Utflyktsprogrammet
vår & sommar 2017
Häng med ut i naturen!
Naturupplevelser, guidningar, cykelturer,
familjeaktiviter och mycket mer.
Kartlänkar 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 vår & sommar 2017
2. Natursnokarna, tema träd
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 med
mer detaljerad information. 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 11–17.
Sommaröppet tis–sön 11–17.

När: 8 april kl. 13–15
Var: Parken väster om Stadsskogen, intill Gläntans parkering
Busshållplats: Somarro
Vi tar reda på tre bra saker med träd, kollar på årsringar
och knoppar. Sen avslutar vi med att tända en eld.
Ta gärna med något att grilla.
Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och
familjeverksamhet. Vi upptäcker naturen tillsammans!
Aktiviteten passar 3–5 år men äldre syskon är också välkomna.
Vid frågor, kontakta deboraarlt1@gmail.com
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Uppsala

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.

3. Vardagsvandring: Halmby

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

Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

Tack till ideella föreningar, kommuner och naturskolor
som bidrar med aktiviteter till programmet. Och till Region
Uppsala som hjälper oss att sprida det.

1. Hackspettar och ugglor
När: 2 april kl. 04
Var: Samling vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala

När: 11 april kl. 17.30
Var: Halmby, vid Funbosjön. Samling i T-korsningen mellan
väg 655 och väg 657 vid Halmby
Vi går ett varv i det vackra slättlandskapet väster om
Funbosjön. Gäss och tranor sträcker förbi och på fälten rastar
flockar med rödvinge- och taltrast. Bofink, rödhake och
järnsparv sjunger från skogen. Vandringen blir ca 4 km lång.

4. Guidad mullepromenad för
personer med funktionsnedsättning
När: 18 april kl. 10–11 och 13–14
Var: Samling vid Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds
väg 270, Uppsala
Busshållplats: Sunnerstabacken
Tillsammans med ledare från Friluftsfrämjandet och
Habiliteringen för barn, ungdomar och vuxna får ni en guidad
tur till de olika stationerna längs Skogsmullestigen, och en
presentation av motorikbanan i anslutning till Mullekojan.
Stigen och motorikbanan är anpassade för personer med olika
funktionsnedsättningar och de flesta har därför möjlighet
att delta. Turen är en introduktion till stigen som annars får
användas fritt.
Kostnad: 40 kr per person inklusive fika
Anmälan: Obligatorisk anmälan senast en vecka innan till
uppsala@friluftsframjandet.se
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Uppsala

Vi startar tidigt för att kunna hinna med slaguggla, sparvuggla
och morkulla under nattens sista timme. När solen har gått
upp blir det fart på hackspettarna och orrarna. Tranrop och
trastsång ackompanjerar morgonkonserten.
Anmälan: Gunnar Ehrenroth, tel. 076-780 70 17 eller e-post
gunnar.ehrenroth@gmail.com
Resekostnad: 100 kr
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

Glöm inte att ta med en god matsäck på utflykten!
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8. Naturen på åsen - Familjeaktivitet
När: 23 april kl. 10–14
Var: Smultronstället Tunåsen, Gamla Uppsala
Busshållplats: Kungshögarna
Välkommen upp på Tunåsen, ett av Upplands Smultronställen
i naturen. Från toppen får du vidsträckt utsikt över landskapet.
Den här dagen finns Biotopia på plats med familjeaktiviter på
tema djur och natur. Kl. 11 startar en guidning för vuxna om
rullstensåsar, istiden och växter i åsmiljöer.
Busshållplats och parkering finns vid Kungshögarna, Gamla
Uppsala. Därifrån är det ca 1 km promenad söderut, längs
gångvägen på östra sidan av Kungshögarna. Följ därefter
skyltarna mot utsiktsplats.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

5. Årike Fyris
När: 19 april kl. 18
Var: Fågeltornet vid övre Föret, västra sidan av Fyrisån, Uppsala
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna
Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och man vet aldrig vad man
kommer att få se. Vi har två guider på plats.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

