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Tankarna väcktes på den tiden då Tåkerns fältsta-
tion guidade om fåglar vid Tåkern. Naturen är så 
mycket. Varför inte erbjuda natur- och kulturguid-
ningar, där guiden förmedlar kunskap och känsla 
för naturens alla värden på ett pedagogiskt vis, till-
gängligt för alla? Lars och Hasse Sandberg tog kontakt 
med dåvarande förvaltaren för Tåkerns naturreservat. 
Viljan var ett program med guidningar för alla, att 
guiderna skulle fortbildas och att de skulle få betalt 

för att visa värdefull natur. Men på den tiden fanns 
inga pengar till naturvård. 

År 1986 bildas Tåkernfonden, och plötsligt öppnar 
sig en möjlighet att söka pengar till guideverksam-
het i Tåkerns naturreservat. Det var så det började. 
Äldsta guideprogrammet som Lars hittar är från 1988.

Med tiden utökas guidningarna till flera reservat, 

Vi slår oss ned vi köksbordet med varsin kopp kaffe och 
kardemummabullar från Väderstad, jag och Lars Frölich. 
Lars har varit med från början, från en spirande tanke till 
ett fullödigt guideprogram med guidningar i länets alla 

kommuner, där Lars flitigt har anlitats som guide.

Östergötlands natur – 
och kulturguidningar 

i 20 - eller 30 år!
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som Ombergsliden, Sättra ängar och Kråkeryd. Läns-
styrelsen Östergötland samordnar guideprojektet. 
Grupper erbjuds att boka guidningar i Östergölands 
naturreservat. År 1999 gör Länsstyrelsen en överens-
kommelse med Ödeshögs kommun, och följande 
år även Ydre, Kinda och Boxholm om samverkan 
kring natur- och kulturguidning, med medfinansiering 
från EU. Områden som Föllingsö, Korphålorna, Is-
berga och Lysings urskog kommer till. EU-projekten 
möjliggjorde stora upprustningar av besöksområden 
och frön till naturturism började gro. År 2006 tog 
EU-projektet slut med en nationell konferens om 
Natur för Alla,  men det länsövergripande guide-
samarbetet fortsatte med egna medel. 

Nu, 20 år senare, medverkar länets alla kommuner, 
två naturum, Östergötlands museum och Länssty-
relsen Östergötland i programmet, som delfinansie-
ras av Region Östergötland. Runt 400 guidningar i 
värdefull natur erbjuds på nära 100 platser runtom 
i länet. Syftet är att visa värdefull natur och kultur 
och kommunicera det till deltagarna så att de ut-
vecklar sin kunskap om och känsla för naturen. 
Vi vill också skapa förståelse för värdet av att värna 
och vårda vår natur och vårt kulturarv. Guidningarna 
är tillgängliga för en bred allmänhet, och vänder sig 
ofta till de som inte har så stora förkunskaper eller 

vana av naturen. Inte minst viktigt är att barn och 
unga kommer ut i naturen, för att må bra själva, 
och för att få en positiv relation till den natur vi 
lever i och av. Förra året deltog nära 6 000 personer 
i de guidningar som erbjöds i programmet! Här finns 
potential till förändring mot ett hållbart samhälle.

Vi som jobbar som naturguider eller naturvägledare 
vill bidraga till att skapa en hållbar värld och till 
uppfyllelsen av våra miljömål. Naturvägledning är 
ett bra redskap för att påverka deltagarnas attityder 
och beteenden. Det visar forskning bland annat vid 
SLU, Centrum för naturvägledning, som sedan 
10 år jobbar på uppdrag av Naturvårdsverket med 
att stötta naturvägledare i Sverige, och erbjuder 
kurser, utbildningar och mycket mer. 

I framtiden önskar vi att alla kan komma ut mycket 
i naturen, för att det gör oss friska och glada. Vi vill 
att det ska vara lätt för alla att ta sig till naturen, och 
lätt att förstå information. Vi vill att naturen är en 
mötesplats där man träffas över ålders- och kultur-
gränser, för naturen känner inga gränser. 

/Malin Granlund Feldt, samordnare för 
Östergötlands natur- och kulturguidningar, 
Länsstyrelsen Östergötland
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Välkommen in i Östergötlands natur!
Guidningarna i detta program visar upp värdefull natur och 
kulturhistoria från alla delar av länet. Att berätta om Öster-
götlands rika natur- och kulturvärden och hur betydelsefullt 
det är att värna och vårda detta, är ett led i att uppfylla såväl 
nationella miljömål som globala hållbarhetsmål. Inte minst 
viktigt är att skapa förståelse för de många ekosystemtjänster 
som naturen förser oss med. Ett tema vi försöker jobba utifrån 
är mångfald. Biologisk mångfald, mångfald av guidesätt, mång-
fald av människor med olika bakgrund i olika åldrar. Naturen 
är till för alla. 

Vi vill uppmana extra till att använda naturen 
för att röra på sig. Vandra, spring, skida, åk skrid-
skor, cykla eller klättra i träd! Där det är möjligt, 
åk kollektivt till naturen! Utnyttja Östgötatrafikens Närtrafik!

Vi välkomnar också särskilt alla de som naturen är okänd 
för. Följ med en guide, som berättar om allemansrätten, hur 
man hittar och hur man känner igen vanliga växter och djur. 

/Östergötlands natur- och kulturguider

Grafisk produktion: 
Consid Communication AB
Tryckeri: DanagårdLiTHO 
Samordning: Malin Granlund 
Feldt och Monika Sunhede, 
Länsstyrelsen
Framsida: Guidning i Hästenäs 
kyrkskog naturreservat
Foto: Mikael Burgman 
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Vanligen börjar guidning-
arna vid områdets par-
keringsplats och pågår 
1-2 timmar. Normalt krävs 
ingen föranmälan. Förgyll 
utflykten med matsäck 
och kläder efter väder. 
Några av områdena är 
tillgängliga för personer 
med funktionshinder. De 
flesta turer passar både 
unga och gamla, vissa 
fungerar med barnvagn. 

Guidningarna är 
KOSTNADSFRIA om 
inte pris anges.

Längre 
vandring
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Boxholm 
 1 Ringvägen/Hultstigen
 2 Stortorps naturreservat
 3 Birgittakällan, Aspenäs
 4 Frebyvägen
 5 Göstrings urskog naturreservat
 6 Pelarvallen
 
Finspång 
 7 Stora Hjälmmossens  
  naturreservat 
 8 Lorebergs naturreservat
 9 Ljummeskogen, Sonstorp
 10 Axsätra
 11 Hjälmstorpenäs naturreservat
 12 Bönnernskogen
 
Kinda 
 13 Skivermåla/Södra Rothult
14  Salvarp, Tidersrum
15  Lönningehult
 16 Föllingsö
 17  Kinda motell Rimforsa
 18 Horns kyrka
 19 Ydrefors
20 Borgarmon, Hallstad ängar
 21 Trollegater naturreservat
 
Linköping 
22 Rosens backe
23 Vreta klosters hembygdsgård
24 Hallstra, Törnevalla 
25 Ledbergs kulle
26 Tinnerö eklandskap

På dessa platser samt i många 
tätorter kan du bli guidad i 
Östergötlands natur!

27 Södra Vallaskogen
28 Ycke urskogs naturreservat
29 Roxtorp, Stjärnorp
30 Ekängdalens våtmarker
 
Mjölby 
31  Ishallen
32 Kullabergsgatan
33 Uljeberg, Mantorp
34 Galgbacken, Skänninge
35 Lunds backe, Vallerstad
36 Ullebergsskogens natur-
  reservat
37 Svartån i Mjölby
38 Klämmestorpsskogen, 
  Mantorp
 
Motala 
 39 Fågelmossens naturreservat
 40 Illersjö våtmark  
41  Soldatängen natura 2000

42 Sjöbo-Knäppans natur- 
  reservat
43 Staffanstorp naturreservat
44 Motalabuktens öar
45 Kungs Norrby borgruin
46 Bondebacka
47 Motala
48 Karshults ädellövskog
49 Kärsbyån
 
Norrköping 
50 Norrköping  
 51 Vrinneviskogen
52 Fjällmossens naturreservat
53 Stensö, Östra Husby
54 Lilla Älgsjön
55 Kolmården
56 Arkösunds skärgård
57 Krokeks kloster
58 Orrkojgölarna 
 
Söderköping 
59 Duvkullen, Mariehov
60 Skällviks borgruin

Vadstena 
 61 Klosterområdet i Vadstena
62 Borghamn
63 Askahögen, Hagebyhöga

Valdemarsvik 
64 Fångö
65 Bokö naturreservat
66 Kvädöfjärden naturreservat
 
Ydre 
67 Brevik, Torpön
68 Naturum Sommen  
69 Sunds naturreservat
70 Olstorp, Västra Ryd
 
Åtvidaberg 
 71 Mormorsgruvan
72 Åtvidabergs tätort
73 Hästenäs Kyrkskog  
  naturreservat
74 Hägerstad, Hannäs
75 Åtvidabergs tätort
76 Bersbo koppargruvor
 
Ödeshög 
 77 Jussberg, Heda
 78 Omberg

29
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Boxholm	
Lördag 13/4 kl 14 Äventyr för nyfikna barn	
Vi upptäcker spännande saker i naturen med hjälp av 
alla våra sinnen. Tillsammans letar vi efter mjuka, 
tunga, färgglada och långa naturmaterial. Vad är det vi 
hör när vi lyssnar i skogen? Arr: Boxholms kommun.
Samling: På gångstigen mot skogen vid korsningen 
Ringvägen/Hultstigen.

