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Alla våra guidningar och aktiviteter är gratis. 

Tillfälliga utställningar 
1 maj – 31 juli 
”Plastic witness” av Nina 
Romanus 
Ett konstprojekt för miljön 
som vill få oss att få syn på 
vad vi gör idag och vad vi 
kan göra istället. 

1 augusti – 31 oktober 
”Valår” 
Lär dig om våra valar och rösta på din favorit! 

1 november – 27 december 
”Din natur” 
Utmana din natursyn och utforska olika naturperspektiv. 

PROGRAM 
naturum Kosterhavet 2022 

VÅR SOMMAR HÖST 

5 maj Plocka och lär om ilandfutet skräp 5 juni Världsmiljödagen 4 september Djupdyk i Kosters kulturhistoria 
Kl. 18–20 Städning och sortering av skräp i naturum I år är Sverige värdland för den årliga Kl. 13.30 Vi går på hembygdsmuseet och får 
Saltö parkering Ängaklåvebukten. Vad är det för sorts konferensen. Dagens höjdpunkt är Hembygdsmuseet höra om Kosters historia. Årets fokus är 

skräp? Och var kommer det ifrån? Med stand-upp-föreläsning med musikern, Koster kvinnorna i historien. Båt från Strömstad 
Per Nilsson, expert på ilandfutet skräp. underhållaren och koldioxidbantaren till Långegärde brygga ankommer kl. 13.10. 
Gröna mötesplatser. Stafan Lindberg. 

10 september Släta hällar, klapper och porfyr 
7 maj Hållbar trädgård med Helena på Kosters 28 juni Fågelotta på Nordkoster Kl. 10–13.30 Vad är en granithäll och hur skapas ett 
Kl. 13.30 Trädgårdar Kl. 7.15-9.00 Låt fågelskådaren Edwin Sahlin ta med Kockholmen klapperstensfält? Vi frar Geologins dag 
Kosters trädgårdar Workshop som inspirerar inför Västra bryggan dig på en tur över ön. Ni går igenom parkering med Thomas Eliasson från Sveriges 

odlingssäsongen! Jord, kompost, Nordkoster Nordkosters olika miljöer och spanar efter Geologiska Undersökningar på 
frösådder och gödsling – både teori och fågel. Kockholmen. Bitvis krävande terräng. Ta 
praktik. Fika ingår. gärna med fka. 

7 juli Invasiva arter – hot eller tillgång? 
14 maj Tångguidning med Catxalot Kl. 10, 11, 12, 14, 15 Får jag plocka ostron? Kan främmande 24 september Sälarna i Kosterhavet – sälbajs, drönare 
Kl. 11.30–15.00 Kosterhavets egen tånglady Linnea naturum arter vara ett hot mot livet i havet? Passa Kl. 15-16 och AI 
naturum Sjögren ger en introduktionskurs till på att ställa dina frågor till länsstyrelsens naturum Är det för många sälar i Kosterhavet? 

alger. Lär dig om arterna, säsongerna, experter. Och vilken fsk äter de? Sälforskare Karin 
den hållbara skörden och matlagning. Hårding berättar senaste nytt om sälarna i 

8 juli Prova på akvarell Utrustning tas med eller lånas på plats. Kosterhavet. 
Kl. 12–16 Pop-up-målarverkstad med 

18 maj Biologisk mångfald, bäst i stan? Entré Rossö konstpedagoger på Nordiska 8 oktober Kosterhavet och kriget 
Akvarellmuseet. Både barn och vuxna, Kl. 17.30-19.00 Vandring med Margareta Nordström Kl. 15 För 300 år sen var det full aktivitet på 
nybörjare och erfarna är välkomna – alla Entré Rossö Strömsvattnets som visar och berättar om Strömstads Kosterhavet. Christina Toreld, arkeolog 

grusparkering, kommuns arbete för fer vilda blommor kan få tips och trix. från Bohusläns museum berättar om 
nära gymnasiet och pollinatörer. Gröna mötesplatser. när kriget härjade i norra Bohuslän på 

13 och 14 juli Havsbandet på naturum 
1700-talet. 

kl. 15 Skånska Havsbandet ger en svängig och 22 maj Från vresiga tallar till vresigt hav 
naturum fartfylld familjekonsert där du får lära 15 oktober Astronomisk grundkurs Kl. 10–14 Följ med Örjan Karlsson på en vandring 

känna djuren under havsytan. Kl. 18 Torbjörn Holmqvist från Astro Dalsland Kockholmen med Kockholmens geologi och djur-
parkering och växtliv i fokus. Vandringen är bitvis 16 juli Nationalparken på Resödagen Entré Rossö tar oss med på en resa ut i rymden. Efter 

föredraget, om vädret tillåter, blickar vi krävande. Ta gärna med fka. Kl. 11–15 Vi är på plats på Resö och informerar om upp i himlen. Ta med varma kläder, fka 
Resö vår nya entré som ska byggas nedanför och tubkikare eller handkikare om du har 

afären. någon. 
Strandexpedition vid Gårdviks strand. 