6. Guidad mullepromenad för
personer med funktionsnedsättning
När: 22 april kl. 10–11
Var: Samling vid Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds
väg 270, Uppsala
Busshållplats: Sunnerstabacken
Tillsammans med ledare från Friluftsfrämjandet och
Habiliteringen för barn, ungdomar och vuxna får ni en guidad
tur till de olika stationerna längs Skogsmullestigen, och en
presentation av motorikbanan i anslutning till Mullekojan.
Stigen och motorikbanan är anpassade för personer med olika
funktionsnedsättningar och de flesta har därför möjlighet
att delta. Turen är en introduktion till stigen som annars får
användas fritt.
Kostnad: 40 kr per person inklusive fika
Anmälan: Obligatorisk anmälan senast en vecka innan till
uppsala@friluftsframjandet.se
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Uppsala

7. Cykeltur till Vallsgärde och Fullerö backar
När: 23 april kl. 10
Var: Samling vid Domarringens skola
Följ med på en tur där vi cyklar längs cykelvägar till Gamla
Uppsala högar och därifrån vidare till Vallsgärde och Fullerö.
I Fullerö äter vi vår matsäck bland backsipporna. Vi följer
samma väg tillbaka, eller via Vittulsberg och Svia. Ta med egen
cykel och matsäck.
Anmälan: Nej
Arrangör: Cykelfrämjandet i Uppsala och
Naturskyddsföreningen Uppsala

9. Rullstensåsar, istid och backsippor,
guidning för vuxna
När: 23 april kl. 11
Var: Smultronstället Tunåsen, Gamla Uppsala. Samling vid
utsiktstornet på toppen av åsen.
Busshållplats: Kungshögarna
Följ med på en guidning där vi pratar om istiden som skapat
formerna i det uppländska landskapet, rullstensåsen och tittar
på vad som växer i åsmiljöer. En familjeaktivitet pågår kl. 10-14
i samma område.
För vägbeskrivning från parkering och busshållplats, se ovan.
Anmälan: info@biotopia.nu
Arrangör: Biotopia

10. Småfågelskådarna: Övre Föret
När: 23 april kl. 17
Var: Fågeltornet vid övre Föret, västra sidan av Fyrisån, Uppsala
Övre Föret ligger på cykelvänligt avstånd från centrala
Uppsala. Från det ståtliga fågeltornet ser vi gäss, vadare och
änder. I vassen nedanför sjunger sävsparv och kanske hör
vi en tidig gulärla från Kungsängen. Enkelbeckasin spelar
över strandängen och har vi riktig tur ser vi den turkosa
kungsfiskaren pila förbi tätt över vattnet.
Anmälan och frågor: petter.halden@gmail.com
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

11. Prova på natur-parkour
När: 23 april kl. 15–16
Var: Utomhus, plats ej bestämd
För dig som är ny i Sverige och för dig som vill träffa människor
från andra länder. I naturparkour tränar vi på att ta oss fram i
naturen så snabbt, smidigt och effektivt som möjligt.
Platsen är inte bestämd, du som anmäler dig får mer info.
Du behöver ha på dig gympaskor och träningskläder.
Anmälan: Anmäl dig till uppsala@friluftsframjandet.se
eller ring 070-748 12 49
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Uppsala

Bra tillgänglighet? Fråga Biotopia om utflykterna: 018-727 63 70
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12. Vardagsvandring: Lunsen
När: 25 april kl. 17.30
Var: Naturreservatet norra Lunsen. Samling på parkeringen vid
Vreten, Sävja. Se kartlänk på Biotopias hemsida.
Busshållplats: Sävja vårdcentral
I de fina skogarna i norra Lunsens naturreservat blir våren
allt mer påtaglig. Spillkråkor trummar medan trastar och
finkar sjunger för full hals. Kanske har någon svarthätta eller
grönsångare hunnit anlända, eller träffar vi rentav på den
skygga järpen? Vi vandrar ca 5 km.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

