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VÄLKOMMEN UT I NATUREN 
– Natur- & kulturguidningar i Haninge
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Välkommen till natur och kultur  
i Haninge 2017

Haninge har en fantastisk och omväxlande natur! Här finns allt från karga 
kobbar i havsbandet till trolska tjärnar och mossbelupna skogar i Tyresta 
och Tornbergets naturreservat. Tyresta nationalpark ligger till största delen 
i Haninge och i kommunen finns också många andra fina natur-  
och kulturmiljöer däribland 20 olika naturreservat.

I din hand har du ett programblad med natur- och kulturguidningar som 
anordnas av Haninge kommun under mars–augusti. Programblad för 
hösten kommer ut i slutet av sommaren. Information om guidningarna 
finns även på kommunens hemsida haninge.se och i Haninge naturkarta 
naturkartan.se/haninge

Alla programpunkter, där inget annat anges, är gratis och kräver ingen anmälan.

Tänk på att ta på kläder efter väder vid alla utomhusaktiviteter, det är bättre att ha för 
mycket kläder än för lite!

Haninge naturkarta – appen som 
visar vägen till naturen
Har du en smartphone eller läsplatta? Ladda då ned appen Haninge 
naturkarta och upptäck Haninges fantastiska natur! Haninge natur-
karta är en applikation för smarta telefoner som hjälper dig att hitta 
pärlorna i Haninges natur. Appen innehåller bland annat tips  
på vandringsleder och rastplatser, vindskydd, badplatser, fågeltorn,  
naturguidningar, bra fiske- och utsiktsplatser. Kartor finns förstås 
också, med bilder på besöksmål, korta beskrivningar och enkla guider 
till vad du kan se och göra på platserna.

Appen är gratis och kan laddas ned från App Store eller Google play.  
Sök efter Haninge naturkarta. Naturkartan finns även som webbsida: 
naturkartan.se/haninge

Vägvisare till  
naturen i Haninge
Om du hellre vill läsa om Haninges natur i en 
pappersskrift så är du välkommen att hämta 
ditt exemplar av skriften Vägvisare till naturen 
på något av Haninges bibliotek eller i  
kommunhusets reception.

Vägvisare till  naturen i Haninge
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Observera:

De busstider som anges gäller med reservation för ändringar i tidtabellerna. 

Har du frågor kring någon av programpunkterna eller andra funderingar kring  
Haninges natur och naturvård så är du välkommen att kontakta  
kommunekolog Malin Löfgren på 08-606 77 12.

Foto: Malin Löfgren
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Trädguidning i Eskilsparken
Söndag 2 april 11.00

Följ med på en tur i Eskilsparken, mitt i Handens tätort. Träd har i alla tider varit viktiga 
för människor, både praktiskt och som föremål för andlig dyrkan. Biolog Maria Brandt 
från Storstockholms naturguider berättar historia och myter om de olika träden i  
parken. Vet du t ex hur barkbröd bakades? Vi får också lära oss att känna igen  
träden på vintern, innan bladen har slagit ut.

Samling på p-platsen vid Eskilsvägen, ovanför Eskilsparken. Guidningen tar  
ca 1,5 timme.

Samarrangemang med Storstockholms naturguider.

Jättens grytor vid  
Kolartorp
Lördag 8 april 10.00

Följ med till några av kommunens  
finaste jättegrytor, skapade av inlands- 
isen. Gömda i en brant intill den  
växande Vegastaden ligger minst  
16 grytor, varav den största är 2  
meter djup. Biologen och författaren  
Lars Magnusson visar vägen  
till de svårfunna jättegrytorna.

OBS! Föranmälan till Lars Magnusson  
senast 5 april, tel: 070-544 78 84 
eller mail:  
lars-g.magnusson@comhem.se 

Ugglelyssning på Gålö 
Torsdag 2 mars 18.00

Välkommen till en vandring i eklandskapet vid Stegsholm på Gålö. Vi lyssnar efter  
ugglornas rop i kvällningen. Det finns flera par kattuggla i området så nu hoppas vi bara 
att de ropar just i kväll! Med lite tur kanske vi också får höra hornugglan eller någon  
annan uggla ropa. Ornitologen och Haningekännaren Svante Joelsson ger en introduktion 
till ugglornas värld och spelar även upp inspelade ljud från olika ugglearter. 

Samling på parkeringen till Stegsholms naturreservat på Gålö.

Byk & bad – Rudansjöarna genom tiderna
Lördag 25 mars 11.00

Rudanområdet har varit befolkat sedan länge och vattnet har varit en förutsättning för 
mycket av det som utspelats här. Sjöarna har också påverkats av människors aktiviteter.

