
 

Välkomna till Fjärilarnas helg i Stora Vika 
lördag 13/6 och söndag 14/6 2015! 
 
2007 invigdes Fjärilsstigen i Stora Vika, en ca 3 km lång natur- och 

kulturstig som löper runt kalkstensbrottet i Stora Vika. Sedan dess har 

Fjärilarnas dag firats årligen på försommaren, och på grund av besökstrycket utvidgades detta 

2014 till Fjärilarnas helg. Helgen arrangeras som ett samarbete mellan Nynäshamns 

Naturskyddsförening, Nynäshamns kommun och Naturskolan i Nynäshamn.  

 

Samling sker 11.15 båda dagarna vid Fjärilsstigens start vid flaggstängerna vid vägen till 

gamla cementfabriken. Om du åker kollektivt kan du ta buss 848 med avgångstid 10.48 från 

Nynäshamns station, gå av vid hållplatsen Stora Vika.  

 

Guidning runt Fjärilsstigen 

 

Guidning runt Fjärilsstigen av fjärilsexperten Göran Palmqvist och kommunantikvarie Maria 

Landin sker båda dagarna med start 11.15. De berättar om den rika fjärilsfaunan och hur 

fjärilslarver och fullbildade fjärilar är beroende av olika växter, samt om Stora Vikas forntida 

och nutida historia med spännande arkeologiska fynd och hur Stora Vika blev bruksort under 

cementindustriepoken. Sluttiden är beroende på väder och vind och vilka fjärilar som visar sig, 

men guidningen brukar avslutas mellan 14.00 och 15.00. Det blir fikapaus ungefär på halva 

vägen, så ta med matsäck. Guidningen på söndagen är även ett arrangemang som ingår i 

Svenska Botaniska Föreningens De Vilda Blommornas Dag. 

 

Aktiviteter för barnfamiljer 

 

Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark från Naturskolan arrangerar aktiviteter som passar 

barnfamiljer en bit in på Fjärilsstigen båda dagarna med start 11.15. Här finns det möjlighet 

att upptäcka en del av den rikedom av arter som finns i Stora Vika. Under en och en halv timme 

kommer vi att håva fjärilar, leta småkryp och leka. Håvar och annan utrustning finns att låna. 

Det går bra att ha med sig barnvagn. För er som önskar finns det möjlighet att efteråt gå vidare 

på Fjärilsstigen och komma fram till de dammar där det finns ytterligare upptäckter att göra. 

Med en hushållssil går det bland annat att fånga trollsländelarver och salamandrar som sedan 

släpps ut i dammen igen. 

 

Upplysningar om Fjärilarnas helg: Tore Söderqvist (tore@enveco.se, 076-2475796).  

 

Kan du inte komma till Fjärilarnas helg? Ingen fara, alla är välkomna till Fjärilsstigen när 

som helst! Längs stigen finns informationstavlor om natur och historia samt skyltar för barn 

med naturfakta och roliga uppdrag.  

 

Läs mer om Fjärilarnas marker i Stora Vika här: 

http://nynashamn.naturskyddsforeningen.se/fjarilarnas-marker-i-stora-vika/ 

http://nynashamn.se/Se--gora/Natur-och-parker/Naturvard/Fjarilarnas-marker.html 
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