13. Knivstaåns dag
När: 25 april kl. 12.30–14
Var: Knivstaån, bakom stationshuset i Knivsta
Busshållplats/tågstation: Knivsta station
Många fiskarter vandrar upp i åar och bäckar om våren för
att leka. Letar sig fisken från Garnsviken i Mälaren ända
upp till Knivsta? Ta chansen att vara med när ryssjan vittjas.
Upptäck även det lilla livet under ytan, trollsländelarver,
vattenskorpioner och andra kryp.
Anmälan: Nej
Arrangörer: Upplandsstiftelsen, Knivsta kommun,
Länsstyrelsen och Biotopia

16. Örsundaåns dag
När: 27 april
Var: Ej klart. Håll utkik i Biotopias kalender
Kom och se när vi fångar fisk med ryssja och visar vilka fiskarter
som lever i Örsundaån. Vi tittar även på vilka insekter och andra
småkryp som gömmer sig under ytan. Aktiviteten passar alla
åldrar.
Anmälan: Nej
Arrangör: Heby kommun, Upplandsstiftelsen och Biotopia

14. Enköpingsåns dag

17. Fågelspaning i Gredelby hagar

När: 26 april kl. 12.30–14
Var: Enköpingsån vid Drömparken, bakom Joar Blå
Busshållplats: Gustav Adolfs plan

När: 29 april kl. 9 –11.30
Var: Gredelby hagar, i utkanten av Knivsta.
Samling vid fågeltornet
Busshållplats: Centralvägen

Nu lekvandrar fiskarna upp i våra vattendrag. Vi fångar fisk i
ryssja och visar några av arterna som finns i ån. Vilka känner
du igen? Vi tittar också på insekter och andra småkryp som
håvats upp. Aktiviteten passar alla. Välkomna till vår fiskdag!
Anmälan: Nej
Arrangör: Enköpings kommun, Upplandsstiftelsen, Biotopia
och Länsstyrelsen

15. Årike Fyris
När: 26 april kl. 18
Var: Fågeltornet vid övre Föret, västra sidan av Fyrisån, Uppsala
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna
Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och man vet aldrig vad man
kommer att få se. Vi har två guider på plats.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

Kom till Gredelby hagar och upptäck hur naturen sjuder av liv
om våren. Vi har kikare att låna ut, men ta gärna med en egen
om ni har. Vi bygger holkar, går en tipsrunda och leker lekar.
Vi firar också att det nu är lättare att hitta, vistas och lära sig
mer om naturen i hagarna. Vi inviger nya bänkar, vägvisare och
informationstavlor.
Anmälan: Nej
Arrangör: Knivsta naturskola i Eda, Ornitologiska föreningen,
Trunstagruppen, Upplandsstiftelsen och Knivstas park- och
naturenhet

18. Sågarnas promenad, ny alternativ
sträckning
När: 3 maj kl. 18
Var: Skutskär, samling vid vattentornet på Hagavägen 1

Hittaut.nu NYHET, i år även i Enköping

En historisk promenad i det gamla sågverkssamhället Skutskär.
Sågverket var en tid Sveriges största och var i drift 1868-1987.

Hitta ut till nya platser i Enköping och Uppsala.
Hämta en gratis orienteringskarta och ge dig ut på jakt
efter checkpoints. Läs mer på: www.hittaut.nu

I år går promenaden en ny alternativ sträckning mot tidigare
år. Promenadens längd är ca 3 km. Framkomligheten är för det
mesta god men på några avsnitt något sämre.
Anmälan: Nej
Arrangör: Älvkarleby kommun, Kultur och fritid och Karl-Åke
Lindblad, Conny Blomberg och Britt-Marie Strand

Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender
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19. Tämnaråns dag
När: 3 maj
Var: Ej klart. Håll utkik i Biotopias kalender
Kom och se när vi fångar fisk med ryssja och visar vilka fiskarter
som lever i Tämnarån. Vi tittar även på vilka insekter och andra
småkryp som gömmer sig under ytan. Aktiviteten passar alla
åldrar.
Anmälan: Nej
Arrangör: Tierps kommun, Upplandsstiftelsen och Biotopia

20. Guidad mullepromenad för
personer med funktionsnedsättning
När: 4 maj kl. 10–11 och 13–14
Var: Samling vid Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds
väg 270, Uppsala
Busshållplats: Sunnerstabacken
Tillsammans med ledare från Friluftsfrämjandet och
Habiliteringen för barn, ungdomar och vuxna får ni en guidad
tur till de olika stationerna längs Skogsmullestigen, och en
presentation av motorikbanan i anslutning till Mullekojan.
Stigen och motorikbanan är anpassade för personer med olika
funktionsnedsättningar och de flesta har därför möjlighet
att delta. Turen är en introduktion till stigen som annars får
användas fritt.
Kostnad: 40 kr per person inklusive fika
Anmälan: Obligatorisk anmälan senast en vecka innan till
uppsala@friluftsframjandet.se
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Uppsala

21. Vårfåglar vid Kalvnäset
När: 6 maj kl. 9
Var: Naturreservatet Kalvnäset vid Tämnaren
Följ med till naturreservatet Kalvnäset där vi tillsammans med
Lars Gustavsson lyssnar på vårens fåglar.
Ta med fika och varma kläder.
Anmälan: Begränsat antal platser, anmäl dig på telefon:
070-231 56 45
Arrangör: Naturskyddsföreningen Heby
och Gröna Kunskapshuset

22. Vandring Älvkarleby-LånghällSkutskär
När: 6 maj kl. 11.10
Var: Upplandsleden, samling vid Älvkarleby tågstation
Busshållsplats: Älvkarleby tågstation
Vi går Upplandsleden från Älvkarleby till Långhäll (7 km).
Vi passerar Älvkarlebyfallen samt Höghällsberget med
fornlämningar. Framme vid Långhäll är vi nära centrum av
Glamsens vargrevir. Har vi riktig tur får vi se vargspillning eller
spår. Efter Långhäll vandrar vi längs en grusväg till Skutskärs
station (6 km). Tag med matsäck, vi räknar med två matraster.
Anmälan: Nej
Arrangör: Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby och
Älvkarleby kommun, Kultur och fritid

23. Cykeltur runt Årike Fyris
När: 7 maj kl. 10
Var: Samling vid fontänen vid Flustret, Uppsala
Från Flustret åker vi över Hamnspången till östra sidan av
Fyrisån och fortsätter ut till Kungsängen. Vi cyklar ner till
Flottsund och vänder tillbaka längs cykelvägen på västra sidan
av Fyrisån. Ta med egen cykel och matsäck.
Anmälan: Nej
Arrangör: Cykelfrämjandet i Uppsala och
Naturskyddsföreningen Uppsala

24. Guidad paddling längs Färnäsets kanotled
När: 7 maj kl. 16.30–ca 20
Var: Färnäsets kanotled nära Hyttön, Älvkarleby kommun.
Samlingsplats meddelas vid anmälan.
Vi paddlar Färnäsets kanotled som följer Lerån ut till Storfjärden
och sedan går tillbaka via Tångsån. Pär Eriksson, biolog på
Upplandsstiftelsen, guidar och berättar om naturen längs ån.
Ta med matsäck. Kanoter finns.
Kostnad: Självkostnadspris för kanothyra på 125 kr/person
Anmälan: Senast den 23/4 till maria.hedberg@alvkarleby.se,
begränsat antal deltagare.
Arrangör: Upplandsstiftelsen och Älvkarleby kommun
Kultur och Fritid