Stortorps	naturreservat
Tisdag 28/5 kl 18 Äldre tiders odlingslandskap
Vi vandrar med guide Lars Frölich genom hagmarker 
och skog där gammalt brukande levt kvar i sen tid. 
Arr: Boxholms kommun.
Vägbeskrivning: Från Boxholm följ väg 512 mot 
Mossebo, vid T-korsning efter Hammarskog sväng 
vänster, därefter höger mot Stortorp. Samling: Vid 
parkeringen till Stortorps naturreservat. 

Det	medeltida	Aspenäs
Söndag 2/6 kl 16                                             
Upptäck natur och kultur 
Bland hassel, gamla ekar och röjningsrösen gömmer 
sig lämningar efter en medeltida sätesgård. Här finns 
Birgittakällan, med namn efter heliga Birgitta som 
bodde på gården i början av 1300-talet. Ca. 3 timmar. 
Medtag gärna fika! Guider: Ann-Charlott Feldt 
(0708-96 14 03) och Martina Saldner. 
Arr: Östergötlands museum och naturum Sommen.
Vägbeskrivning: Åk väg 134 mellan Kisa och Öster-
bymo. 21 km från Kisa eller 13 km från Österbymo, 
sväng norrut mot 11 Ångbåtsbrygga. Kör förbi 
ångbåtsbryggan, ca 3 km, stanna vid parkeringen 
till Birgittakällan och det medeltida Aspenäs. 
Samling: På parkeringen, koordinater 
WGS84 57°59’51.3”N 15°18’9.8”E

Åsbo
Tisdag 18/6 kl 18 
Gammelskog och värdefullt vatten 
En vandring med guide Lars Frölich genom gammal 
skog där vi får se bland annat drygt 200-åriga tallar 
med krokodilbark. Ett stopp görs även vid närliggande 
Lillån, där omfattande naturvårdsåtgärder gjorts av 
Länsstyrelsen under senare år. 
Arr: Boxholms kommun.
Vägbeskrivning: Från Boxholms centrum åk över 
järnvägen mot Malexander. Direkt efter järnvägen 
sväng vänster. Samling: Efter 100 meter på höger 

sida vid återvinningsstation Frebyvägen. 
OBS ej återvinningscentralen.  

Göstrings	urskog	naturreservat
Lördag 10/8 kl 10 Om gamla träd kunde tala
I Göstrings urskog guidas vi av Lars Frölich genom 
ett stycke vildmark där uråldriga träd och skogens 
tystnad bidrar till känslan av orördhet. 
Arr: Boxholms kommun.
Vägbeskrivning: Från riksväg 32 strax söder om Box-
holm sväng mot och förbi Lagnebrunna, Stortorp och 
Flostugan och sväng höger strax före Bygget. Reservatet 
med parkering på höger sida ligger sedan efter ca 1 km,
där samling sker.

Malexander
Lördag 21/9 kl 14 Svamputflykt
Vilka svampar är giftiga och vilka kan man äta? 
Kunniga svampkännaren Mikael Hagström lär dig 
mer om svamparna vi hittar i skog och mark.
Arr: Boxholms kommun. 
Samling: Vid Pelarvallen. 



7

FINSPÅNG

Stora	Hjälmmossens	naturreservat	
Onsdag 8/5 kl 18.30-21 
Skymningsvandring i Stora 
Hjälmmossens naturreservat                    
Stora hjälmmossen bjuder på en varierad natur 
och ett rikt fågelliv. Guide: Mikael Hagström. 
Pris: 50 kr/vuxen. Info och biljetter hos 
www.finspang.se/turism och Finspångs turistbyrå. 
Arr: Finspångs kommun. 
Samling: Vid parkeringsplatsen intill naturreservatet. 
Ta väg 215 söderut från Finspång och vidare mot 
Tolskepp, Olskeppetorp och Lindesberget. 

Lorebergs	naturreservat							 	
Söndag 19/5 kl 10–ca 12:30 
Gammelskogsvandring                               
Välkommen till det tätortsnära Lorebergs natur-
reservat! Vi går en runda på ca 4 km och upplever 
den gamla skogen under den härliga våren. Det blir 
även en tur upp på fornborgen Loreborg vilket gör 
att vandringen på korta sträckor är krävande. Den 
som vill kan då vänta nedanför fornborgen. Arr: 
Finspångs kommun och Länsstyrelsen Östergötland
Vägbeskrivning: Från Igelforsvägen, sväng in på 
Lorebergsvägen i Lotorp, sväng in på Bygatan och 
parkera vid ladan vid Bygatans slut.

Ljummeskogen,	Sonstorp
Måndag 3/6 kl 18 Gravar bland granar
Gravfält från järnåldern i skogsmark. 
Guider: Lars Frölich och Markus Lindberg. 
Arr: Länsstyrelsen Östergötland. 
Vägbeskrivning: Från Finspång kör mot Hällestad. 
Vid Sonstorp sväng höger mot Grytgöl. Kör 750 m, 
gravfältet ligger till vänster.

Axsätra    
Söndag 11/8 kl 10-12 Mulmholkar – 
skalbaggarnas nya hotell                           
En guidning om livet på och i gamla ekar och vad vi 
kan göra för att hjälpa en hotad fauna. Guide: Marika 
Sjödin och Nicklas Jansson. Arr: Finspångs kommun 
och Länsstyrelsen Östergötland. 
Samling: Vid grönområdet utanför Bangårdsvägen 40. 

Hjälmstorpenäs	naturreservat	
Söndag 8/9 kl 10-13 Höstvandring             
Udden i sjön Holpen bjuder på en rik variation 
av naturtyper och spännande arter. Medtag gärna 
matsäck. Guide: Mikael Hagström. Pris: 50 kr/vuxen. 
Info och biljetter hos www.finspang.se/turism och 
Finspångs turistbyrå. Arr: Finspångs kommun. 
Samling: Från Riksväg 51, kör mot Rejmyre. Efter 
7 km sväng höger mot Hjälmstorp. Efter 4,6 km finns 
en parkeringsyta med temporär hänvisningsskylt. 

Bönnernskogen    
Söndag 6/10 kl 10-12.30 
Skogspärlan vid Bönnern                           
Följ med på en vandring i den värdefulla gamla 
skogen ovanför Bönnernbadet och lär dig mer om 
naturvärden, gamla byggnader och den välbevarade 
kägelbanan anno 1858. Guide: Marika Sjödin. 
Arr: Finspångs kommun och Kägelbanebolaget. 
Samling: På grusparkeringen, infart från Brabantv.
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KINDA

Skivermåla/Södra	Rothult	
Lördag 11/5 kl 14 Vägen - Viktig 
del av vårt kulturella arv                        
Natur och kulturvandring ca 1,5 km längs en av 
alla gamla häradsvägar. Guide: Naturguide Lars 
Frölich och arkeolog Anders Persson. Pris: 60 kr, 
kontant/swish Arr: Kinda kommun. Samling: 
Parkering, Skivermåla 10 km S Kisa, RV 23/34.

Salvarp,	Tidersrum	 	 	
Söndag 12/5 kl 14  
Salvarp, en skogsgård i Tidersrum 
som gått i arv i 9 generationer              
På gården finns bl.a. gravfält från tiden före Kristi 
födelse med artrik flora. Guide: Naturguide Lars 
Frölich och arkeolog Anders Persson. Pris: 60 kr, 
kontant/swish. Arr: Kinda kommun. Samling: Gården 
Salvarp, 3 km S Tidersrum k:a längs väg till Ydrefors.

Lönningehult,	Horn
Söndag 19/5 kl 14  
Lönningehult bebyggelsehistoria
En by i Horns socken med välhävdade betesmarker 
och intressant bebyggelsehistoria. Natur och kultur-
vandring, som sträcker sig ca 2 km. Guide: Naturguide 
Lars Frölich och Jerker Carlsson. Pris: 60 kr kontant/
swish. Arr: Kinda kommun. Samling: Lönningehult, 
vägvisning från väg 134 mellan RV 23/34 och Horn.

