Utflyktsprogrammet
höst & vinter 2018
Häng med ut i naturen!
Naturupplevelser, guidningar, cykelturer,
familjeaktiviter och mycket mer.
Kartlänkar, uppdateringar och mer detaljer
finns på: www.biotopia.nu/kalender
Till Biotopia kan du också ringa om du har frågor
om aktiviteter i programmet: 018-727 63 70

I samarbete med ideella föreningar,
kommuner, naturskolor och Region Uppsala

Utflyktsprogrammet höst och vinter 2018
Det är vi som arbetar med programmet
Biotopia, Biologiska museet i Uppsala, fungerar som nav
för programmet. Hit kan du vända dig om du har frågor.
På Biotopias hemsida hittar du hela programmet och här
finns också kartlänkar till utflykterna.
Telefon: 018-727 63 70
Hemsida: www.biotopia.nu/kalender
E-post: info@biotopia.nu
Öppettider: Tis–fre 9–17, lör–sön och skollov 11–17.

2. Biotopia på Stadskogens dag

Länsstyrelsen arbetar med att skydda och sköta
värdefulla naturområden och arter. Vi underlättar för
besök i naturreservaten och arbetar även övergripande
med friluftsliv i länet. Vi är en statlig myndighet och jobbar
för att nå de mål som regering och riksdag har satt upp.
Genom Utflyktsprogrammet vill vi locka fler människor till
upplevelser i naturen, men även stärka samarbetet kring
naturvård och friluftsliv.

Vad får man göra i skogen? Att man får plocka svamp vet de
flesta men vad finns det mer som man får och inte får göra i
naturen? Testa dina kuskaper i en övning om allemansrätten
vid Biotopias bord. Eller följ vår tipsrunda om svamp
längs Linnéstigen Gottsundavandringen som går genom
Stadsskogen. För övrigt program på Stadsskogens dag, se:
biotopia.nu/kalender

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och
naturskola i Uppsala län. Vi har under många år arbetat
tillsammans med föreningar, kommuner och andra aktörer
för att lyfta friluftslivet. Genom Utflyktsprogrammet vill vi
visa upp allt som händer ute i naturen samtidigt som vi gör
det lättare för dig att hitta ut. Vi samarbetar med många
olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Vår
basfinansiering kommer från Region Uppsala.
Tack till ideella föreningar, kommuner och naturskolor
som bidrar med aktiviteter till programmet. Och till Region
Uppsala som hjälper oss att sprida det.

När: 26 augusti kl. 10–15
Var: Stadsskogen
Busshållsplats: Sommarro vid Norbyvägen

Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

3. Friluftstriathlon
När: 26 augusti kl. 10–14
Var: Eda lägergård, Lagga
Varmt välkomna ut till Eda lägergård och en dag full av olika
friluftsaktiviteter. Under dagen kan ni bland annat prova på att
paddla kanot, vandra, orientera och laga mat över öppen eld.
Anmälan: Nej
Arrangörer: Eda lägergårdsförening, Tillsammans för Knivsta,
Friluftsfrämjandet i Knivsta och Naturskolan

4. Ringmärkning av fåglar
När: 26 augusti kl. 07
Var: Örbyhus slott, samling på parkeringen
Busshållplats: Örbyhus golfbana
Vi deltar vid ringmärkning vid Örbyhus slott. Om du vill kan
du få hålla en fågel i din hand. Ta med matsäck. Guidar gör
Oxängens ringmärkargrupp.

1. Natur för alla på Stadsskogens dag

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Tierp

När: 26 augusti kl. 11 och 14
Var: Stadsskogen, samling vid Gläntans parkering nära
Norbyvägen 46
Busshållplats: Sommarro

5. Utflykt till ön Bryggholmen i Mälaren

På Stadsskogens dag arrangerar föreningen Skogstur två korta
turer ut i Stadsskogen. Turerna är anpassade för personer
med olika funktionsnedsättningar. Du har också möjlighet
att prova på att köra rullstol i skogsmiljö eller att ta dig runt
en snörhinderbana mellan träden i skogen. Välkommen!
Stadsskogens dag pågår kl. 11–15.

