
 
 

ONSDAG 3 MARS OCH FREDAG 5 MARS 

Byt lill-lördag och fredagsmys 
till ugglehäng 
…och låt stadens nattugglor möta stadens 
kattugglor. 
   Isak Isaksson och Ronny Fors leder dessa 
turer ut i Nationalstadsparken på spaning 
efter det som hoar eller klävittar.  
   Klä dig varmt! Ta med varm dryck i termos 
och ha bra på fötterna. 
Samling kl 19.00 vid Universitetet, plats 
meddelas vid anmälan – se högerspalten. 

Ca 3-4 km, 2 timmar 
 

 

 SÖNDAG 7 MARS 

Norra Järvafältet 
Bebott sedan minst 500 f Kr av människor 
som slåttrade på sankmarkerna, bedrev 
åkerbruk på sedimentjordarna och hade 
boskapen i skogen, ända fram till 1900-
talets början. Då tog militären över och 
gjorde allt till ett övningsfält och området 
förblev därmed oexploaterat av större 
bebyggelse. 
   Vandra med Peder Curman och Isak 
Isaksson genom ett omväxlande skogs- och 
kulturlandskap. 
Samling kl 11.00 vid Bögs gård, plats 
meddelas vid anmälan – se högerspalten. 

Ca 4-5 km, 3 timmar 

 SÖNDAG 14 MARS 

Täby prästängar 
Här finns ett nytt naturreservat med såväl 
kulturhistoria som vacker natur. 
   Margareta Lysell guidar i marker som snart 
ska fyllas av vårblommor tack vare att det 
här slagits hö och betats i kanske tusen år. 
Kanske de finaste ängs- och betesmarkerna 
i Täby kommun.  
Samling kl 10.20, plats meddelas vid 
anmälan – se högerspalten. 

Ca 4 km, 3 timmar 

OBS!!! CORONA-ANPASSNING 
VI MÅSTE TYVÄRR HÅLLA 

DELTAGARANTALET NERE.  
SÅ TILLS VIDARE KRÄVS FÖR- 

ANMÄLAN, SE HÖGERSPALTEN 
 

 SÖNDAG 21 MARS 

Nackareservaten och den 
biologiska mångfalden 
Bortom motionsspårens sågspån, sandade 
vägar och elljusslingor finns det sörmländs-
ka sprickdalslandskapet med ständiga över-
raskningar i blandningen av hällmarkstall-
skog, dalgångar och gläntor. 
   Men kan det bli så illa att det bara är i natur-
reservat vi fortsatt kan få uppleva ”riktig” 
skog? Och att golfbanor blir det som håller 
landskapet öppet för humlor och fåglar när 
antalet betesdjur minskar? 
   Helena Klangemo och Bosse Björnsäter 
tar dig med ut att samtala om dessa så 
aktuella frågor. 
Samling kl 10.30, plats meddelas vid 
anmälan – se högerspalten. 

Ca 8 km, 4 timmar 
 
 

LÖRDAG 27 MARS 
Earth hour 20.30-21.30 

https://www.wwf.se/earth-hour/ 
 
 
 

 SÖNDAG 28 MARS 

Långviksträsk 
Bakom sommarstugor, villaområden och 
skärgårdsklippor finns ett stort och orört 
vildmarksområde med stora mossemarker 
och gammal skog.  
   Följ med Bosse Björnsäter och Margareta 
Lysell och upplev hur tidig vår ter sig i våt-
marker och åldrig tallskog. Obs att nu när 
kylan släpper sitt grepp och tjälen tinar är 
bra på fötterna och varma kläder extra 
viktigt! En vildmarksupplevelse utöver det 
vanliga. 
Samling kl 11.45, plats meddelas vid 
anmälan – se högerspalten. 

Ca 5 km, 3 timmar 
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Kontaktperson: 
Maria Bergström  

070-638 0712  
mejl: maria.bergstrom@ 

naturskyddsforeningen.se  

 
Att delta kostar 120 kr, 
medlem i Naturskydds-
föreningen betalar 100 kr 
och är du under 18 år är det 
fritt. 
 

OBS! 
Föranmälan krävs för alla 

turer, du bokar och betalar 
din plats via länk som finns 
på vår hemsida: 
www.utinaturen.nu 
och på vår facebooksida: 
Storstockholms naturguider  

@naturguider 
 
Ta med matsäck/fika 
för turerna över 2 timmar 
 
Våra guider är 
universitetsutbildade 
biogeovetare, biologer eller 
motsvarande, och 
auktoriserade av Stockholm 
Visitors Board (Visit 
Stockholm). 

 
Nu aktuella guidningar 
genomförs i samarbete med 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
och Studiefrämjandet. 

 
. 

Fler tips och aktuell 
information på: 
www.utinaturen.nu 
 

 lättgånget i lugnt tempo 

 terränggående, snabbare 

 mer krävande tur 
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