Föllingsö,	Kisa
Onsdag 19/6 kl 18 
Herrgårdsängar och fornlämningar

Ett fantastiskt jordbrukslandskap med rika natur- 
och kulturvärden. Guider: Lars Frölich och Markus 
Lindberg. Arr: Länsstyrelsen Östergötland.
Vägbeskrivning: Från Kisa kör mot Österbymo 
2,5 km. Sväng vänster mot Föllingsö kör ca 500 m.
Parkering: Vid ladugården.

Trollegater	Naturreservat																																																																															
Onsdagar och söndagar 
30/6-18/8 kl 16                              
Guidade turer i en av södra 
Sveriges största urbergsgrottor    
Spänning och upplevelser väntar i trollens rike ovan 
och under jord. Ta med oömma kläder, ficklampa 
och hjälm. Pris: 100 kr/vuxen, 70 kr/barn. Familj 
300 kr. Arr: Kinda kommun. Vägbeskrivning: Sväng 
av väg 23/34 vid rondellen i Rimforsa mot Ulrika. 
Åk 8 km och följ skyltning.

Rimforsa
Måndag 8/7 kl 18.30 Vandring kring Västerliden
Västerberget och Västerliden i förvandling. Carl-Jan 
Kälevall visar och berättar hur området förändrats 
från skogsmark till soptipp och senare frilufts- och 
bostadsområde. Guide: Carl-Jan Kälevall. 
Pris: 60 kr kontant/swish. Arr: Kinda kommun. 
Samling: Parkeringen vid Kinda Motell.

Hycklinge	hamn	 	 	
Söndag 21/7 kl 13-16 Natur- och kultur-
guidning med M/S Kind på Åsunden        
Följ med på en båtresa på Åsundens södra delar där 
du får uppleva sjöns varierande naturgeografi, lyssna 
på berättelser om bygden och den båttrafik som lyfte 
trakten vid kanalens tillkomst. Under färden serverad 
läckerheter till lunch från lokala producenter. 
Guider: Joakim Johansson och Jerker Carlsson. 
Pris: 545 kr, lunch inkluderad. Förbokning senast 
19/7 till Kinda Turistbyrå, 0494-194 10. Betalning 
sker ombord på båten. Arr: Kinda kommun, 
Rederi AB Kind och Kinda kanals vänner.
Samling: Parkeringen vid Hycklinge hamn.

Rimforsa	 	 	 	
Måndag 22/7 kl 10-16 Natur- och kultur-
guidning med M/S Kind på Kinda kanal   
Följ med på en guidad kanaltur från Rimforsa 
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till Linköping där du under färden får lyssna till 
kanalhistorikern Joakim Johanssons berättelser om 
kanalens tillkomst och dess sjötrafik. Pris: 465 kr. 
Mat och dryck tillkommer. Förbokning senast 21/7 
till Kinda turistbyrå (0494 19410) Betalning sker 
ombord. Arr: Kinda kommun, Rederi AB Kind 
och Kinda kanals vänner.
Samling: Parkering, Rimforsa hamn.

Horn     
Måndag 5/8 kl 18.30 
Vandring i Kisamors trädgård                  
Kisamor - En läkekvinna på 1800-talet i Horn. 
Under vandringen i trädgårdens rika flora berättas 
om hennes tillverknings - och behandlingsmetoder. 
Användningen byggde på gamla traditioner, men 
sedan den tiden har förändringarnas vindar blåst. 
Under vandringen presenteras nutida metoder för 
odlingar i Lustgården. 
Guider: Inger och Torsten Sandén. Pris: 60 kr, 
kontant/swish. 
Arr: Kinda kommun, Södra Kinda Hemträdgårds-
förening. Samling: Parkering, Horns kyrka.

Ydrefors
Söndag 1/9 kl 13-15 
Upptäck krypens rike                                
Vilka insekter hittar vi och varför ser dom ut som dom 
gör? Två av många frågor som finns att fånga vid 
vattenbrynet. Håva småkryp och insekter med guide 
från naturum Tåkern - och få en ännu närmare inblick
i småkrypens rike, med bl.a. luppar och vattenkikare. 
Arr: Kinda kommun och Länsstyrelsen Östergötland. 
Rekommenderad ålder: 4 år och uppåt. 
Samling: Ydrefors badcafé.

Borgamon	och	Hallstad	ängar	
Naturreservat
Lördag 21/9 kl 10- 12 Matsvampar och andra 
intressanta skogsarter
Välkomna till en guidning bland svampar i varie-
rande och spännande natur med kunnig guide. 
Guide: Biolog Mikael Hagström. 
Pris: 60 kr, kontant/swish. 
Arr: Kinda kommun. 
Samling: Parkeringen vid Hallstad ängars 
naturreservat.

Välkommen ut i 
Linköpings natur!

Linköpings kommun erbjuder under 
2019 drygt 50 guidade turer i  

spännande natur- och kulturmiljöer. 

I kalendariet i denna broschyr finns ett urval av 
våra guidningar. Mer information om alla våra 

guidningar hittar du i broschyren Guideprogram 
till Linköpings natur 2019, som bland annat kan 

hämtas på Linköpings turistbyrå, eller på  
www.linkoping.se/natur

Välkommen ut i 
Linköpings natur!

Linköpings kommun erbjuder under 
2019 drygt 50 guidade turer i  

spännande natur- och kulturmiljöer. 

I kalendariet i denna broschyr finns ett urval av 
våra guidningar. Mer information om alla våra 

guidningar hittar du i broschyren Guideprogram 
till Linköpings natur 2019, som bland annat kan 

hämtas på Linköpings turistbyrå, eller på  
www.linkoping.se/natur

KINDA
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LINKÖPING

Rosens	backe,	Malmslätt
Torsdag 9/5 kl 18 Backsippor och 
järnåldersgravar vid Rosens backe 
Guidning vid Rosens backe med arkeologen 
Ann-Charlott Feldt och botanisterna Bo Antberg 
och Örjan Byström. Området har använts som 
gravfält under järnåldern och gravkullarna formar 
tillsammans med de kalkhaltiga sandavlagringarna 
en miljö där många torrängsväxter trivs. Arkeologi 
och växter i området beskrivs under vandringen. 
Arr: Östergötlands Naturalhistoriska Förening, 
Östergötlands museum och Studiefrämjandet. 
Kontakt: Örjan Byström, 0706-29 62 18, 
o.bystrom@telia.com Plats: Rosens backe, 2,5 km 
SV Malmslätt. Samling: Samåkning från Flyg-
vapenmuseets P-plats.

Heda	och	Ugglebo
Onsdag 15/5 kl 18 
Natur och kultur i Heda och Ugglebo
Guiderna Lars Frölich och Anders Persson tar 
oss med på en vandring genom hagmarker och 
lövskogsdungar med porlande källor, kalktuffbrott 
och fornlämningar. Pris: 20 kr. Arr: Linköpings 
kommun. Samling: Vreta klosters hembygdsgård, 
Stjärnorpsvägen 47. Buss 522, hpl Hagvägen, 
promenad 100 meter.

Hallstra,	Törnevalla	
Torsdag 16/5 kl 18 Grav, borg och hagar 
Järnåldersgravfält och fornborg bland torrbackar 
och hällmark. Guider: Lars Frölich och Markus 
Lindberg. Arr: Länsstyrelsen Östergötland.
Samling: Vid Törnevalla kyrka sväng mot Östra 
Skrukeby, kör ca 1,5 km, sväng höger.

Ledbergs	kulle	
Torsdag 23/5 kl 18 Ring, runor och sagor
En mäktig järnåldershög tronar över Svartån. 
Guider: Lars Frölich och Markus Lindberg. 
Arr: Länsstyrelsen Östergötland.
Samling: Vid parkering vid Ledbergs kyrka.

Tinnerö	eklandskap
Tisdag 28/5 kl 18 LIFE Bridging the Gap - 
Restaureringsåtgärder i Tinnerö eklandskap 
Ek- och brynplanteringar, mulmholkar, ekoxekom-
poster och veteraniseringar är åtgärder som på sikt 
ska rädda eklandskapets artrika djurliv. Följ med 

kommunekolog Anders Jörneskog på en vandring 
i de norra delarna av Tinnerö eklandskap där EU-
projektets restaureringar kommit längst. Pris: 20 kr. 
Arr: Linköpings kommun. 
Samling: Vid Karlbergsplans parkering (Karleplan).