Ön Bryggholmen i Mälaren har ett omväxlande landskap som
är representativt för en rik Mälarnatur och ett ålderdomligt
odlingslandskap. Vi vandrar i naturreservatet längs markerade
leder och fikar på kaféet i anslutning till det STF:s vandrarhem
som finns på ön. För mer detaljer, se STF Uppsalas hemsida.

Anmälan: Nej
Arrangör: Upplandsstiftelsen och Skogstur

När: 26 augusti
Var: Bryggholmen, i Mälaren söder om Enköping

Kostnad: 120 kr för medlemmar i STF, 160 kr för övriga
Anmälan: Se STF:s hemsida
Arrangör: STF Uppsala

Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender
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6. Naturtur till Enköpingsån, Dyarna
och Gröngarnsåsen
När: 27 augusti kl. 18–20
Var: Samling på kommunhusparkeringen,
Kungsgatan 42 i Enköping
Busshållplats: Kommunhuset
Följ med oss längs ån till Dyarna och Gröngarnsåsen.
Kommunekologen och parkavdelningen visar vår fina
tätortsnära natur. Vi tittar på växter, djur och natur och
berättar om kommunens arbete med naturområdet.
Med start vid kommunhusparkeringen i hörnet mot
Munksundskällan, promenerar vi ca 2–3 km längs stigar och
gör tillgänglighetsanpassade vägval om behov finns.
Anmälan: Nej
Arrangör: Enköpings kommun

7. Torsdagspaddling i Skutskär
När: 30 augusti kl. 18.30
Var: Samling vid bron över till Rotskär, i Skutskär
Häng med Friluftsfrämjandet ut på kamratpaddling. Turen
anpassas efter deltagarna och vid behov delar vi oss i två
grupper. Du bör ha paddlat några gånger tidigare. Genomförs
vid bra väder och vi är ute ca tre timmar. Ta med fika!
För ev. ändringar och övriga turer, se hemsidan:
friluftsframjandet.se/skutskar-alvkarleby
Anmälan: Ingen anmälan, men vill du hyra kajak, hör av dig till
Mats Östberg, 073-049 65 11, senast på tisdagen samma vecka.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby

8. Natur för alla på Fjällnoradagen
När: 1 september kl. 11–15
Var: Fjällnora friluftsområde

9. Brödbakning vid Dalkarlskärret –
Familjeaktivitet
När: 1 september kl. 10–14
Var: Smultronstället Dalkarlskärret i Hammarskog, Uppsala
Busshållplats: Vreta västra. Härifrån är det 1 km promenad
fram till Dalkarlskärret
Inget är väl så gott som nybakat bröd, och ännu bättre smakar
det ute. Kom och baka med oss över öppen eld. Vi bjuder på
recept, glöd och råvaror. Ta gärna med något eget att grilla till
lunch. Du kan också ge dig ut på sinnenas stig och jämföra dina
sinnen med djurens! Aktiviteten ställs in vid ihållande regn.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

10. Rylräkning
När: 1 september kl. 10
Var: Skohalvön, samling på parkeringen vid Häggeby kyrka
Busshållplats: Vreta, härifrån är det 1 km till Häggeby kyrka
Vi besöker Lilla gräskärret på Skohalvön för att på plats räkna
beståndet av ryl samt vid behov utföra röjningsarbete. Ta gärna
med såg, sekatör etc. om du har. Samling vid p-platsen vid
Häggeby kyrka kl. 10 för samåkning. Ta gärna med fika.
Anmälan: Nej
Arrangör: Håbo naturskyddsförening och Studiefrämjandet

Alla personer med någon form av funktionsnedsättning är
extra välkomna till en dag fylld med aktiviteter. Geocaching,
åka roddbåt eller paddla kanot, leta småkryp och mönster med
en lupp eller ta en kopp kaffe. Träffa föreningen Skogstur, som
under dagen kommer att ha två korta promenader som är
anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar.
För övrigt program på Fjällnoradagen, se: biotopia.nu/kalender
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplandsstiftelsen, Skogstur och Brukarassistans

11. Exkursion till Trunsta träsk
När: 1 september kl. 10–15
Var: Trunsta träsk, i Gredelby hagar, Knivsta. Samling på
parkeringen
Busshållplats: Centralvägen.
Fokus för dagens exkursion är vattenlevande insekter. Vid
frågor, kontakta Thomas på tel: 073-7637313.
Anmälan: Nej
Arrangör: Entomologiska föreningen