Iréne Lundberg från Haninge Miljöverkstad och Anna Röst, kulturmiljösamordnare i 
Haninge kommun, berättar om människorna vid Rudan, om jordbruk och tvätterier,  
om hur sjöarna mår och hur det kommer sig att allt vatten till slut rinner ut i  
Kalvfjärden i Tyresö.

Samling vid Vita villan, Rudans gård alldeles invid Handens pendeltågstation.

MARS APRIL

Foto: Eva Simonsson

Kattuggla Foto: Malin Löfgren

Foto: Malin Löfgren

Jättegrytor på Gålö Foto: Fredrik Hjerling
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Naturen vaknar  
– upplevelseguidning för hela familjen
Lördag 13 maj 10.00

Följ med på en tur i den nyvaknade naturen! Vi tittar på växter och djur. Alla få låna 
lupp så att vi kan spana riktigt nära på spindlar, skalbaggar och andra småkryp.  
Vi kikar in i blåbärsblommor och pratar om hur viktiga bin är för att det ska bli blåbär. 
Vi lär oss hur bina berättar för varandra var maten finns och vi provar att dansa som 
ett bi och gå som en myra.

Det blir också en upptäcktsfärd bland böckernas sagofigurer. Vad är det för skrik vi hör 
i skogen? Vems fotspår är det vi ser? Och vem är det som spelar så vackert nere vid 
sjön? Anna Carlén från Jordbro bibliotek och Lisa Lundin från Miljöverkstan i Haninge 
guidar och berättar för hela familjen.

Ta med fika och njut i en skogsbacke. Samling vid Vita villan, Rudans gård alldeles 
invid Handens pendeltågstation. 

Gålös blommande eklandskap
Söndag 21 maj 10.00 

Vi gör en vandring i ett av länets största hagmarksområden. Här möts vi av grovstam-
miga ekar, betande kor, en mångfald av blommor samt en historia med bland annat 
rysshärjningar, jordbruksskola och Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn. 
Martina Kiibus, inspirerande naturguide från Storstockholms naturguider guidar och 
berättar. Ta med matsäck!

Samling vid parkeringen till Stegsholms naturreservat (200–300 m norr om (tillbaka 
mot färdriktningen) busshållplats Stegsholm, vi väntar in bussen som kommer fram 
09.58). Turen tar cirka 4 timmar.

Samarrangemang med Storstockholms naturguider.

MAJ

Långtur i Tyresta med Natur och arkeologi 
Söndag 16 april 10.00

Långt inne i brandområdet i Tyrestaskogen ligger ett berg med milsvid utsikt.  
För nästan 10 000 år sedan var berget en ö långt ute i havet! Här har arkeologer  
hittat unika spår efter stenålderns säljägare. Hur kunde jägarna överleva i denna  
miljö, långt före modern friluftsutrustning, väderraporter och GPS? Vår vandring  
startar i Tyresta by och för oss till säljägarnas gamla läger, med stopp på vägen för 
fakta och diskussion om traktens natur och historia. Arkeologen och naturkännaren 
Mattias Pettersson guidar och berättar.

Robusta skor och kläder efter väder! Ta med matsäck och gärna kikare; havsörn  
brukar kunna ses från bergstoppen! 

Samling på busshållplatsen Tyresta by. Åter Tyresta by mellan kl. 15.00 och 16.00.

Konsert med grodornas orkester 
Tisdag 18 april 19.30

I kväll ger vi oss ut på grodspan runt våtmarken vid Skutans gård. Tillsammans  
med naturguide Britta Ahlgren lyssnar vi efter grodornas och paddornas bubblande, 
knarrande och kurrande läten. I ficklampans sken letar vi efter dem som spelar i  
grodorkestern. Ta gärna med ficklampa och ta på stövlar eller andra bra skor för att 
hålla dig torr i de fuktiga markerna. Turen tar ca 1,5 timme.

Samling på parkeringen vid Skutans gård. Buss från Haninge centrum (på Eskilsvägen 
Handens P-tågstation) avgår 19.14. 

Samarrangemang med Storstockholms naturguider.

Foto: Malin LöfgrenFoto: Erik Wijnbladh

Foto: Fredrik HjerlingFoto: Malin Löfgren
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I fjärilarnas landskap
Lördag 3 juni 10.00

Följ med på en fjärilsvandring i det natursköna kustområdet runt Stegsholm på Gålö. 
Här finns både intressant torrmarksflora, ängsmarker och ekhagar med olika blommande 
växter som lockar till en mångfald av fjärilar. Området hålls öppet genom naturbete.  
Vi hoppas på en varm och solig försommardag med många fjärilsmöten och andra 
naturupplevelser tillsammans med den mycket kunniga guiden Göran Palmqvist.

Samling vid p-platsen till Stegsholms naturreservat (vid Stegsholms gård, 2–300 m 
norr om (tillbaka) från busshållplats Stegsholm, vi väntar in bussen som kommer  
fram 09.58).

