och gratis till och med 6 år. I samarbete med
Tjärnö marina laboratorium.

SEPTEMBER • DECEMBER
4 september
Kl. 10:00
samling
parkeringen,
Saltö

12 september

17 september
Kl. 18-19
Entré Rossö

Barnvagnsguidning på Saltö
Nu är det dags att ordna något för
de yngsta besökarna och deras
föräldralediga vuxna! Gemensam
promenad, fika vid elden, aktiviteter
även för äldre syskon. Ta gärna med
egen fika. Barnvagnsvänlig terräng
förstås.
Kick-off för Konst- och musikfest på
Koster
Missa inte detta späckade event
som får oss att komma igång inför
Konst- och musikfesten den 31
oktober. Information och workshop
med efterföljande jam och mingel.
Mer information kommer på www.
kosterhavet.se när det närmar sig
Hur går det för hummern?
Vi riktar fokus mot denna havets
skygga doldis. Hur går det för
hummerbeståndet? Finns det
både vänsterhänta och högerhänta
humrar? Mats Ulmestrand från
Havsfiskelaboratoriet vet allt som är
värt att veta.

3 oktober
Kl. 11–15
Entré Rossö

Rossö Höstmarknad
Skördetider betyder lokala råvaror
och produkter! Navet, Entré Rossö
Hamnkafé bjuder in till härlig fika.

17 oktober
kl. 18–20
Entré Rossö

Astronomisk introduktion
Det behöver varken vara dyrt eller
svårt att börja skåda. Torbjörn
Holmqvist från Astro Dalsland
berättar om vad som finns i vår närhet,
inspiration och tips och trix för bästa
skådningen. Efter föredraget ger
vi oss ut och tittar upp mot skyn.
Vi har chans att se både Mars och
Andromedagalaxen. Ta med varma
kläder, fika och tubkikare/handkikare
om du har någon.

30 oktober
Kl. 10–11
Entré Rossö

Höstlov!
Är vargens eller lodjurets tass störst?
Kan vi lära oss att se skillnad på olika
djurspår? Och hur känns egentligen
ett björnkranium? Nelly Grönberg som
är rovdjursspårare på Länsstyrelsen
Västra Götaland visar Rovdjurslådan.
Efteråt bjuder Glenn i kaféet alla barn
på korv med bröd.

31 oktober

19 november
Kl. 18–19
Entré Rossö

5 dec
Kl. 11–15
Entré Rossö

13 dec
Kl. 11– 15
naturum
Kosterhavet

Konst- och musikfest på Kosteröarna!
Kosteröarna välkomnar besökare
i alla åldrar att uppleva ett brett
utbud av konst och kultur! Västra
Götalandsregionen, Kosters framtid,
naturum Kosterhavet, Strömstads
kommun med flera står bakom denna
satsning. Mer information om akter och
platser finns på www.kosterhavet.se
när det närmar sig.

:

Nordkoster

Julmarknad på Rossö!
Dags för årets julmarknad vid Entré
Rossö! Lokala produkter och gott fika.
Naturum Kosterhavet är på plats och
håller i tipspromenad med fina priser.
Luciamys på naturum
Luciatåg, lussefika och julrea i butiken.

Alltid på naturum
Filmvisning
Lär dig mer om Kosterhavets nationalpark eller något
annat spännande i vår filmsamling. Filmstart varje
halvtimme.
Akvarievisning
Kl. 11:30, 13:30 och 15:30
Kom närmare Kosterhavet. Våra naturguider visar och
berättar om varelserna i klappakvariet.
Upptäcka havet på egen hand
Inne på naturum kan du låna en upptäckarväska med
krabbmeta, spann, håv och flytväst. Fånga krabbor
och andra djur vid vår populära krabbmetebrygga som
ligger vid naturum.

Ekenäs
brygga

Långegärde

Sydkoster

Vad har EU och Stockholm med
Kosterhavsräkan att göra?
Vem bestämmer egentligen över
fisket? Vad innebär ekosystembaserad
förvaltning och hur påverkar klimatet
havet? Lars Tysklind har erfarenhet av
hav- och fiskefrågor på alla instanser.
Från FN:s havskonferens till EU och
riksdagsnivå och ända ner till det lokala
arbetet i samförvaltningen i norra
Bohuslän. Lars benar ut begreppen
och delar med sig av sina erfarenheter
och tankar.
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Raftötången

Kalvön

Åk till Strömstad, ta Kosterbåten från Norra
hamnen och gå av vid Ekenäs brygga,
Sydkoster.
För tidtabell se www.vasttrafik.se.
Följ oss gärna i sociala medier
Kosterhavets nationalpark