12. Cykeltur till höstmarknad vid Ulva kvarn
När: 2 september kl. 10
Var: Samling på Fyrisåns västra sida vid Gamla Uppsalagatan,
mittemot Fyrishov
Vi cyklar till Ulva kvarn där det är traditionell höstmarknad.
Turen börjar på cykelväg längs ån. Fika på Ulva kvarns café, eller
ta med egen matsäck. Åter via Gamla Uppsala, totalt ca 2 mil.
Kostnad: 40 kr för medlemmar i STF, 60 kr för övriga.
Anmälan: Anmäl dig till stf.uppsala@gmail.com, senast 31
augusti. Ange mobilnummer.
Arrangör: STF Uppsala

Alla utflykter finns också i appen Naturkartan!
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13. Torsdagspaddling i Skutskär

17. Trankväll vid Hjälstaviken

När: 6 september kl. 18
Var: Samling vid Rotskärsbron i Skutskär

När: 10 september kl. 18
Var: Hjälstaviken, samling på parkeringen vid Hårby mellan
Ekolsund och Hjälsta

Häng med Friluftsfrämjandet ut på kamratpaddling. Turen
anpassas efter deltagarna och vid behov delar vi oss i två
grupper. Du bör ha paddlat några gånger tidigare. Paddlingen
sker på å, älv och i hav och genomförs vid bra väder. Vi är ute
ca tre timmar ta med fika! För ev. ändringar och övriga turer, se
hemsidan: friluftsframjandet.se/skutskar-alvkarleby
Anmälan: Ingen anmälan, men om du behöver hyra kajak,
hör av dig till Mats Östberg, 073-049 65 11, senast på tisdagen
samma vecka.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby

14. Svamphelg
När: 8 september kl. 13–16
Var: Biosfärum Gröna Kunskapshuset, Östa naturreservat
utanför Tärnsjö.
Gå en sväng i skogen och ta med dina svampfynd till Gröna
Kunskapshuset. Bo Eriksson artbestämmer och berättar om
de svampar du hittat (med reservation för svamptillgången).
Söndagen den 9 september är det svamputställning och
fikaförsäljning kl. 13–16.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Heby och Gröna
Kunskapshuset

15. Svamputflykt
När: 9 september kl. 10–13
Var: Tierpstrakten, samåkning från Stora torget i Tierp
Busshållplats: Tierps station
Vilken svamp kan du äta? Följ med ut i svampskogen och lär
dig mer om de svenska matsvamparna i skogen. Ett tillfälle för
dig som är ny i Sverige att kunna skilja på vilka svampar man
inte ska äta. Ta med matsäck och svampkorg.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Tierp

16. Svamppromenad i Stadsskogen
När: 9 september kl. 13–16
Var: Stadsskogen, Uppsala. Samling vid informationsskylten
vid Gläntans parkering längs Norbyvägen
Busshållplats: Sommarro

Hur många tusen tranor finns vid Hjältaviken, och kommer
ännu fler nästa år? Pekka Westin guidar. Ta gärna med matsäck
och kikare. Var beredd att stanna lite senare, till efter kl. 20 när
många tranor ofta anländer. Cirka 1,5 km promenad.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Enköping

18. Torsdagspaddling i Skutskär
När: 13 september kl. 18
Var: Samling vid Rotskärsbron i Skutskär
Häng med Friluftsfrämjandet ut på kamratpaddling. Turen
anpassas efter deltagarna och vid behov delar vi oss i två
grupper. Du bör ha paddlat några gånger tidigare. Paddlingen
sker på å, älv och i hav och genomförs vid bra väder. Vi är ute
ca tre timmar ta med fika! För ev. ändringar och övriga turer, se
hemsidan: friluftsframjandet.se/skutskar-alvkarleby
Anmälan: Ingen anmälan, men om du behöver hyra kajak,
hör av dig till Mats Östberg, 073-049 65 11, senast på tisdagen
samma vecka.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby

19. Linnéstigsvandring bland glupar,
granar och gammelskog
När: 15 september kl. 10–15
Var: Linnéstigen Jumkilsvandringen. Samåkning från Biotopia,
Vasagatan 4 i Uppsala
Busshållplats: (Biotopia) Ekonomikum
Följ med ut till Uppsalas mest avlägsna Linnéstig i
Jumkilsskogen. Vi vandrar förbi en gammal fornborg och
balanserar på spänger över mossen. Vandringen går från
gammelskogen i Örnsätra till Studentvilan, ca 4,6 km. För
dem som vill åker vi gemensamt från Biotopia i Uppsala kl 10.
Meddela vid anmälan om du vill göra det. Vandringen startar kl.
11 från Örnsätra. Gemensam transport från slutet, Studentvilan,
kl. 14. Medtag matsäck.
Anmälan till Biotopia: info@biotopia.nu eller 018-727 63 70
senast 7/9
Arrangör: Biotopia

Idag kan du följa med svampkonsulent Eva Allerstedt och
Biotopia på en svamppromenad i Stadsskogen. Vi promenerar
tillsammans till Trollskogen i södra delen av Stadsskogen, ca
1 km, där vi tar fikapaus. På vägen kommer vi att leta efter
svampar och titta på de svampar vi samlar in tillsammans.
Vi kommer även att gå i skogen bredvid stigen för att leta
svampar. Sen går vi gemensamt tillbaka till startpunkten vid
Sommarro där vi räknar med att vara kl. 16.00. Turen passar
vuxna och familjer med äldre barn som klarar att promenera
sträckan.
Anmälan: Anmäl ditt sällskap till bokning@biotopia.nu
Arrangör: Biotopia

Glöm inte att ta med en god matsäck på utflykten!
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20. Natur för alla
När: 15 september kl. 10–12
Var: Gammelgården, Grevgatan 30 i Tierp
Busshållplats/Tågstation: Tierps station, ca 500 m från
Gammelgården
Kom ut och njut. Vi vänder oss speciellt till dig med
funktionsvariation. På plats vid Gammelgården finns det olika
aktiviteter att välja mellan som till exempel baka bröd över
öppen eld, färga garn, eller bara ta en fika. Välkomna!
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplandsstiftelsen och Tierps Kommun

21. Småkrypsspanarna i Årike-Fyris
När: 15 september kl. 11–13
Var: Samling vid Fågeltornet vid Övre föret, Uppsala
Kom och leta insekter tillsammans med oss i Årike-Fyris.
Småkrypsspanarna passar barn och unga i åldern 6–12 år.
Kostnad: Deltagarna måste vara medlemmar i Entomologiska
föreningen vilket kostar 100 kr per år för hela familjen. Läs mer
på: insekteriuppland.se/smakrypsspanarna
Anmälan: Nej
Arrangör: Entomologiska föreningen

22. Ringmärkning av fåglar vid Örbyhus slott
När: 15 september kl. 7–9
Var: Örbyhus slott, samling kl. 6.15 vid S:t Eriks torg i Uppsala
för samåkning i bilar.
Följ med till Vendelsjön vid Örbyhus slott där Oxängens
ringmärkningsgrupp ringmärker och svarar på frågor och
fåglar. Ta gärna med handkikare och fika. OBS! Vid regn flyttas
aktiviteten till söndagen den 16 september.
Kostnad: 40 kr för medlemmar i STF, 60 kr för övriga.
Anmälan: Anmäl dig till stf.uppsala@gmail.com senast 12
september. Ange mobilnummer.
Arrangör: STF Uppsala och Upplands Ornitologiska Förening

23. Skördefest på Wik
När: 16 september kl. 11–16
Var: Wiks slott, söder om Uppsala
Busshållplats: Wiks slott
Skördefest i parken runt Wiks slott. Välkommen att titta när
Tomas och Johan från Upplandsstiftelsen drar not för att se
vilka fiskar som döljer sig i Ekoln. Entomologiska föreningen
finns också på plats nere vid vattnet och Upplandsstiftelsen
tipsar om fina utflyktsmål i länet. Dessutom kan du uppleva allt
det andra som skördemarknaden och andra deltagare erbjuder.
Se mer detaljerat program på www.regionuppsala.se/wiksslott
Anmälan: Nej
Arrangör: Balingsta Hembygdsförening, Kultur och bildning,
Sveriges Pomologiska Sällskap, Upplandsstiftelsen, Uppsala
TrädgårdsSällskap, Wiks folkhögskola, Wiks slott

Ladda ner Naturkartan
Alla utflykter hittar du också i appen
Naturkartan.

