Öringveckan
Ödeshögs kommun tillsammans med Naturum Tåkern,
Länsstyrelsen och Vätternvårdsförbundet bjuder in till en vecka full
med öringsaktiviteter. Ta med pannlampa/ficklampa, varma
kläder och gärna något varmt att dricka!

HÄSTHOLMEN OCH ÅLEBÄCKEN
Lördag 28/10 kl 15.00
Öringens o Rödingens dag – aktiviteter i Hästholmen
Idag har du chansen att få veta det mesta om Vätternbäckarna Orrnäsån och Ålebäcken och deras betydelse
för Vätterns öringar. Från kl 13:00 har vi direktsändning genom undervattenskamera i Ålebäcken som vi visar
i renshuset i Hästholmens hamn. Föredrag kl 15.00 (samåkning från naturum kl 14.30) av Lars Gezelius
Länsstyrelsen och Ingrid Bergengren Ödeshögs kommun i Hästholmens bygdegård därefter kl 17.00
Öringsafari i Ålebäcken med pannlampa på!
Arr: Ödeshögs kommun, Vätternvårdsförbundet, Länsstyrelsen och naturum Tåkern
ÅLEBÄCKEN
Röding
Onsdag 1/11 från kl 17.00
Öringsafari för barn – hälsa på herr och fru öring
Följ med och smyg efter lekande öringar i det strömmande vattnet i sken från pann-och ficklampor.
Spännande är bara förnamnet! Ta med ficklampa/pannlampa. Några finns att låna. Hanna Hederberg, Ingrid
Bergengren, Anders Paulsson och Jörgen Dahlin smyger mer er!
Vi börjar med grillad korv och kort info i marschallernas sken vid torpet Ålebäcken – vi skyltar!
Arr: Ödeshögs kommun, naturum Tåkern och naturum Sommen
Öring

NATURUM TÅKERN OCH ÅLEBÄCKEN
Lördag 4/11 kl 14.30-ca 18
Vätterns fiskar och fiske – lek och allvar
Malin Setzer från Vätternvårdsförbundet och Karl-Magnus Johansson som är Fiskerikonsulent på
Länsstyrelsen i Jönköpings län har pinfärska nyheter om hur Vätterns fiskar mår och hur fisket går till. Dessa
kunskaper sjösätts i ett föredrag på naturum Tåkern. Det handlar också om öringarna som vi ska besöka
senare under kvällen. Då färdas vi i egna fordon till Ålebäcken söder om Omberg, och i skenet av lampor
smyger vi oss fram och försöker få syn på lekande öringar. Ta med ficklampa/pannlampa.
Pris: 60 kr/vuxen, 30 kr/barn.
Arr: Ödeshögs kommun, Vätternvårdsförbundet och naturum Tåkern.
ÖRINGVECKAN: Ett samarrangemang mellan Ödeshögs kommun och naturum Tåkern, naturum Sommen,
Länsstyrelsen och Vätternvårdsförbundet.

Mer info:
Malin Granlund Feldt tel 070-2242069
reception: 0144-535155
Naturum Tåkern www.naturumtakern.se

Följ oss även på Facebook:
www.facebook.se/naturumtakern
Och instagram: naturumtakern