Hälsa på i en bikupa  
– biodlingsdag på Miljöverkstan
Lördag 10 juni 10.30–12.00

Välkomna att hälsa på hos Miljöverkstans bin tillsammans med biodlare Lennart 
Lundkvist och Charles Jameson samt biolog Joseph Wastie. Vi tittar in och kollar hur 
en bikupa fungerar, hur bina lever tillsammans och vilka olika roller som finns i ett 
bisamhälle. Varför minskar antalet humlor och bin och vad har det för betydelse för 
landskapet och för oss människor? 

Prova en bislöja (skyddshatt när du hanterar bin), titta i ett mikroskop, smaka på  
honung och få tips på vad du själv kan göra för att hjälpa bin och humlor.

Samling: På Miljöverkstan i Haninge som ligger i Jordbro kultur- och föreningshus i 
Jordbro C.

JUNI

Försommarguidning med ätliga växter
Söndag 11 juni 11.00

Biolog Lisa Lundin från Miljöverkstan i Haninge och läraren och matinspiratören  
Pia Cederberg guidar bland blad och knoppar. Lisa leder en växtvandring där vi lär oss 
vanliga och kanske en och annan ovanligare växt, men framförallt pratar vi om vad 
som går att äta. Vi böjer oss ned och drar in sommarens dofter samtidigt som vi med 
lupp kikar rakt in i blommans hemligheter.

Pia delar med sig av kunskap och smakprover på allt från granskottsdricka och  
ramslökspesto till tips på hur man använder vitplister och kärleksört i matlagningen. 
Ett och annat recept utlovas också.

Samling vid Vita villan, Rudans gård alldeles invid Handens pendeltågstation.

Tag med eget fika så bjuder vi på provsmakning från naturen.

Sandemar – bland näktergal och rosenfink
Måndag 12 juni 18.10 

Följ med Haninges kommunekolog Malin Löfgren på en försommarpromenad till  
Sandemars lundar och strandängar. Sandemars naturreservat är en av Stockholms-
traktens bästa lokaler för rosenfink och här kan man också höra näktergal och många 
andra fåglar sjunga intensivt i maj och juni. Från fågeltornet har vi god överblick över 
de betade strandängarna där olika vadare och änder trivs.

Samling på naturreservatets parkering (busshållplats Svärdsnäsviken, buss från  
Handenterminalen kommer fram 18.08).

Samarrangemang med Storstockholms naturguider.

Ärtsångare Foto: Malin Löfgren

Foto: Malin Löfgren

Foto: Malin Löfgren

Foto: Malin Löfgren
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Fladdermusspaning i Häringe
Onsdag 23 augusti 20.00

Välkommen att uppleva fladdermössens hemliga värld i herrgårdslandskapet kring Häringe 
slott. Fladdermöss finns i många olika miljöer och i Sverige har 19 olika arter observerats varav 
minst 10 i Haninge kommun. Hur många olika fladdermusarter kan vi upptäcka i kväll? 

Med hjälp av speciella detektorer som omvandlar fladdermössens högfrekventa läten 
till hörbart ljud, ger vi oss ut på fladdermusjakt! Detektorer lånas ut under exkursionen.
Tag gärna med ficklampa och självklart kläder efter väder. 

Samling på parkeringen vid Häringe slott. Turen tar ca 1,5 timme. 

Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Haninge

Vad döljer sig under ytan?  
– Vattenguidning vid Rudan
Lördag 26 augusti 10.00

Med hjälp av håv och vattenkikare upptäcker  
vi det som lever under vattenytan. Vi letar  
efter musslor och andra spännande vattendjur.  
Stefan Lundberg, biolog och expert på livet i  
vattnet, guidar och berättar.

Ta på stövlar och ta gärna med egen håv om du har.

Både barn och vuxna är hjärtligt välkomna! 

Samling vid Övre Rudans badplats, nära Handens pendeltågsstation.

AUGUSTI

De vilda blommornas dag i Sandemar
Söndag 18 juni 10.10

Denna dag firas med blomstervandringar runt om i hela Norden. Sandemar är inte  
bara en fin fågellokal, här finns också en rik flora med bland annat flera arter orkidéer. 
Följ med på vandring genom Sandemars blommande lundar och strandängar  
tillsammans med biolog Kristin Lundvall från Storstockholms naturguider.

Ta med fika, kläder efter väder och gärna en flora.

Samling på naturreservatets parkering (busshållplats Svärdsnäsviken, vi inväntar 
bussen 10.08)

Samarrangemang med Storstockholms naturguider.

Foto: Erik Wijnbladh

Foto: Malin LöfgrenFoto: Malin Löfgren

Långörad fladdermus

Foto: Malin Löfgren
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