Ycke	urskogs	naturreservat		
Söndag 16/6 kl 19 Jakten på svartoxen     
I Ycke urskog finns en av landets mest sällsynta 
skalbaggar: svartoxen som lever i gammal murken 
ved. Följ med på en vandring i sommarkvällen där vi 
försöker få syn på denna raritet och andra av urskogens 
invånare. Vi kommer också att leta spår efter tidigare 
skogsbränder i området. För den som vill finns möj-
lighet att delta i en friluftsgudstjänst på samlings-
platsen kl 18. Arr: Länsstyrelsen Östergötland och 
Svenska Kyrkan. Samling: Vid reservatets östra 
parkerings- och rastplats, ”Kolugnarna”.

Roxtorp,	Stjärnorp
Onsdag 26/6 kl 18 Ingen rädder för vargen här
Fångstgrop för vargjakt i skogsområde. Guider: Lars 
Frölich och Markus Lindberg. Arr: Länsstyrelsen 
Östergötland. Vägbeskrivning: Från Stjärnorp kör 
mot Vånga, efter Sandviks camping fortsätt ca 2 km, 
sväng höger vid Roxtorp följ grusväg ca 400 m.

Ekängsdalens	våtmarker
Tisdag 13/8 kl 21 Fladdermussafari 
Följ med fladdermusexperten Håkan Ignell på en 
spännande guidning med ultraljudsdetektorer. Vi har 
en chans att komma i närkontakt med sju arter av 
fladdermöss. Pris: 20 kr. Arr: Linköpings kommun.
Samling: Parkeringen för Ullstämmaskogens natur-
reservat. Från Haningeleden sväng vid Korpvallen 
mot Slättbacka/Kolbyttemon och kör ca 3 km. Sväng 
vänster mot Ullstämmaskogens naturreservat. Ett alt-
ernativ är via gång- och cykelvägen från Morgongatan.
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MJÖLBY

Mjölby     
Lördag 13/4 kl 10 
Äventyr för nyfikna barn                       
Vi upptäcker spännande saker i naturen med hjälp 
av alla våra sinnen. Tillsammans letar vi efter mjuka, 
tunga, färgglada och långa naturmaterial. Vad är 
det vi hör när vi lyssnar i skogen? Arr: Mjölby 
kommun. Samling: På parkeringen vid ishallen 
(Vifolkavallen) i Mjölby.

Mjölby
Onsdag 15/5 kl 19 Fåglar i stadsmiljö 
En kvällsvandring där vi lyssnar och tittar på fåglar 
i centrala Mjölby tillsammans med guide Gunnar 
Myrhede. Arr: Mjölby kommun. 
Samling: Vid parkeringen på Kullabergsgatan 
(nedanför Kvarnparken).

Uljeberg,	Mantorp	
Onsdag 22/5 kl 18 Kalkgynnade växter
Följ med guide Lars Frölich på en intressant och 
lärorik tur på de kalkrika betesmarkerna öster om 
Uljebergs säteri. Arr: Mjölby kommun. 
Samling: Vid gårdsplanen på Uljebergs säteri.

Galgbacken,	Skänninge
Onsdag 29/5 kl 18 Sand – en miljö som 
gynnas av viss störning
Vilken nytta har människan av sandmiljöer och 
vad är utmaningarna framöver? Arr: Mjölby 
kommun. Samling: Vid parkeringsplatsen vid 
Galgbacken, följ Vadstenagatan genom Skänninge. 
Passera avfarten mot Marstad och fortsätt 200 
meter, håll höger.   

Lunds	backe,	Vallerstad
Torsdag 6/6 kl 14 Nationaldag i järnåldern
En av Östergötlands märkligaste fornlämningar 
med stenrader och gravar i hävdat beteslandskap.
Guider: Lars Frölich och Markus Lindberg. 
Arr: Länsstyrelsen Östergötland.
Vägbeskrivning: Från Skänninge kör mot Motala, 
ta av mot Borensberg, 1 km efter Vallerstad kyrka 
ta vänster vid skylt Lunds backe.

Ullebergsskogens	naturreservat
Lördag 3/8 kl 10 
Gammelskog med gott om död ved
Guide Lars Frölich visar valda värdefulla delar av 

skogen inom naturreservatet Ullebergsskogen. 
Arr: Mjölby kommun.
Samling: Vid parkeringen till Ullebergsskogens 
naturreservat ca 10 km söder om Önnebo. Åk 
innanför gården Kristinedal mellan Pikedal och 
Rustorp (väg 594).

Svartån	i	Mjölby    
Fredag 30/8 kl 20.30 Fladdermusäventyr                                 
Följ med och lyssna efter nattens bevingade insekts-
jägare längs Svartåns slingrande lopp i centrala 
Mjölby. Du kommer själv att få pejla fladdermöss 
med speciella detektorer. Arr: Mjölby kommun. 
Samling: Vid Mjölby hembygdsgård. 

Klämmestorpsskogen	i	Mantorp
Tisdag 24/9 kl 18 Svamputflykt 
Vilka svampar är giftiga och vilka kan man äta? 
Kunniga svampkännaren Mikael Hagström lär dig 
mer om svamparna vi hittar i skog och mark. 
Arr: Mjölby kommun. Samling: Vid parkeringen 
vid Klämmestorpsskolan. 
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MOTALA

Fågelmossens	naturreservat	 	
Lördag 23/3 kl 17.30-21 Uggleutflykt   
Vi åker till naturreservatet Fågelmossen där vi hoppas 
på att få höra bl.a. sparv-, katt- och pärluggla. Ta med 
varma kläder och gärna något att grilla vid natur-
reservats eldstad. Arr. Motala Biologiska förening 
och Motala kommun. Guider: Roger Larsson, 
070-652 55 19 och Gunnar Myrhede, 0141-523 19. 
Samling: Vid föreningslokalen kl 17.30, Drottning-
gatan 57, Motala.

Illersjö	våtmark																							
Onsdag 15/5 kl 18                              	 	
Vårfåglar vid Illersjö våtmark 
Vi gör ett besök vid Illersjö våtmarks fina tillgäng-
lighetsanpassade fågeltorn, i Motalas norra utkant. 
Här hoppas vi uppleva en härlig kväll med vårens 
fåglar som anlänt till våtmarken. Ta med fika och 
oömma skor eller stövlar. Arr. Motala Biologiska för-
ening och Motala kommun. Guider: Christer och 
Gabriella Johansson, 0703-35 10 73. Samling: Vid 
föreningslokalen, Drottninggatan 57, Motala.

Soldatängen	Natura	2000 
Lördag 25/5 och Söndag 16/6 
kl 13-15 Fjärilssafari i Soldatängen              
Välkommen på fjärilssafari bland blomsterprakten i 
Soldatängen. Är vädret med oss kan vi förvänta oss 
bastardsvärmare, praktfjärilar, juvelvingar och tjock-
huvuden! OBS! Kan ställas in vid dåligt väder, info. på 
0141-22 25 21. Arr: Motala kommun. Guide Staffan 
Carlsson. Samling: P-platsen vid Soldatängen. 

Sjöbo-Knäppans	naturreservat	
Söndag 9/6 kl 14-15.30 Orkidévandring 
till Hulthagekärret                                      

Vi vandrar genom Sjöbo-Knäppans naturreservat till 
kalkrikkärret och tittar närmare på den unika orkidé-
flora som finns i denna typ av hotade miljö. 
Arr: Motala kommun. 
Guide Fia Sundin, 0141-22 50 79. 
Samling: Vid reservatets parkering vid Sjöbotorpet. 

Soldatängen	Natura	2000 
Söndag 16/6 kl 16 Vilda Blommornas Dag 
på Soldatängen                                           
Blomstervandring på Soldatängen bland ängsblom-
mor, orkidéer och skogsklockor. Ta gärna med fika. 
Arr: Naturskyddsföreningen och Motala kommun. 
Ansvarig: Bo Johansson 0141-21 92 69, 0768-14 87 44.
Samling: Vid soldatängens entré vid RV 34.

Staffanstorp	naturreservat	 	
Söndag 23/6 kl 14-15.30 Staffanstorp 
och kommunala ansvarsarter                    
Vi vandrar genom Staffanstorps dödislandskap 
med kransalgsjöar, fårbetade kalkgräsmarker, kalk-
fuktängar och ekrika betesmarker. Se och hör om 
de kommunala ansvarsarter som finns i reservatet. 
Arr: Motala kommun, guide Hilda-Linn Berglund, 
0141-22 50 54. 
Samling: Vid reservatets parkering. Sväng av från 
Charlottenborgsvägen till Djurgårdsvägen för att 
ta av till höger mot Staffanstorp naturreservat.

Motalabuktens	öar	naturreservat	
Söndagarna: 7/7, 14/7, 21/7 och 
28/7 kl 16-19 Båtturer med guide     
Följ med M/S Kung Sverker med natur- och kultur-
guide till Motalabuktens öar. Turen går runt öarna 
Fjuk, Erkerna, Åholmen och Sandön. Ingen land-
stigning. Tag gärna med en kikare. Priset inkluderar 
båtresa, guidning, kaffe/te/saft och hembakad bulle. 
Pris: 300 kr/vuxen och 150 kr/barn (6-12 år). 
Föranmälan: Olaf Svensson, 070-626 02 49. 
Vid rörelsehinder ta kontakt med Olaf Svensson. 
Arr: M/S Kung Sverker och Motala kommun.