3 december Julmarknad på Entré Rossö 
20 juli 1 500 miljoner år på tre timmar 

Kl. 11–15 Dags för årets julmarknad! Lokala 
10.30-13.45 Geolog Thomas Eliasson från Sveriges Entré Rossö produkter och gott fka. 
Vettnet brygga, Geologiska Undersökningar visar 
Nordkoster Nordkosters fantastiska geologi, från släta 17 december naturum Kosterhavet frar 10 år! 

strandhällar till magnifka klapperstensfält. naturum Detta ska fras med pompa och ståt! Vi 
Tag gärna med fka. bjuder på tårta och mycket mer! 

6 augusti Strandguidning på drop-in 
Kl. 11-16 Stranden Kyrkvikens camping, Resö 
Resö Upptäck livet vid stranden. 

8 augusti Hur mår våra hav? 
Kl. 18 Räcker åtgärderna eller måste vi göra mer? 
naturum Föredrag med Mats Tysklind, professor i 

miljökemi vid Umeå universitet. 

10 augusti Strandexpedition på Rossö 
Kl. 11-15 Upptäck livet vid stranden. 
Rossö Stranden vid Entré Rossö 

20 augusti Fyrens dag – Ursholmen 
Båt från Fyren och muséet är öppet. Information 
Strömstad kl. 10, om båttransport från Strömstad eller 
åter kl. 15. Koster: Selin Charter 0706-05 81 76. 

21 augusti Fyrens dag – Nordkoster 
Kl. 13-15 Göran Lyth från fyrens vänner öppnar upp 
Nordkoster fyrarna på Nordkoster och berättar om 

Sommarguidningar 
Varje vecka 20 juni – 21 augusti 
Vi anpassar guidningarna för alla åldrar och 
kunskapsnivåer. Det är bara att dyka upp på platsen 
inom de utsatta tiderna. 

Strandexpedition på drop-in 
Upptäck livet vid stranden. 

När: tisdagar och lördagar kl. 11-15 
Var: Rörviks strand, Sydkoster. 

När: torsdagar kl. 11-15 
Var: stranden vid campingen på Nordkoster. 

Smågodis på Kosteröarna 
Pop-up-guidning på olika platser på Kosteröarna. Lär 
dig om fjärilar, fåglar, växter, geologi eller något annat 
som är aktuellt just nu. 

När: onsdagar kl. 11-16 
Var: Olika platser. Håll utkik i vår kalender på Facebook 
dagarna innan eller fråga på naturum. 

Prova på snorkling i Kosterhavet 
Vill du upptäcka livet under ytan? Kom och snorkla med 
vår guide. Vi lånar ut snorkel och cyklop. 

När: Fredagar kl. 11-15 
Var: Olika platser. Håll utkik i vår kalender på Facebook 
dagarna innan eller fråga på naturum. 

historien. 

18 april–15 maj tor-lör: kl. 10-17 
sön: kl. 11.30-17 

16 maj–19 juni* mån-lör: kl. 10-17 
sön: kl. 11.30-17 

*Kristihimmelsfärdsdag och 6 juni räknas som söndag. 

20–30 juni** mån-lör: kl. 10-19 
sön: kl. 11.30-19 

**Stängt midsommarafton den 24 juni 
**Midsommardagen 25 juni öppet kl. 11.30-17 

1 juli–7 augusti mån-sön: kl. 10-19 
8–21 augusti mån-lör: kl. 10-19 

sön: kl. 11.30-19 
22 augusti–2 oktober mån-lör: kl. 10-17 

sön: kl. 11.30-17 
3 oktober–27 november tor-lör: kl. 10-17 

sön: kl. 11.30-17 
31 okt–6 nov Höstlovsöppet mån-fre: kl. 10-17 

lör-sön: kl. 11.30-17 
17-18 december lör: kl. 10-17 

sön: kl. 11-17 
26-27 december mån-tis: kl. 10-17 

Vill du besöka naturum utanför öppettiderna? Kontakta 
oss så försöker vi lösa det. 

Öppettider naturum 

Kolla 
alltid vår digitala 

evenemangskalender 
på Facebook – för 

mer och uppdaterad 
information. Följ 

QR koden eller hitta 
den på Facebook: 

Kosterhavets 
nationalpark. 

Barnvagnsguidningar 
I år bjuder vi vid fyra tillfällen in föräldralediga vuxna 
med barn till utfykter i naturen. Vi har med fka men det 
kan vara bra att komplettera med lite eget. 

Promenad på Saltö 
Promenad på Saltös fna stigar och fka vid elden nere 
på stranden. De äldre syskonen lär sig om djuren eller 
växterna på platsen. Vi har lite olika aktiviteter varje 
träf. 

När 18 maj, 8 juni och 31 augusti kl. 10-13 
Var: Samling på Saltös parkering 

Finaltur till naturum Kosterhavet 
På årets fnaltur åker vi Kosterbåten ut till Sydkoster – nu 
vill vi visa upp naturum Kosterhavet! Vi träfar några av 
Kosterhavets djur och växter i akvariet. 

När: 12 oktober kl. 12-15.50 
Var: Samling vid Strömstad Norra hamnen där 
Kosterbåten går kl. 12.00 och vi är tillbaka kl. 15.50. Vi 
bjuder på båtbiljetterna. 

naturum Kosterhavet | 010 224 54 00 | naturum.kosterhavet@lansstyrelsen.se | sverigesnationalparker.se/kosterhavet 
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