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Familjedag vid det nyöppnade Victoriahuset vid Läckö slott. 
På temat Människan och träden lyssnar vi på berättelser, 
utforskar och prövar saker tillsammans med pedagoger från 
Stadsbiblioteket, Vänermuseet och Naturum. Ta gärna med 
picknick-korgen. 

Tipspromenad med tema Vänern genom gammelskogen. På 
den drygt kilometerlånga slingan får du möjlighet att lära dig 
mer om Vänern. Passa också på att se Naturums utställning 
med anknytning till vatten och Vänern. 
Pris för tipspromenaden 5 kr.  

Lördag kl.15.00 kommer 300 000 liter vatten per sekund 
forsande i Trollhättefallen. För bästa upplevelsen bör man 
be� nna sig på Oskarsbron. Trollhättefallen är unika sitt slag 
och när vattnet släpps på är det ett fantastiskt skådespel.

Vandringutställningen Fisket och Fiskaren i Vänern skildrar 
hur Väner� sket och � skarnas liv och arbete har förändrats 
sedan början av 1900-talet och bygger på intervjuer och 
samtal med cirka 20 yrkes� skare, pensionerade yrkes� skare 
och andra med kunskap om � sket i området. Fisket har under 
� era århundraden varit en viktig näring för människorna som 
bott längs Vänerns stränder.

Fira Biosfärdagen och medverka på Bioblitz. Nya Naturum 
Vänerskärgården – Victoriahuset kommer att vara utgångs- 
punkten. Under dagen kommer artexperter tillsammans med 
allmänheten att � nkamma området på dess olika arter och 
direktdokumentera fynden i artdatabanken. 
Det arrangeras även andra aktiviteter för barn och vuxna på 
temat biologisk mångfald.

Föredraget ”Segling i Leif Erikssons kölvatten” berättar 
långseglaren Björn Bergstrand från Göteborg om sin lång- 
segling i vikingavatten mellan Shetland, Färöarna, Island, 
Grönland, New Foundland och Azorerna.

Lidköping
Barnens lördag på 
     Naturum
Datum: 1 juni 
Tid: 14.00
Plats: Läckö slott

Karlstad
Tipspromenad Naturum 
Datum: 1-2, 4-7 juni 
Tid: 11.00-17.00
Plats: Mariebergsskogen

Trollhättan
Vatten i Fallen 
Datum: 1 juni 
Tid: 15.00
Plats: Trollhättefallen

Hammarö
”Fisket och � skaren i 
     Vänern”
Datum: 2-16 juni 
Tid: -
Plats: Skärgårdsmuseet

Lidköping
Bioblitz Naturum
Datum: 2 juni 
Tid: 10.00
Plats: Läckö slott

Lidköping
Segling i Leif Erikssons 
     kölvatten
Datum: 2 juni 
Tid: 14.00
Plats: Vänermuseet



Klockan 10.00 går båten mot Lilla Edet och under resan 
passeras slussen i Trollhättan. Resten av resan fortsätter 
genom Göta älv ner till Lilla Edet. I resan ingår lunch. 
Priset på resan är 420 kr/vuxen och 180 kr/barn under 15 år. 
Förhandsbokning behövs, boka på 0706- 34 20 45. 

Vänermuseets miljöpedagog tar emot klasser vid Vänerns 
strand för att håva och leta småkryp, för att sedan prata om 
vår miljö och vårt vatten. 
För bokade skolklasser, boka på 0510-77 00 95.

Besök översvämningsmodellen Floodville på Centrum för 
klimat och säkerhet. Här kan komplexa frågor visas på ett 
pedagogiskt sätt för att stimulera till lärande kring klimat-
förändring, översvämningsrisker och samhällets hantering 
av dessa. Det � nns möjlighet att boka tider för Floodville 
turnering. 
Förbokning krävs. Kontakta showroom@kau.se, tel. 054-700 18 21

Trollhättan
Båt till Lilla Edet

Datum: 2 juni 
Tid: 10.00

Plats: Stadskajen

Lidköping
Håvning och leta småkryp

Datum: 3 juni 
Tid: 9.00-12.00

Plats: Vänermuseet

Karlstad
Besök i Floodville

Datum: 3-5 juni 
Tid: 9.00-12.00

Plats: Karlstad Universitet

Lidköping
“Sjöfrun, bäckahästen och 

andra läskiga typer”
Datum: 4 juni 

Tid: 9.00-12.00
Plats: Vänermuseet

Hammarö
Hållbara Vänern

Datum: 5 juni 
Tid: 10.00-13.00
Plats: Hammarö 

skärgårdsmuseum

Kristinehamn
“Naturnatta” vid 

           Kummelön
Datum: 5 juni 

Tid: 18.30
Plats: Kummelön

Vem är det som står på skäret 
och vinkar och vill följa med i 
båten? Vad händer egentligen 
om man förargar Sjöfrun? 