24. Äppelfest
När: 16 september kl. 11–15
Var: Eda lägergård, Lagga
Blommor, bin, honung och frukt – hur hänger det ihop
egentligen? Kom till Eda lägergård och träffa lokala
producenter, föreningar och andra engagerade och lär dig mer.
Under dagen kan ni bland annat lyssna på olika föredrag och
köpa äppelmust, sylt, honung med mera från trakten eller
holkar för några av trädgårdens alla medhjälpare. Naturskolan
är på plats och caféet på Eda har öppet.
Ett utförligt program kommer att läggas upp på
www.edalagergard.se
Anmälan: Nej
Arrangör: Eda lägergårdsförening i samverkan med andra
föreningar och lokala företagare

25. Torsdagspaddling i Skutskär
När: 20 september kl. 18
Var: Samling vid Rotskärsbron i Skutskär
Häng med Friluftsfrämjandet ut på kamratpaddling. Turen
anpassas efter deltagarna och vid behov delar vi oss i två
grupper. Du bör ha paddlat några gånger tidigare. Paddlingen
sker på å, älv och i hav och genomförs vid bra väder. Vi är ute
ca tre timmar ta med fika! För ev. ändringar och övriga turer, se
hemsidan: friluftsframjandet.se/skutskar-alvkarleby
Anmälan: Ingen anmälan, men om du behöver hyra kajak,
hör av dig till Mats Östberg, 073-049 65 11, senast på tisdagen
samma vecka.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby

26. Exkursion – Insekter och svamp
När: 22 september kl. 10–15
Var: Ekolsundstrakten
Följ med ut i spenaten på jakt efter svamp och insekter!
Exkursionen kommer att ske i Ekolsundstrakten, se hemsidan:
insekteriuppland.se/program, för mer information.
Vid frågor, kontakta Thomas på telefon: 073-7637313
Anmälan: Nej
Arrangör: Entomologiska föreningen i Uppland

Bra tillgänglighet? Fråga Biotopia om utflykterna: 018-727 63 70
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27. Familjedag i Fjällnora
När: 23 september kl. 11–14
Var: Fjällnora friluftsgård
Dagens tema är svamp. Vi har bjudit in en svampkonsulent
som kan svara på dina frågor om svamp. Vi kommer också att
pyssla och baka pinnbröd i skogen. Ta chansen att prova vår
verksamhet. Pyssel och aktiviteter för hela familjen. Vi har elden
igång, så ta gärna med något att grilla. Välkomna!
Anmälan: Nej
Arrangör: Friluftsfrämjandet Almunge-Länna

28. Friluftsdag med utflykt längs
Skogsmulles aktivitetsstig
När: 25 september kl. 10–11.30
Var: Samling vid Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds väg 270
Busshållplats: Sunnerstabacken
Tillsammans med ledare från Friluftsfrämjandet och
Habiliteringen för barn, ungdomar och vuxna följer ni
Skogsmullestigen. Ni får en guidad tur längs de olika
stationerna och en presentation av motorikbanan i anslutning
till Mullekojan. Skogsmullestigen och motorikbanan är
anpassad för personer med olika funktionsnedsättningar och
de flesta har därför möjlighet att delta.
Turen är tänkt som en introduktion till stigen och banan, som
får användas fritt av såväl privatpersoner, dagliga verksamheter
och boenden. Passa på att uppleva och komma nära naturen!
Välj ett av fyra tillfällen under hösten.
Kostnad: 50 kr per person, inklusive fika
Anmälan: Obligatorisk anmälan senast en vecka innan varje
guidetillfälle till: uppsala@friluftsframjandet.se.
Arrangör: Friluftsfrämjandet i samarbete med
Studiefrämjandet

29. Torsdagspaddling i Skutskär
När: 27 september kl. 18
Var: Samling vid Rotskärsbron i Skutskär
Häng med Friluftsfrämjandet ut på kamratpaddling. Turen
anpassas efter deltagarna och vid behov delar vi oss i två
grupper. Du bör ha paddlat några gånger tidigare. Paddlingen
sker på å, älv och i hav och genomförs vid bra väder. Vi är ute
ca tre timmar, ta med fika! För ev. ändringar och övriga turer, se
hemsidan: friluftsframjandet.se/skutskar-alvkarleby
Anmälan: Ingen anmälan, men om du behöver hyra kajak,
hör av dig till Mats Östberg, 073-049 65 11, senast på tisdagen
samma vecka.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby

30. Vandring i Florarna
När: 30 september kl. 9.30
Var: Florarnas naturreservat, samling vid bensinmacken ST1 i
Älvkarleby för samåkning i egna bilar
Tåg: För er som kommer med Upptåget eller inte har bil finns
det en möjlighet att bli hämtad vid Skutskärs station. Anmälan
för detta senast fredag 28 september. ”Först till kvarn” gäller.
En vandring på 10 km i Uppsala läns största naturreservat är
en verklig vildmarksupplevelse. Här dominerar täta gamla
skogar omväxlande med öppna myrar och mörka skogssjöar.
Tystnaden bryts bara av tranornas och sångsvanarnas
trumpetande. På Upplandsledens slinga går du över myrarna
på stadiga spänger, bland annat på den 500 m långa
Kungaspången, och längs välmarkerade stigar. Vid den
gamla gården Risön finns en öppen, mindre stuga. Det är en
heldagsutflykt så ta med matsäck för 2 raster.
Anmälan: För information och anmälan Heidur Gisladottir 070
609 39 80 eller Ingrid Stolt 070 277 1557
Arrangör: Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby och
Älvkarleby kommun, Kultur och Fritid

31. Friluftsdag med utflykt längs
Skogsmulles aktivitetsstig
När: 2 oktober kl. 13–14.30
Var: Samling vid Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds väg 270
Busshållplats: Sunnerstabacken
Tillsammans med ledare från Friluftsfrämjandet och
Habiliteringen för barn, ungdomar och vuxna följer ni
Skogsmullestigen. Ni får en guidad tur längs de olika
stationerna och en presentation av motorikbanan i anslutning
till Mullekojan. Skogsmullestigen och motorikbanan är
anpassad för personer med olika funktionsnedsättningar och
de flesta har därför möjlighet att delta.
Turen är tänkt som en introduktion till stigen och banan, som
får användas fritt av såväl privatpersoner, dagliga verksamheter
och boenden. Passa på att uppleva och komma nära naturen!
Välj ett av fyra tillfällen under våren.
Kostnad: 50 kr per person, inklusive fika
Anmälan: Obligatorisk anmälan senast en vecka innan varje
guidetillfälle, till: uppsala@friluftsframjandet.se.
Arrangör: Friluftsfrämjandet i samarbete med
Studiefrämjandet

Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender
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32. Friluftsdag med utflykt längs
Skogsmulles aktivitetsstig
När: 3 oktober kl. 10–11.30
Var: Samling vid Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds väg
270
Busshållplats: Sunnerstabacken
Tillsammans med ledare från Friluftsfrämjandet och
Habiliteringen för barn, ungdomar och vuxna följer ni
Skogsmullestigen. Ni får en guidad tur längs de olika
stationerna och en presentation av motorikbanan i anslutning
till Mullekojan. Skogsmullestigen och motorikbanan är
anpassad för personer med olika funktionsnedsättningar och
de flesta har därför möjlighet att delta.
Turen är tänkt som en introduktion till stigen och banan, som
får användas fritt av såväl privatpersoner, dagliga verksamheter
och boenden. Passa på att uppleva och komma nära naturen!
Välj ett av fyra tillfällen under våren.
Kostnad: 50 kr per person, inklusive fika
Anmälan: Obligatorisk anmälan senast en vecka innan varje
guidetillfälle, till: uppsala@friluftsframjandet.se.
Arrangör: Friluftsfrämjandet i samarbete med
Studiefrämjandet

33. Natur för alla
När: 3 oktober kl. 13–15
Var: Kvarnkojan i Granåsens naturreservat, Bålsta.
Busshållplats: Grans gård
Kom och upplev naturen på nära håll. Vi vänder oss speciellt
till dig med funktionsvariation. På plats vid Kvarnkojan finns
det olika aktiviteter att välja mellan som till exempel baka bröd
över öppen eld, färga garn, eller bara ta en fika. Välkomna!
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplandsstiftelsen och Håbo Kommun

34. Mångkulturell svampvandring
När: 6 oktober kl. 10–ca 13
Var: Nåsten, Uppsala. Samling i Håga by vid ändhållplatsen
för buss nr 2.
Busshållplats: Håga by
Kort vandring i Nåstenskogen där vi riktar oss till en kulturellt
blandad grupp som pratar svenska och andra språk. Två
biologer från Biotopia tipsar om bra matsvampar. Vi avslutar
vandringen med en gemensam lunch i skogen. Ta med egen
lunch/matsäck.

