Här ﬁnns naturum:

Sveriges naturum från norr till söder

®

För information om öppettider och gruppbokningar, ring respektive naturum eller gå in på www.naturum.nu.

Plats

Telefon

Webbplats

Abisko

Abisko nationalpark

0980-78860

www.abiskonaturum.nu

Blekinge

Ronneby brunnspark

0457-16815

www.naturum.nu

Dalarna

Siljansnäs

0247-22105

www.naturumdalarna.se

Fjärås Bräcka

Fjärås

0300-543070

www.naturum.nu

Fulufjället

Fulufjällets nationalpark

0253-17075

www.fulufjallet.se

Färnebofjärden

Färnebofjärdens nationalpark

0291-471040

www.farnebofjarden.se

Getterön

Varberg

0340-10189

www.naturum.nu

Gotland

Vamlingbo

0498-202699

www.naturumgotland.se

Hornborgasjön

Broddetorp

0500-491450

www.hornborga.com

Höga Kusten

Skuleberget, Docksta

0613-700200

www.naturumhogakusten.se

Kronoberg

Husebybruk

0470-752097

www.husebybruk.se

Kullaberg

Mölle

042-347056

www.kullabergsnatur.se

Nationalparkernas Hus

Tyresta nationalpark

08-7453394

www.tyresta.se

Omberg

Stocklycke, Ödeshög

0144-33245

www.omberg.se

Ottenby

Ölands södra udde

0485-661200

www.naturum.nu

Skäralid

Söderåsens nationalpark

0435-442120

www.naturum.nu

Sommen

Torpön, Tranås

070-2974722

www.sommen-naturum.se

Stendörren

Stendörren, Studsvik

0155-263180

www.naturum.nu

Stenshuvud

Stenshuvuds nationalpark

0414-70882

www.stenshuvud.se

Store Mosse

Store mosse nationalpark

0370-23792

www.storemosse.se

Trollskogen

Borgholm

0702-150863

www.naturum.nu

Vindelfjällen Ammanäs

Ammarnäs

0952-60165

www.vindelfjallen.se

Vindelfjällen Hemavan

Hemavan

0954-38023

www.vindelfjallen.se

Vålådalen

Vålådalen

0647-35232

www.naturum.jamtland.se

Värmland

Mariebergsskogen, Karlstad

054-296987

www.mariebergsskogen.se

Västervik

Kulbacken, Västervik

0490-21177

www.naturum.vasterviksmuseum.se

Ånge

Borgsjö

0690-20550

www.naturum.nu

Namnet naturum är ett registrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket.
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Naturum

Anders Bergström / naturum Hornborgasjön

Äventyret börjar här!
Åsa Elfström är guide på naturum Skäralid i Söderåsens nationalpark i Skåne.

Nyﬁkenhet, glädje och kunskap
I naturum kan du lära dig det mesta om
traktens växter, fåglar, insekter och djur. Även
kulturhistoria och geologi har sin givna plats
här, liksom människans förhållande till och
påverkan på naturen. Du hittar också information om områdets nationalparker och naturreservat
och varför
vi behöver
skydda och
vårda vår
natur. Följ
sedan med på
en aktivitet
ut i naturen!

Visste du att:

I år är det 100 år sedan Sveriges –
och Europas – första nationalparker
inrättades och den första naturskyddslagen antogs.
Denna milstolpe för naturvården uppmärksammas
runt om i landet med många intressanta evenemang
med allt från guidade turer till konferenser. Läs mer
på www.naturensar.se

• naturum har drygt en miljon besök om året
• i naturum kan du alltid möta en kunnig naturumvärd som svarar på dina frågor om natur och
naturvård
• det anordnas över 5000 aktiviteter som du kan
delta i, allt från bäversafari till grottkrypning
• över 1000 skolklasser besöker naturum varje år
i sin undervisning

Öppettider och program

Alla naturum har öppet hela sommaren och
många under större delen av året. För skolklasser
och andra grupper kan särskilda visningar bokas
hela året. Var Sveriges naturum ligger kan du se
på nästa sida.
För mer information om öppettider och
aktiviteter, besök www.naturum.nu.

Robert Ekholm / naturum Blekinge

Henrik Nyberg / naturum Stendörren

Naturum är besökscentrum med aktiviteter och
utställningar som ligger i anslutning till ﬂera av
Sveriges nationalparker och naturreservat. Här
välkomnas du av kunnig personal som svarar
på dina frågor och guidar dig genom områdets
sevärdheter.
Alla naturum erbjuder guidade vandringar
och visningar, bildspel och temakvällar. Här
hittar du också litteratur och multimedia att
fördjupa dig i. Dessutom ﬁnns broschyrer och
informationstavlor som tipsar om vackra vandringsleder och naturstigar.

Veronica Nilsson / naturum Vindelfjällen Ammarnäs

Din guide till djurliv, skog, mark och vatten

Naturens år

Veronica Nilsson / naturum Vindelfjällen Ammarnäs

Tanken är enkel – naturum
ska vara en port till naturen. Naturum inspirerar
och förklarar hur människa och natur hänger
ihop. Personalen berättar
och lockar till nya spännande upplevelser ute. Kort
och gott en rolig plats för
både liten som stor. Och
en rik kunskapskälla för
alla nyﬁkna.

• det ﬁnns 27 naturum i Sverige från Abisko i norr
till Stenshuvud i söder
• de första naturumen etablerades 1973 efter
förebilder i USA och Storbritannien
• att Naturvårdsverket äger varumärket naturum
och godkänner vilka anläggningar som får kallas
naturum

Thure Wikberg / Nationalparkernas Hus

Naturupplevelsen börjar i naturum

Nyﬁken på naturen? Naturum hjälper
dig till djupare upplevelser och ﬂer
spännande upptäckter. Och inte minst,
mycket ny kunskap!