Hammarö skärgårdsmuseum har 
pedagogiskt berättar- 
program om både onda och 
goda väsen, i och kring vattnet. 

Max 25 elever, ca 35 min, årkurs 3 - 6. 
Bokningar sker till Vänermuseet på tel. 0510-77 00 95. 

Hållbara Vänern – Vänermuseets mobila fältstation håvar och 
letar småkryp vid Vänerns strand. Utifrån fynden pratar vi om 
Vänern, miljö och natur.
Bokningar sker till Hammarö skärgårdsmuseum tel. 054-51 55 53, 
sms 073-46 140 31

Njut av försommarkvällen bland Kummelöns mäktiga ekar, 
blommor och fågelliv. Lyssna på musik, naturguidningar och 
ät av egen matsäck. Vi samlas vid Kummelöns naturreservat. 
Vägbeskrivning: Sväng av från E18 mot Ölme kyrka. Kör ca 3 
km längs vägen, där � nns skylt ”Naturreservat 5km”, ett par km 
längre fram är det skyltat mot Kummelön in till vänster.



Vänersborg
Onsdagspaddling
Datum: 5 juni 
Tid: 18.30
Plats: Sanden

Sä�  e
Kajaktur till Lurö
Datum: 5-6 juni och 7-9 juni 
Tid: 19.00
Plats: Ekenäs på 
     Värmlandsnäs

Åmål
Naturvandring på Yttre 
     Bodane
Datum: 6 juni 
Tid: 10.00
Plats: Köpmannebro

Mellerud
Vanliga fåglar vid Vänern
Datum: 8 juni 
Tid: 10.00-13.00
Plats: Sunnanå

Samordnare: Vänermuseet 
pernilla.schedin@lidkoping.se

Telefon: 0510-77 00 64 

Foto framsida: Anette Stillner, Vänermuseet

Vänern, det stora vattnet, med sina stränder, rika kultur-och naturarv, vars unika status 
ligger och väntar på att upplevas för generationer framåt. Vi har ett gemensamt ansvar 
för en hållbar utveckling så låt Vänerveckan bli en möjlighet att bidra.  Genom kunskap 
och forskning kan vi skapa re� ektion kring Vänern och aktuella Vänerfrågor.

Kontaktperson: Christina Brunsell
Att paddla är ett utmärkt sätt att bekanta sig med Vänern, 
vatten och naturen. Är du nybörjare och ny� ken på att lära 
dig mer är detta ett förträ�  igt tillfälle att göra det på. Du får 
lära dig de grundläggande färdigheterna för en skonsam 
och e� ektiv paddling. Under tiden njuter du av lugnet och 
omgivningen runt omkring dig. Samling vid Kajakskjulet vid 
Sanden.
Kostnad: 150 kr inklusive kajak och övrig utrustning.
Bokning görs på kajakmobilen 0705-62 27 21

Årets Lurötur är uppdelade i två omgångar men naturligtvis 
kan man stanna hela perioden om så önskas. Vi utgår från 
Ekenäs på Värmlandsnäs och första kvällen består av en 
kortare tur till någon av de närmaste öarna. Sedan styr vädret 
vart vi fortsätter. 
Information fås av Michael Kahlow 073-905 85 01

Fira nationaldagen med en vandring guidad av Lars Eric 
Fjellman. Samling sker vid reservatets parkering norr om 
Köpmannebro, skyltning från E45 vid Årbol. 
Koordinater för samlingsplatsen är 58°49´17,66´´N, 
12°34´26,54´´E. 
Vid frågor, tel. 0705-220938.

En guidad tur där du kan lära dig mer om olika fågelarter 
kring Vänern. Samling vid reservatets parkeringsplats vid 
Sunnanå hamn, turen guidas av Anna Kristiansson 
Vid frågor, tel. 070 -3455603.

  Välkommen!

För att se respektive arrangör för de olika programmen, samt 
eventuella ändringar gå på Vänerveckan under www.vanern.org