Kungs	Norrby	borgruin
Måndag 5/8 kl 18 På jakt efter Rantzaus byte
Ruin efter slottet Kungs Norrby. Guider: Lars Frölich 
och Markus Lindberg. Arr: Länsstyrelsen Östergötland. 
Vägbeskrivning: Från Brunneby kör mot Motala, 
efter passage av kanalen och strömmen kör 200 m, 
sväng höger mot Bjärka, kör ca 2 km.
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MOTALA

Bondebacka    
Söndag 18/8 kl 11-14 
Bondebackadagen                             
Scouterna, Biodlarna, Friluftsfrämjandet, MBF 
och Sändaramatörerna – visar åter upp sina olika 
verksamheter, erbjuder tipstävling, underhållning 
och provsmakning samt korv med bröd och dryck. 
Välkomna! Arr. Motala Biodlarförening, Motala 
Biologiska förening, Motala Scoutkår, Motala 
Sändaramatörer, Motala kommun. Toalett finns. 
Samling: Bondebacka hembygdsgård. 
Vägbeskrivning: Från centrum på Östermalmsgatan
sväng vänster in på Östra Esplanaden, sväng sedan 
vänster in på Idrottsgatan och följ gatan rakt fram 
upp till Bondebacka.

Motalas	svampskogar	 	
Söndag 15/9 kl 9-12 Svamputflykt              
Svampkonsulent Gunilla Ångström-Balla leder en 
utflykt, där vi lär oss vilka svampar man kan ta med 
sig i svampkorgen. Kontakt: 070-678 77 26. 
Arr: Motala biologiska förening och Motala kommun.
Samling: Vid Motala biologiskas föreningslokal kl 9 
för färd till en närliggande svampskog.

Karshults	ädellövskog	 																
Söndag 13/10 kl 13-15 Mossvandring     
i Karshults ädellövskog                             
Vi vandrar tillsammans i det blivande naturreservatet 
på mossor. Kuperad terräng, stundtals fuktigt, tag 
på vandringskängor. Medhavd fika kan förtäras 
i skogens lummiga miljö. Arr: Motala kommun, 
guide Staffan Carlsson, 0141-22 25 21. 
Vägbeskrivning: Från Rv34 vid Karlsbykorset, sväng 
av mot Borenshult och sväng in på Stugvägen. 
Parkering vid gamla sågverket. 

Kärsbyån      
Onsdagar 6/11, 13/11 och 20/11 kl 19 
Öringguidning                                             
Vi studerar öringen på nära håll när den går upp i 
Kärsbyån för att leka. Guidning om de naturvårds-
arbeten som utförts i Kärsbyån och som de årligen 
underhåller. Fika serveras. Därefter samåker vi ut till 
Kärsbyån på öringspaning. Kläder efter väder samt 
mindre ficklampa rekommenderas. Inga strålkastare. 
Föranmälan: 073-708 53 83. Arr: Motala flugfiskare 
och Motala kommun. 
Samling: Motala flugfiskares klubblokal på Luxor-
gatan 1 i Motala.
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Östergötland har en varierad och spännande 
natur. På Östgötaledens olika sträckor kan du 
hitta djupa skogar, slättlandskap och skärgård. 
Här kan du få allt från en enklare vandring till 
riktiga äventyr. Allt är möjligt, från dagsturer 
till vandringspaket med övernattning på hotell. 
Valet är ditt. 

På turistbyråerna i Östergötland kan du få
mer information. Läs mer på Östgötaledens
hemsida www.ostgotaleden.se eller gå direkt 
till den digitala kartan maps.ostgotaleden.se
 
Välkommen att ta del 
av Östergötlands natur

Välkommen till 

ÖSTGÖTALEDEN
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NORRKÖPING

Norrköpings	uggleskogar		
Fredag 8/3 kl 17-00 
Ugglor och stjärnhimmel                           
Häng med på fredagsmys i skogen, en vinterutflykt 
för hela familjen. Vi besöker ugglelokaler runt Norr-
köping, lyssnar och spanar – också på stjärnhimlen 
med tubkikare. Pris: 50kr/vuxen. Föranmälan: 
anette@ekoturen.se, 0702-86 22 06. Arr: Norr-
köpings kommun och Ekoturen. Samling: Hageby/
Navestad kl 17 eller Resecentrum kl 17.30. 

Vrinneviskogen	naturreservat
Söndag 12/5 kl 10-12 Ormsafari                  
Lär dig mer om Vrinneviskogens slingrande djur. 
Ormar kan både vara fascinerande och skrämmande. 
Tillsammans med kunniga guider letar vi upp 
ormarna och berättar om dem. Arr: Norrköpings 
kommun och Tropikföreningen Alba.
Samling: Tjalvegården, Vrinneviskogen. 

Fjällmossens	naturreservat
Lördag 25/5 kl 10-15 
Yogavandring och naturguidning
Vi vandrar ca 5 km på naturreservatets vandrings-
leder/Sörmlandsleden och gör stopp för Yogapass 
och vi tittar på Life-projektet Addmires våtmarks-
restaureringar, urskogsholmar, naturvårdsbränningar 
och friluftslivssatsningar. Pris: 50 kr (buss). 
Föranmälan: Annette Aspegren 0702-86 22 06. 
Arr: Norrköpings kommun, Kultur och fritid. 
Medtag egen matsäck, brasa finns för grillning vid 
Lilla Göljen. Samling: kl 9 vid resecentrum Norr-

köping för buss, eller kl 10 vid P-plats Fjällmossen 
Öster Vrångsjön. Vägbeskrivning: Väg Krokek mot 
Kvarsebo, sväng vänster mot Jönåker, efter 1 km sväng 
vänster mot Fjällmossens NR: följ skyltning ca 5 km.

Stensö,	Östra	Husby	
Måndag 27/5 kl 18 Som örnen på klippan 
Medeltida borgruin med utsikt, spänning och 
orkidéer. Guider: Lars Frölich och Markus Lindberg.
Arr: Länsstyrelsen Östergötland.
Vägbeskrivning: Kör mot Arkösund, vid Östra 
Husby sväng vänster mot Mauritzberg. Följ skylt 
mot Stensö borg. 

Lilla	Älgsjön	och	Drömgruvan
Onsdag 19/6 kl 16.30-20 
Familjekväll med småkryp och stenar      
Utflykt med bussen Ekoturen till Lilla Älgsjön för 
att håva vattenkryp samt till Drömgruvan för att 
hacka mineraler. På kvällen gör vi upp eld och lagar 
mat eller äter medhavd matsäck. Pris: 50kr/vuxen. 
Föranmälan: anette@ekoturen.se, 0702-86 22 06. 
Arr: Norrköpings kommun och Ekoturen.
Samling: Resecentrum Norrköping. 

Kolmårdens	grottor	
Onsdag 26/6 kl 16-20 
Grym grottutflykt!                             
Bussresa till flera av Kolmårdens grottor – en spän-
nande upplevelse för hela familjen! Vi rör oss på 
bergskanter och i trånga grottor, så denna utflykt 
kräver att man klarar lite mer strapatsrik terräng. 
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Ta med tåliga kläder, ficklampa och matsäck.
Pris: 50 kr/vuxen. Föranmälan: anette@ekoturen.se, 
0702-86 22 06. Arr: Norrköpings kommun och 
Ekoturen. Samling: Hageby/Navestad kl 16 eller 
Norrköpings resecentrum kl 16.30.

Arkösunds	skärgård
Torsdag 18/7 samt torsdag 1/8 kl 11-16 
Sälsafari i Arkösunds skärgård
Spännande sälsafari med M/S Ida från Kallsö 
båtcharter. Guide: Vesa Jussila. Förbokas på 
www.upplev.norrkoping.se. Info: Karl Bergström 
0121-51315 Pris: Arr: Norrköpings kommun.
Samling: Arkösunds hamn.

Krokeks	kloster,	Kolmården	
Onsdag 7/8 kl 18 Gråbröder och gråa stammar
Klosterruin i område med gamla lövträd. 
Guider: Lars Frölich och Markus Lindberg. 
Arr: Länsstyrelsen Östergötland.
Vägbeskrivning: Sväng av E4:an vid trafikplats 
Strömsfors, kör mot Kolmården. Sväng vänster 
mot Stavsjö, kör 2,2 km, sväng höger mot Krokeks 
ödekyrka, kör 1 km. Parkering på höger sida. 

