
Passa på tillfället att se lekan-
de asp! Aspen är en stor karp-
fisk som kan väga över 10 
kilo. Guidningen kommer att 
ske på kvällstid, på träbron 
över Kolbäcksån vid Ströms-
holms slott, naturreservatet 
Strömsholm. För exakt tid 
och datum: ring Länsstyrelsen 
eller läs mer på vår hemsida.  

 

Lördag 27 mars            Spana efter örnar        

 

Sitt inte inne:  Vi lockar med örnar, 
invigningar och Öppen Natur! 

 
Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län 

och länets ideella föreningar, kommuner,  
 Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) i Västerås,  
tidningen Gröna Draken, Rederiet Mälarstaden,  

Sveaskog samt Fåglar i focus-helgen. 

Efter förra årets succé samlas vi 
åter för att beskåda de majestä-
tiska örnarna tillsammans. Det 
blir öppet hus och vi träffas 
mellan kl 9-12 vid Granfjärden 
på Ängsön i naturreservatet 
Engsö. Följ skyltning från         
p-platsen vid Dyvik, strax söder 
om slottsparkeringen. Möjlighet 
att grilla finns. 

    Lördag 8 maj        Invigning utsiktsplattform 

Slutet av april       Stora fiskar på nära håll 

  Måndag 10 maj     Invigning ”Brun skyltning”    Lördag 15 maj        Skutteröarkipelagen 

Lördag 23 maj         Fåglar och kultur 

Foto: Joel Berglund 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att Förenade 

Nationerna (FN) har utsett år 2010  till det  
Internationella  året för biologisk mångfald. 

Var med och återinvig den 
nya utsiktsplattformen som är 
anpassad för personer med 
funktionsnedsättning. Sam-
ling sker vid plattformen i 
den nordvästra delen av na-
turreservatet Strömsholm vid 
Lagårdssjön. Detta är ett 
samarrangemang med Fåglar i 
focus-helgen. 

När klockan är 10 så startar 
kommunalråden från respek-
tive Hallstahammar och Väs-
terås kommun från varsitt 
håll och möts upp vid Tidö-
vägen. Därefter blir det en 
invigningsceremoni mellan kl 
10.30-11.30 på Tidö Slott 
med deltagande av landshöv-
ding Ingemar Skogö.  

Svenska Naturskyddsföre-
ningen i Västerås tillsammans 
med Länsstyrelsen guidar 
runt på Skutterön som är en 
av öarna i ett blivande natur-
reservat. OBS: anmäl i för-
väg, begränsat antal platser. 
Båtresa kostar 100 kr/person.  

Upplev fåglar, kulturhistoria 
och lyssna på hur Ströms-
holms natur håller på att för-
ändras. Vi träffas kl 9 vid den 
nyinvigda utsiktsplattformen 
och spanar. Den ligger i 
nordvästra delen av natur-
reservatet Strömsholm vid 
Lagårdssjön. Därefter vand-
rar vi vidare i reservatet.  
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Mer information: 
För anmälan eller mer  info, kontakta Sandra                 
Guldbrand tel: 021-19 50 51 eller läs mer på  
länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/
vastmanland/amnen/Naturvard/Kalender 
 

Med fokus på hotade arter. 
 

Guidningen är en aktivitet inom Life-projektet                  
MIA. Mer info: www.life-mia.se.  
 

Möjlighet till översättning på engelska finns. 
Kontakta Länsstyrelsen om översättning  
önskas för andra guidningar. 

Fler guidningar på andra sidan 

Foto: Kjell Gustafsson 



Helgen är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen, länets 
föreningar och kommuner samt tidningen Gröna Draken .  

Onsdags-guidningar med 
olika tema tex torp, fåglar 
och fjärilar.  Samling kl 13 vid 
färjekajen på Aggaröns västra 
sida för rundvandring på ön i 
ett par timmar. Rederi Mälar-
staden utökar denna sommar 
färjetrafiken på Mälaren med 
Aggarön mellan den 5:e juni 
och den 15:e augusti.   

 

Stora vackra träd och histo-
riska spår berättas det om 
under ett par timmar då vi 
vandrar runt i den vackra 
slottsmiljön i naturreservatet 
Engsö. Vi träffas kl 13 på 
stora parkeringen öster om 
Engsö slott.  

   Lördag 13 juni            Träd och kultur  

 

Sitt inte inne:  Vi lockar med örnar, 
invigningar och Öppen Natur! 

 
Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län 

och länets ideella föreningar, kommuner,  
 Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) i Västerås,  
tidningen Gröna Draken, Rederiet Mälarstaden,  

Sveaskog samt Fåglar i focus-helgen. 

Onsdagar jun-aug    Guidningar Aggarön 

  Lördag 3 juli             Fjäril vingad syns ... 

25-26 september     Öppen Natur 2010 Lördag 17 oktober      Ridön i förändring 

Lördag 29 augusti    Aggaröns artrikedom 

Med start kl 10 åker vi med 
båt från bryggan vid Tidö-
Lindö Marin till Aggarön. 
Där lär vi oss skilja på lunglav 
och lundlav, blekticka och 
blekspik och lär oss förstå 
mistelns liv. Ta gärna med en 
lupp om du har. OBS: anmä-
lan sker i förväg, begränsat 
antal platser.  

Välkommen ut i naturen! 
 

Gör denna helg till ett återkommande tillfälle att göra en utflykt 
eller flera! Under denna helg kan du besöka naturen runt om i 
länet vid olika tidpunkter och med olika teman.  
 

Förra årets Öppen Natur bjöd in till 16 olika aktiviteter med fler-
talet guidningar i våra naturreservat. Det bjöds bland annat på 
trankväll vid Fläcksjön, gourmetmiddag i skogen, elprovfiske, 
vandring i gruvområde, familjedag i Asköviken, åka traktor och 
vagn, invigning av en utsiktsplattform, flera svampguidningar och 
många vandringar längs leder med intressant kulturhistoria.  
 

Årets aktiviteter är under framtagande och löpande information 
finns att få på Länsstyrelsens hemsida. Vi försöker även att arran-
gera flera aktiviteter där du som har en funktionsnedsättning eller 
vill ha med barnvagn ska få möjlighet att komma med ut i naturen.  

Upplev Ridön som byter 
skepnad varje dag. Sveaskog 
restaurerar naturmiljöerna på 
Ridön. Mats Larshagen från 
Sveaskog förklarar varför och 
visar hur miljöerna ser ut före 
och efter. Vi vandrar genom 
flera naturtyper, upplever 
deras skönhet och lär oss 
varför de finns på ön. 

Kom och titta på våra vackra 
fjärilar. Vi samlas kl 11 på 
parkeringen vid naturreserva-
tet Mörkrets backe utanför 
Kungsör. Guidningen äger 
rum under förutsättning att 
det inte regnar. 

Foto: Nina Söderström 
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Mer information: 
För anmälan eller mer  info, kontakta Sandra                 
Guldbrand tel: 021-19 50 51 eller läs mer på  
länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/
vastmanland/amnen/Naturvard/Kalender 
 

Med fokus på hotade arter. 
 

Guidningen är en aktivitet inom Life-projektet                  
MIA. Mer info: www.life-mia.se.  
 

Möjlighet till översättning på engelska finns. 
Kontakta Länsstyrelsen om översättning  
önskas för andra guidningar. 

Fler guidningar på andra sidan 
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