
Kils kultur- och naturlandskap
Stora delar av det gamla kuperade kulturlandskapet kring Kils gård är i fara. Nacka och Värmdö kommun har tillsammans 
lagt ett Detaljplaneprogram för Kils verksamhetsområde, som innebär exploatering av mycket värdefulla naturområden i 
bägge kommunerna. Vi tittar på områdets ovanligt höga naturvärden, de gamla grova ekarna, alkärret och betesmarkerna.  
Vandringen kommer att begränsas till Nackasidan. I programmets trädinventering sägs ”Skogen har överlag förhållandevis 
mycket hög ålder i jämförelse med andra skogar i länet. Genomsnittsåldern för hela området bedöms till åtminstone 120 år. 
På en del hällmarker bedöms skogen vara åtminstone 160 år och äldre. I länet är 8,5 % av arealen skogar med i åldersklass 
120 +.” 
På berget vid någon av utsiktsplatserna intar vi vår matsäck.
När: söndagen den 13 september kl 10:15 – 14:15
Samling: busshållplats Kihls gård, Buss 422 från Orminge Centrum och från Gustavsbergs Centrum
Medtag: kikare, matsäck
Info: Ronny Fors 073-802 45 43
Samarrangemang med Boo Miljö- och naturvänner

Trolsk naturskog i Trollsjöns naturreservat
Trollsjöns naturreservat är inte stort, men rymmer såväl hällmarkstallskog med mång-hundraåriga tallar som orörd granskog 
och även intressant lövskog. Dessutom bjuder området på klippor och raviner som ger det lilla naturreservatet en riktig 
vildmarks-känsla. Vi tittar på mossor, lavar och svampar. 
Vandringen går bitvis i brant terräng.  
När: söndagen den 18 oktober kl 10:00 – 14:00
Samling: busshållplats Sjöstugan på Sockenvägen. Buss 414 från Orminge Centrum eller Slussen. 
Medtag: lupp, kikare och matsäck.
Info: Ronny Fors 073-802 45 43

Samarrangemang med Boo Miljö- och naturvänner

Familjevandring i svampskogen
Under sakkunnig ledning går vi, barn och vuxna tillsammans, 
en promenad i skogen för att leta svamp.
Vi startar från Erstaviksbadets parkeringsplats kl 10.00. 
Vi är tillbaka senast kl 14, men det går att bryta tidigare.
När: lördagen den 3 oktober kl. 10.00
Medtag: svampkorg, kniv och matsäck
Anmälan: senast den 1 oktober till 
charlie.wijnbladh@naturskyddsforeningen.se 
eller SMS till 0708-397 687.

Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden.

Svamputställning
Kom och lär dig skilja mellan de olika arterna.
När: söndagen den 4 oktober kl. 11.00 - 15:30, 
se hemsidan för info.
Var: Saltsjöbadens centrum
Medtag: egna svampar
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden.
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