Norrköping
Torsdag 15/8 kl 21 Fladdermussafari
Hösten är en fin tid att lyssna och spana efter fladder-

möss. Visste du att många fladdermöss flyttar, precis 
som fåglar? Guide: Håkan Ignell från Calluna. För-
bokning och information: https://naturkartan.se/sv/
norrkoping/events Arr: Norrköpings kommun.

Orrkojgölarnas	naturreservat
Lördag 17/8 kl 10-13 
Invigning Informationsstig Naturvårdsbränning

Inom Life-projektet Taiga naturvårds-
bränning, har en informationsstig 
gjorts som nu placerats ut i reservatets 
två rykande färska naturvårdsbrännor. 

Informationsstigen syftar till att förbättra och öka 
kunskapen om betydelsen av bränder i skogen och 
varför Länsstyrelserna jobbar med naturvårdsbrän-
ning som skötselmetod i naturreservat. Föranmälan 
för mat och fika, Mikael Burgman, 0730-26 64 75. 
Arr: Länsstyrelsen Östergötland.
Samling: Naturreservatets P-plats. Vägbeskrivning: 
Från E4 ta väg 51 mot Finspång, ta höger i första 
rondellen (Eriksbergs plantskola), åk rakt fram  
ca 9 km till sjön Risten, sväng höger upp i skogen 
ca 3 km och följ skyltning mot reservatet.

Kolmårdens	grottor	
Fredag 1/11 kl 10-16
Grottutflykt på höstlovet                 
Bussresa till flera av Kolmårdens grottor – en 
spännande upplevelse för hela familjen! Vi rör oss 
på bergskanter och i trånga grottor, så denna ut-
flykt kräver att man klarar lite mer strapatsrik ter-
räng. Ta med tåliga kläder, ficklampa och matsäck. 
Pris: 50 kr/vuxen. Föranmälan: anette@ekoturen.se, 
0702-86 22 06. Arr: Norrköpings kommun och 
Ekoturen. Samling: Norrköpings resecentrum.
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SÖDERKÖPING

Duvkullen,	Mariehov
Måndag 24/6 kl 18 Gravarna vid Ludderhuvud
Gravfält i ekbacke invid natura 2000-området 
Göta Kanal. Guider: Lars Frölich och Markus 
Lindberg. Arr: Länsstyrelsen Östergötland. 
Vägbeskrivning: Från Söderköping kör E22 norrut, 
sväng av vid trafikplats Klevbrinken, kör under 
E22, tag direkt höger. Kör knappt 1 km, sväng 
vänster, vid Mariehov sväng vänster, kör 100 m, 
parkering på vänster sida.

Skällviks	borgruin	
Lördag 29/6 kl 14 Borgen som flyttade
1300-talsborg med kulturflora på rymmen. 
Guider: Lars Frölich och Markus Lindberg. 
Arr: Länsstyrelsen Östergötland.
Vägbeskrivning: Från E22 kör mot Stegeborg, 
ca 1,5 mil, passera vägskylt Hammartorp, efter 
grindstolpar ta vänster in på grusväg, kör till 
torpet Lerbo.

Boka din kultur- och naturguidning via
event.söderköping.se, information: 0121-181 60

Håll utkik efter 
säsongens 
utbud av
guidningar...
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VADSTENA

Klosterområdet	i	Vadstena
Lördagar 27/4, 18/5, 25/5, kl 14.30-15.30
Tisdagar 25/6-27/8 kl 14.30-15.30
Trädgårdsvandring i klosterområdet
En vandring genom 800 års trädgårdshistoria i 
klosterområdet. Hur har trädgårdarna påverkats 
genom seklerna när nya verksamheter flyttat in? 
Trädgårdarna har använts av palatset, klostret, 
Krigsmanshuset, hospitalet och kyrkan.  
Kontakt: 0705-42 00 43, vadstenaguide@gmail.com.
Webbplats: www.vadstenaguide.se. Pris: 100 kr/vuxen. 
Arr: Vadstena kommun och Vadstena Guideförening/
Folkuniversitetet.
Samling: Klosterkyrkans entré. Parkering: Finns ca 
150 m från Klosterkyrkan, vid Rödtornet.

Omberg-	Borghamn	Strand
Onsdagar 3/7, 17/7, 31/7 och 14/8 kl 17-18.15
Lördagar 1/6, 15/6, 29/6, 13/7, 27/7, 10/8, 
24/8, 7/9, 21/9 och 5/10 kl 15-16.15              
Sten födde Borghamn
Nedanför Ommaborgen pågår kalkstenbrytning 
sedan 1100-talet och mycket sten har levererats till 
många kända byggnader i Sverige så som Vadstena 
klosterkyrka och Göta kanal. Kultur, natur och 
geologisk guidning i Borghamns stenbrott- och 
hamnområdet (”Kronoarbetskårens Borghamn”). 
Guide: Bernd Beckmann, 076-765 13 17. 
E-post: borghamnguide@gmail.com. Pris:125 kr/
vuxen inkl fika på Borghamn Strand. 
Arr: Vadstena kommun och Kulturguidningar i 
Dal/Folkuniversitetet. Samling: Borghamn Strand

Askahögen,	Hagebyhöga
Tisdag 6/8 kl 18 Gick vi att söka det höga huset
Hög byggd för att vara ett vikingatida hus. Och så 
finns här värdefull natur!
Guider: Lars Frölich och Markus Lindberg. 
Arr: Länsstyrelsen Östergötland.
Vägbeskrivning: Från Vadstena kör mot Skänninge, 
sväng vänster mot Aska. Kör drygt 1 km. 

Fler guidningar av Vadstena kommun, 
se Guidningar på Omberg.
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YDRE

Brevik,	Torpön
Söndag 16/6 kl 16-19 Blomstervandring 
Vi uppmärksammar ”De vilda blommornas dag” 
med en blomstervandring i de värdefulla hagmark-
erna i Brevik. Följ med på en vacker och lärorik 
naturupplevelse! Medtag gärna fika! Guide: Åke 
Bruhn. Arr: naturum Sommen. Samling: Breviks 
mangårdsbyggnad, Torpön. Koordinater: WGS84 
57°58’21.9”N 15°10’31.6”E

Torpöns	norra	spets		 	 	
Söndag 21/7 kl 19-ca 21 
Kvällsvandring i tystnad                            
Under vägledning av meditationsledare Irma 
Hermansson tar vi oss fram i tystnad, med öppna 
sinnen för det vackra och rogivande i naturen. 
Vandringen är ca 3 km lång. Ta med: Sittunderlag 
och vattenflaska. Arr: naturum Sommen och Svenska 
Kyrkan Tranås. Samling: naturum Sommen, Torpön. 

Sunds	naturreservat
Söndag 4/8 kl 10-14 
Bland baggar och blommor i Sund
Här stannar vi upp en stund och njuter av mång-
falden i de vackra hagmarkerna. Förhoppningsvis 
får vi även se den ovanliga läderbaggen som trivs 
bland de gamla ekarna. Guide: Kjell Antonsson. 
Arr: Länsstyrelsen Östergötland och naturum 
Sommen. Samling: Vid parkeringen till Sunds 
naturreservat, mittemot kyrkan.

Olstorp,	Västra	Ryd
Lördag 24/8 kl 20.30 Fladdermöss          
När skymningen faller på ger vi oss ut för att med 
hjälp av detektor lyssna efter fladdermöss och 
försöka få se en skymt av dem när de jagar. Guiden 
berättar också om fladdermössens spännande liv. 
Arr: naturum Sommen. Samling: Olstorps gård, 
vid Olstorpsbäcken. 

VALDEMARSVIK

Fångö	gruvor	och	Fångö	by
Lördagar 25/5, 15/6, 20/7, 17/8, 14/9 kl 10-15
Guidning på Fångö
Guidningen börjar vid Fångö koppargruvor, där man 
får uppleva minnet av det slitsamma arbetet i koppar-
gruvorna under 1800-talet, och fortsätter i Fångö 
by med tonvikt på den framlidne skärgårdsprofilen 
Alsing Svenssons hemman och liv. Pris: 380 kr/
person för  båttransport och guidning. 
Arr: Alsing Svenssons stiftelse och Valdemarsviks 
kommun. Guide: Anders Strand Gustafsson. 
Förbokning: Senast en vecka före genomförandet 
till Anders Strand Gustafsson, 070-640 43 67. 
Vid allt för få anmälningar genomförs inte turen. 
Vägbeskrivning: Båt avgår från Fyrudden.