35. Bland mossor och lavar i
Storskogen – Familjeaktivitet
När: 7 oktober kl. 10–14
Var: Storskogens naturreservat, Storvreta
Busshållplats: Tistelvägen.
Välkommen in i Storskogen, bland stora stenblock, kullfallna
trädstammar och böljande mossmattor. Idag lär vi känna den
trolska barrskogens mossor och lavar! Vilka är mossorna som
täcker stenblocken och vilka lavar hittar vi i en riktig skog? Låna
lupp och ge er ut på upptäcktsfärd i en miniatyrvärld. Utmana
varandra i mossbingo och lavuppdrag!
Ta gärna med fika eller lunchmatsäck, grilleld kommer att
finnas. Kl. 11 sker en guidad vandring för vuxna och ungdomar,
läs mer nedan.
Parkera på stora parkeringen vid Tistelvägen. Du hittar oss vid
eldstaden 800 m in i skogen, följ snitslarna längs Jällaleden.
Stigen in är stenig och knölig och går inte att gå med barnvagn.
Gammelskogen i Storskogen är ett av Uppsala kommuns
Smultronställen.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

36. Vandring längs Vildmarksleden –
För ungdomar och vuxna
När: 7 oktober kl. 11–ca 13.30
Var: Storskogens naturreservat, Storvreta
Busshållplats: Tistelvägen. Härifrån är det 800 m promenad
längs skogsstigen fram till samlingsplatsen.

OBS! Om det blir dåligt väder flyttas vandringen till söndagen
den 7 oktober.

Upptäck Vildmarksleden i Storskogens naturreservat
tillsammans med naturguide Maria Brandt. Vi letar upp och
sätter namn på det som gör Storskogen unik och skyddsvärd.
Olika mossor och lavar, spår av små och stora djur, lämningar
från inlandsisen och mycket mer.

Anmälan: Anmäl dig till stf.uppsala@gmail.com senast den 4
oktober. Ange mobilnummer.
Arrangör: STF Uppsala

Vandringen är 3,5 km lång och går längs stig genom bitvis
stenig och knölig terräng. Vi passerar bl.a. smultronstället
Gammelskogen och blockgrottorna vid Trollberget.

Ladda ner Naturkartan
Alla utflykter hittar du också i appen
Naturkartan.

Vi startar vid eldplatsen 800 m in i skogen, följ snitslarna längs
Jällaleden, från parkeringen vid Tistelvägen. En familjeaktivitet
pågår i samma område kl. 10–14. Läs mer ovan.
Anmälan: Anmäl dig till info@biotopia.nu senast två dagar före.
Arrangör: Biotopia

Alla utflykter finns också i appen Naturkartan!
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37. Vandring i Bennebols omgivningar
När: 7 oktober kl. 10
Var: Bennebols bruk och Pansaruddens naturreservat, samling
vid masugnen i Bennebols bruk
Lär dig mer om Bennebols historia. Efter en guidning vid det
gamla bruket åker vi vidare till Pansaruddens naturreservat,
ca 1,5 km bilfärd. Där vandrar vi en sträcka på ca 4 km. Vår
guide Pär Eriksson från Upplandsstiftelsen berättar. Terrängen
är stening och kuperad, ej lämplig för barnvagnar.
Samåkning kan ordnas, kontakta i sådana fall Siw Ahlgren,
tel: 076-1303043. Ta med matsäck.

41. Fredagsmys under stjärnorna –
Familjeaktivitet
När: 16 november kl. 17–21
Var: Smultronstället Tunåsen i Gamla Uppsala
Busshållplats: Kungshögarna, ca 1 km från Tunåsan

Anmälan: Nej
Arrangör: Friluftsfrämjandet Almunge-Länna

Följ med upp på Tunåsen på fredagsmys med Biotopia!
Vi samlas vid elden och medan mörkret lägger sig lyssnar vi på
berättelser om hjältar och monster i stjärnbilderna på himlen.
Är vädret klart kan vi också spana upp på himlakropparna.
Just vid den här tidpunkten passerar jorden Leoniderna och
vi kommer att ha extra stor chans att se stjärnfall. Ta med
ficklampa och lys er fram längs vårt reflexspår med frågor om
rymden för stora och små.

38. Historisk vandring till fornborgen

Kl. 19 är det en stjärnguidning för ungdomar och vuxna med
sofia Ramstedt från Uppsala universitet, se nedan.

När: 20 oktober kl. 11–14
Var: Bålsta, samling vid scoutstugan nära pendlarparkeringen
Busshållplats: Bålsta busstation
Håbo Naturskola Vattunöden har utökat sina aktiviteter för
skolorna. Kom och var med på en av våra aktiviteter som vi
annars gör med åk 5, en vandring i vikingarnas fotspår! Vi går
längs Lilla Ullfjärden och tittar på hålvägar, signalleder och
Skansborgen. Vi går ca 7 km, det är branta backar både upp
och ned men utsikten är värd att jobba för! Tag med fika.
Vuxna och barn från ca 10 år kan delta. Tag kläder efter väder.
Anmälan: Nej
Arrangör: Håbo naturskola Vattnunöden

39. Novemberpromenad på stranden i Östa
När: 2 november kl. 12
Var: Östa naturreservat utanför Tärnsjö, samling vid stora
parkeringen efter campingen
Välkommen på en lunchpromenad längs Dalälven när vi
bara njuter av hösten och pratar om det vi ser i naturen.
Promenaden är ca 3 km lång och går delvis på stigar, delvis på
stränder. Ta bra skor och kläder efter väder.
Vi tar en paus vid en av kommunens grillplatser så ta gärna
med lättare lunch eller fika. Möjlighet till grillning om vädret
tillåter. Promenaden tar ca en timme beroende på hur länge vi
fikar. Hundar är välkomna.
Anmälan: Nej
Arrangör: Heby kommun

40. Natur och kultur vid Hemsta
naturreservat
När: 4 november kl. 10
Var: Hemsta hagar vid Boglösa söder om Enköping
Busshållplats: Hemsta vägskäl

Tunåsen ligger alldeles söder om Kungshögarna. Busshållplats
och parkering finns vid Kungshögarna, Gamla Uppsala. Därifrån
är det ca 1 km promenad söder ut, längs gångvägen på östra
sidan av Kungshögarna. Följ därefter skyltarna mot utsiktsplats.
Tunåsen är ett av Upplands Smultronställen i naturen.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

42. Vad händer när solen dör? Guidning för ungdomar och vuxna
När: 16 november kl. 19
Var: Smultronstället Tunåsen i Gamla Uppsala
Busshållplats: Kungshögarna, ca 1 km från Tunåsen
Kom med upp på Tunåsen och hör en svindlande berättelse
om en stjärnas uppgång och fall, nämligen vår egen sol.
Sofia Ramstedt, som är forskare vid Institutionen för fysik och
astronomi vid Uppsala Universitet, ledsagar oss in i stjärnornas
liv. Just vid den här tidpunkten passerar jorden Leoniderna och
vi kommer att ha extra stor chans att se stjärnfall.
Innan Stjärnguidningen går det bra att följa med på Biotopias
familjeaktivitet på samma ställe, se ovan.
Tunåsen ligger alldeles söder om Kungshögarna. Busshållplats
och parkering finns vid Kungshögarna, Gamla Uppsala. Därifrån
är det ca 1 km promenad söder ut, längs gångvägen på östra
sidan av Kungshögarna. Följ därefter skyltarna mot utsiktsplats.
Guidningen ställs in vid ihållande regn eller storm.
Anmälan: info@biotopia.nu
Arrangör: Biotopia

Kom med på en utflykt till Hemsta naturreservat nära Boglösa,
ett hagmarksområde som betas av djur, liksom när folk
levde här på bronsåldern. Upplev naturen bland enar,
slånbärsbuskar och nypon. Lär dig om bronsålderslandskapet
och hällristningar tillsammans med vår guide. Ta gärna med
matsäck. Möjlighet att få skjuts från Joar Blå kl 9.30.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Enköping

Häng med på en utflykt till naturen!