Bokö	naturreservat
Lördag 27/7 kl 10-16 Boködagen
Traditionsenlig Boködag där besökarna får ta del av 
många av de höga natur- och kulturmiljövärden som 
är utmärkande för den östgötska skärgården. 
Arrangerad transport kommer att finnas till ön samt 
guidningar och andra evenemang under dagen. Infor-
mation om tider för transporter samt dagens innehåll 

kommer i lokalpressen och finns hos turistbyrån 
i Valdemarsvik. Förbokning av båtresa krävs och 
görs till Valdemarsviks turistbyrå, 0123-122 00. 
Pris: Vuxen 100 kr, barn 6-12 år 50 kr. Välkomna till 
skärgården och upplev det fantastiskt vackra kultur- 
och skärgårdslandskapet i Bokö naturreservat! 
Arr: Länsstyrelsen Östergötland och Boköbor.

Kvädöfjärden	naturreservat
Lördag 31/8 kl 13 – 15 Guidning i bränd skog 
Lär dig mer om naturvårdsbränning! På guidningen 
kommer vi besöka ett område som planeras att 
brännas våren 2019. Vi förklarar varför vi genomför 
naturvårdsbränningar och tittar på resultatet. 
Tänk på att ta oömma skor eftersom marken 
kommer att vara sotig. 
Arr: Länsstyrelsen Östergötland och Life Taiga.
Vägbeskrivning: Åk väg 797 söderut från Valde-
marsvik. Följ vägbeskrivning till Kvädöfjärdens 
naturreservat, passera parkeringen vid utsiktstornet 
så samlas vi på parkeringen vid Kvädö gård.
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Mormorsgruvan   
Tisdag 7/5 kl 18 Koppar, natur och kultur   
En ca 2 kilometer lång vandring längs skogsstigar. 
Vi tar del av gruvornas flerhundraåriga historia och 
upplever den natur som våren bjuder. 
Guider: Brukskultur Åtvidaberg, Naturskydds-
föreningen Åtvidaberg. Arr: Åtvidabergs kommun.
Samling: Gruvbacken, Mormorsgruvan.

Åtvidabergs	tätort	
Onsdag 22/5 kl 18 Den biologiska 
mångfaldens dag – Ekvandring                 
En ekpromenad i tätorten där vi bekantar oss med den
myllrande mångfalden av växter och djur som finns i
och runt ekarna. Guide: Håkan Ignell. Arr: Åtvidabergs 
kommun. Samling: I-tavlan, Sporthallens parkering.

Hästenäs	Kyrkskog	naturreservat	
Söndag 16/6 kl 10-14 Skogs- och örtdag 
Guidning om Life-projektet BTG-Bridging The Gap 
och om läkeörter. I det kulturhistoriskt intressanta 
reservatet har ett flertal naturvårdsåtgärder genom-
förts. Det är även De Vilda Blommornas dag och 
tillsammans med läkeörtsterapeut Carina Jarhall 
tittar vi på verksamma växter. Arr: Länsstyrelsen 
Östergötland LIFE-BTG, Åtvidabergs kommun 
och Linköpings Stift. Föranmälan kaffe och mat: 
Mikael Burgman 0730-26 64 75. Samling: Natur-
reservatets P-plats.Vägbeskrivning: Väg Åtvidaberg 
mot Ringarum, strax efter Yxnerums kyrka vid 
Yxningens västra strand, skyltat mot reservatet.

Hägerstad	slotts	ekhage	naturreservat
Söndag 23/6 kl 14  Fornminnen, högar och 
rariteter
Järnåldersgravar med fin kulturmarksflora. Guider: 
Lars Frölich och Markus Lindberg. Arr: Länsstyrelsen 
Östergötland. Vägbeskrivning: Från Hannäs kyrka 
kör mot Ukna, ca 600 m. Håll vänster i Y-kors, skylt 
gravfält och kyrkoruin, passera kyrkoruin till P-plats.

Åtvidabergs	tätort
Torsdag 22/8 kl 18 Trädens liv                                   
Vad händer med våra träd ovan och under jord? 
Arborist Martin Waldmann tar oss med på en 
vandring som ger inblick i hur träden lever och 
samverkar. Arr: Åtvidabergs kommun.
Samling: Kulturhusets parkering.

Bersbo	koppargruvor   
Söndagen 29 september 14–16 
Adelswärds schakt                                   
Minnen från gruvbrytningens tid varvas med infor-
mation om den pågående restaureringen av en av byns 
två gruvlavar. Vi avslutar med kaffe, korv och möj-
lighet till att ställa frågor. Guide: Roy Andersson, 
Carina Jarhall. Arr: Brukskultur Åtvidaberg, Fören-
ingen Bersbo koppargruvor, Åtvidabergs kommun. 
Samling: Laven över Adelswärds schakt. Vägbeskriv-
ning: Från korsningen i Bersbo by, kör mot Björsäter 
ca 300 m, sväng höger, parkera vid skyltningen.
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ÖDESHÖG

Jussberg,	Heda
Onsdag 1/5 kl 14 Gravbackar och backsippor
Gravfält använt under mycket lång tid med fin 
torrmarksflora. Guider: Lars Frölich och Markus 
Lindberg. Arr: Länsstyrelsen Östergötland.
Samling: Vid Heda Kyrka.

Fler guidningar se Guidningar på Omberg
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Påsklovsöppet v.16 Mån-tors 11-15
27 april–9 juni:   Tis-sön 11-17
10 juni-18 aug:   Dagligen 11-20
20 aug-15 sep:   Tis-sön 11-17

Naturum Sommen drivs av Ydre kommun, med bidrag från Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Jönköping, Tranås kommun, 
Boxholm kommun, Mjölby kommun samt föreningar och företag i bygden.
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FRI	ENTRE!

ÖPPET 2019 Kontakt
Tel: 070-297 47 22
E-post: naturum.sommen@live.se
Hemsida: www.naturumsommen.se

Följ oss på facebook   
och instagram!

DAGLIGA AKTIVITETER

Tipspromenad
Prova på fiske

Fiskmatning kl. 13

Återkommande	aktiviteter
Pyssel på naturum 
Lördagar, 27 april-15 september, 
kl 13.15-16                                                       
Kom förbi och pyssla hos oss en stund. Bygg ett 
insektshotell, gör en Sommako eller ett klorofyll-
konstverk. Pyssel efter årstid och naturumvärd. 

Håva småkryp i Sommen 
Tisdagar och torsdagar, 
10 juni-18 aug, kl 13.15-14.30                      
Med vadarbyxor, håvar och hinkar tar vi oss ut i 
Sommens strandkanter och undersöker det spännande
livet under ytan! 25 kr/barn, barn under 5 år gratis. 
Samling: naturum Sommen.

Naturkampen  
Tisdagar och torsdagar, 
10 juni-18 aug, kl 15-ca 15.45                        
Utmana varandra i olika tävlingar med naturen 
som tema! Tema för naturkampen bestäms efter 
väder och naturumvärd. Samling: naturum Sommen.

 

Guidningar	i	Sommenbygd
Här syns ett axplock av våra guidningar. Fler guid-
ningar finns i kalendariet och i naturum Sommens 
program, som finns att hitta på vår hemsida. 

Lyssna på nattskärror i Ydrefors 14/6 kl 21-24 
Följ med på en spännande guidning i juni-natten, 
där vi hoppas få lyssna till nattskärrans magiska 
ljud. Pris: 50 kr/vuxen. Föranmälan till naturum. 
Samling: Brosjögården, Ydrefors. 

Naturguidning på Boxholm II 
Under en två-timmars tur på ångbåten får du njuta 
av vackra vyer och lära dig mer om sjön Sommen. 
Ta gärna med fika! Föranmälan till naturum. 
Pris: 225 kr/vuxen, 7-18 år 75 kr, 0-6 år gratis. 
Avgång:  25/7 kl 16:  Malexander brygga 
 1/8 kl 10.30: Hätte brygga

De glömda milorna i Blåviksskogen 4/7 kl 17 
Djupt inne i skogarna i Blåvik besöker vi några kvar-
glömda kolmilor som aldrig revs. Lokalkännaren 
Gustav Hörling berättar mer om kolningens historia 
och varför milorna övergavs. 
Samling: Sundsudden, färjeläget Blåvik.

20
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Naturum Tåkern ligger i Glänås besöksområde i 
Tåkerns naturreservat. Byggnaden är helt klädd av 
vass. Inne på naturum möts du av kunniga naturum-
värdar, utställning, film, lab, en liten butik och kaffe-
hörna. Intill naturum ligger fågeltornet. Flera vand-
ringsleder startar här. Tornet, Strandpromenaden 
och Prinsessan Estelles Sagostig är tillgängliga med 
rullstol och barnvagn. Vid parkeringen finns grillplats, 
naturlek och toaletter. Besöksområdet är alltid öppet.

FRI	ENTRE!
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Sveriges vassaste naturum

Dagens Art kl 13.15 alla öppna dagar!
Daglig visning kl 10.30. 
Håvning kl 15,  15/6-11/8.

Invigning Nära fåglar 16/3
Grodans dag 24/3
Invigning Tåkernlekan 14/4
Påsklovsäventyr och kycklingar 15-21/4
Fågelskådningens dag Lotta Berg  5/5 
Biologiska Mångfaldens dag 22/5
Nattsångarguidning 8/6 +15/6
De vilda blommornas dag  16/6
Skärgården kommer till Tåkern 6/7
Fisk och fiske i Tåkern 7/7
Småkrypens dag 28/7
Vattenväxtdagen 11/8
Geologins dag/Östgötadagarna 8/9
Skäggmesens Dag  22/9
Öring och Arktiska gäss 16/11
Örnens dag 7/12

Mars Öppet lördag-söndag kl 10-16
April–15 sept. Öppet dagligen kl 10-17
16 Sept.–okt. Öppet lördag-söndag kl 10-16
Nov–dec. 16/11 Öring och Arktiska gäss kl 10-15
 8/12 Örnens dag kl 10-15
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MISSA INTE!

ÖPPET 2019

Följ oss på facebook.com/naturumtakern

Följ oss på instagram/naturumtakern

Årets tema 
Biologisk mångfald

naturum.takern@lansstyrelsen.se
www.naturumtakern.se

Program: 
Se kalendarium och www.naturumtakern.se

Naturum Tåkern drivs av Länsstyrelsen 
Östergötland med medel från Natur-
vårdsverket och Tåkernfonden 21
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Omberg	-	Stocklycke
Söndag 7/4 kl 10-14 Barrträd på Omberg
Minst ett 20-tal arter av barrträd förväntas under 
denna heldagsexkursion. Ta med matsäck och bra 
kläder! Guide: Tommy Tyrberg. Föranmälan 
011-532 30 eller tommy.tyrberg@gmail.com 
Arr: Östergötlands flora och Länsstyrelsen Öster-
götland. Samling: Stocklyckes parkering.

Omberg	-	Stocklycke
Måndag 13/5 kl 17.30 
Naturvårdsarbete i Ekopark Omberg
Denna kväll bjuds allmänheten in för att höra om 
genomförda och planerade naturvårdsinsatser på 
Omberg. Arr: Sveaskog, Länsstyrelsen Östergötland 
och Skogsstyrelsen. Samling: Stocklycke.

Omberg	-	Borghamn	Strand		
Söndagar 19/5, 16/6, 18/8, 8/9 och 29/9 
kl 15-16.15 Drottning Ommas Borg             
Kultur- och naturvandring genom Ombergs nord-
ligaste miljöer från folkvandringstiden, djurgårds-
epoken och senare tider. Guide: Bernd Beckmann, 
076-765 13 17. E-post: borghamnguide@gmail.com
Pris: 125 kr/vuxen inkl fika på Borghamn Strand.

Arr: Vadstena kommun, Borghamn Strand och 
Kulturguidningar i Dal/Folkuniversitetet.
Samling: Borghamn Strand

Hjässaborgen,	Omberg
Onsdag 29/5 kl 18 Ombergs största borg
Fornborg från järnåldern på Ombergs högsta 
punkt med spännande flora och geologi. 
Guider: Lars Frölich och Markus Lindberg. 
Arr: Länsstyrelsen Östergötland.
Vägbeskrivning: Från Ödeshög kör mot Vadstena. 
Vid Omberg sväng vänster mot Omberg, följ vägen 
till Hjässatorget.

Omberg	-	Stocklycke	
Onsdag 19/6 och 10/7 kl 15-16.15 
Blommornas och läkeväxternas Omberg 
Kultur- och örtvandring med fokus på de vilda 
läkeörterna. Om folktro och klok kunskap. 
Kontakt: 0768-95 50 36, ase@rokstenen.se
Guide: Örtpedagog Åse Wännerstam. 
Pris: 100 kr/vuxen. Arr: Ödeshögs kommun, 
Sveaskog och Rökstenen AB. 
Samling: Stocklycke Vandrarhem.

Guidningar på Omberg
Omberg, det urgamla berget mellan Vättern och Tåkern, är känt 

under många namn. Östgötarnas heliga berg, Den blommande arken, 
Sagornas och sägnernas berg är några av dem. På berget 

ryms lummiga bokskogar, medeltida jätteekar, kalkkärr med orkidéer 
och många vandringsleder. Här finns Alvastra kloster och högsta 

punkten Hjässan som var en fornborg under folkvandringstid, med 
fantastisk utsikt över Vättern, slätten och Tåkern. Här låg också 

landets äldsta naturum, naturum Omberg. Sveaskog äger en stor del 
av berget och har skapat Ekopark Omberg. Fem olika naturreservat 

ryms på Omberg, och stora delar är skyddat som natura 2000.



23

Omberg	-	Sverkersgården
Onsdag 3/7 och 24/7 kl 15-16.15 
Sverkersgården och Östgötarnas heliga berg
Om livet på medeltiden, kungamord och Östgötarnas 
heliga berg. Kontakt: 0768-95 50 36, ase@rokstenen.
se. Guide: Åse Wännerstam. Pris: 100 kr/vuxen. 
Arr: Ödeshögs kommun, Sveaskog och Rökstenen AB.
Samling: Parkeringen vid Sverkersgården/Ellen 
Keys Strand.

Omberg	-	Alvastra  
Onsdag 17/7 och 7/8 kl 15-16.15 
Mäktiga medeltid                                       
Om livet på medeltiden, munkarnas inflytande och 
varför de valde platsen Omberg. Kontakt: 0768-95 
50 36, ase@rokstenen.se. Guide: Åse Wännerstam. 
Pris: 100 kr/vuxen. Arr: Ödeshögs kommun, Sveaskog 
och Rökstenen AB. Samling: Parkeringen vid Alvastra 
kloster nere vid ruinen.

Omberg	-	Stocklycke
Lördag och Söndag	7-8/9 
kl 11-12 Sagornas berg                  
Kultur- och naturvandring genom bokskogen
och Stocklyckes vackra omgivningar. Här låg

landets äldsta naturum. Om Ekoparken, 
Ombergs historia och dess myter och sägner. 
Kontakt: 0768-95 50 36, ase@rokstenen.se
Guider: Malin Granlund Feldt och Åse Wännerstam. 
Pris: 100 kr/vuxen. Arr: Naturum Tåkern och 
Rökstenen AB. 
Samling: Stocklycke Vandrarhem.

Omberg	–	Stocklycke
Lördag 14/9 kl 11-13 
20-årsjubileumsguidning Omberg 
med Anders och Lars
I år har det gått 20 år sedan länet samordnade sina 
offentliga natur- och kulturguidningar i ett gemen-
samt program, Östergötlands natur- och kultur-
guidningar. Det firar vi med en jubileumsguidning, 
en favorit i repris med parhästarna Anders Persson 
och Lars Frölich, om Ombergs sägenomsusade 
natur och kulturhistoria! 
Arr: Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands 
natur- och kulturguidningar. 
Samling: Stocklycke under blodboken.
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Guidningarna arrangeras inom ramen för Östergötlands natur- & kulturguidningar, 

ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen, Östergötlands museum och  

Region Östergötland. Dessutom medverkar ett flertal föreningar och organisationer.  

Läs mer på www.naturguidning.se

010-223 50 00
www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Enheten för samhällsplanering
www.regionostergotland.se

013-23 03 00
www.ostergotlandsmuseum.se
info@ostergotlandsmuseum.se

0144-535 155 naturum.takern@lansstyrelsen.se
www.naturumtakern.se

070-297 47 22 naturum.sommen@live.se 
www.naturumsommen.se

Turistbyrån 0142-850 03
Miljökontoret 0142-850 00

www.boxholm.se

Turistbyrån 0122-851 00
www.visitostergotland.se/finspang

Turistbyrån 0494-194 10
 turistbyran@kinda.se  

www.kinda.se

Kommunens ekologer 013-20 60 00 
Visit Linköping 013- 190 00 70

Turistbyrån 0142-850 03
Miljökontoret 0142-850 00

www.mjolby.se

Kommunekologer 0141-22 50 79 
Tillväxt Motala/turismservice
 0141-101 205  www.motala.se

Kultur- och fritidskontoret 011-15 34 40
Turistbyrån 011-15 50 00 

  www.norrkoping.se

www.naturguidning.se

Turistbyrån 0121-181 60 
turistbyran@soderkoping.se 

visit.söderköping.se

Vadstena turistinformation
www.vadstena.se/turism

Turistbyrån 
0123-122 00 

turistbyran@tb.valdemarsvik.se 
www.valdemarsvik.se

Turistinformation
0120-832 23

turism@atvidaberg.se 
www.visitatvidaberg.se

Ydre Turistinformation 
0381-66 12 00

turistinfo@ydre.se
www.ydre.se/turism

Turistbyrå
0144-351 67

tourism@odeshog.se
www.odeshog.se