Glöm inte att ta med en god matsäck på utflykten!
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25. Guidad mullepromenad för
personer med funktionsnedsättning
När: 7 maj kl. 10–11
Var: Samling vid Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds v. 270
Busshållplats: Sunnerstabacken
Tillsammans med ledare från Friluftsfrämjandet och
Habiliteringen för barn, ungdomar och vuxna får ni en guidad
tur till de olika stationerna längs Skogsmullestigen, och en
presentation av motorikbanan i anslutning till Mullekojan.
Stigen och motorikbanan är anpassade för personer med olika
funktionsnedsättningar och de flesta har därför möjlighet att
delta.
Kostnad: 40 kr per person inklusive fika
Anmälan: Obligatorisk anmälan senast en vecka innan till
uppsala@friluftsframjandet.se
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Uppsala

26. Prova på natur-parkour

28. Smedernas promenad
När: 10 maj kl. 18
Var: Skutskär, samling vid Stora Fritid, Harnäsgatan 17
Busshållsplats: Harnäs
En historisk vandring genom gamla Harnäs bruk, som var i drift
1659-1911. Promenadens längd är ca 2 km. Framkomligheten
mestadels god men på några avsnitt något sämre. Svensk och
finsktalande guide.
Anmälan: Nej
Arrangör: Älvkarleby kommun, Kultur och fritid och Karl-Åke
Lindblad, Conny Blomberg, Britt-Marie Strand

29. Fågelutflykt på Billudden
När: 11 maj kl. 16.30 åter ca 19.30
Var: Billuddens naturreservat. Samling vid naturstugan vid
infarten till Rullsands camping
Busshållplats: Rullsand, därifrån 700 m promenad

När: 7 maj kl. 15–16
Var: Utomhus, plats ej bestämd

Vi tar dig med på en vandring i Billuddens naturreservat. Vi gör
en lätt vandring ut mot udden och hoppas att både få se och
höra flera nyanlända vårfåglar.

För dig som är ny i Sverige och för dig som vill träffa människor
från andra länder.

Promenerar gör du bäst i lite grövre skor. Ta med fika och gärna
en kikare.

I naturparkour tränar vi på att ta oss fram i naturen så snabbt,
smidigt och effektivt som möjligt.

Anmälan: Nej
Arrangör: Nordupplands Fågelklubb och Älvkarleby kommun,
Kultur och fritid

Plats inte bestämd ännu, du som anmäler dig får mer
information. Du behöver ha på dig gympaskor och
träningskläder.
Anmälan: uppsala@friluftsframjandet.se eller 070-748 12 49
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Uppsala

27. Prova på att fiska
När: 9 maj kl. 17–19
Var: Skutskärsbadet, vid Willys Hemma
Busshållsplats: Skutskärs centrum
Kom och prova på att fiska! Både för barn och vuxna.
Ta med eget spö. Begränsat antal finns att låna. Vi bjuder på
grillad korv och läsk!
Anmälan: Nej
Arrangör: Skutskärs sportfiskeklubb och Älvkarleby kommun,
Kultur och fritid

30. Småkrypens förunderliga värld,
familjeaktivitet
När: 13 maj kl. 10–14
Var: Kung Björns hög i Hågadalen, Uppsala
Busshållsplats: Håga gård
Det surrar, flyger, gräver, fladdrar och kryper på
Hågahögen! Låna luppar och håvar och upptäck myllret av liv.
Kl. 10 sker också en guidning för vuxna i samma område,
se nedan.
Ta gärna med fika eller lunchmatsäck. Kung Björns hög är ett
härligt utflyktsmål för stora och små!
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

31. Ormar och insekter,
guidning för vuxna
När: 13 maj kl. 10
Var: Kung Björns hög i Hågadalen, Uppsala
Busshållplats: Håga gård
Vilka insekter och andra småkryp kan vi hitta i luften,
på marken och i träden runt Kung Björns hög? Hör
insektskännaren Simon Kärvemo visa och berätta. Simon är
även ormexpert så om vädret är gynnsamt spanar vi efter
huggorm och snok.
Anmälan till Biotopia: info@biotopia.nu
Arrangör: Biotopia

Har du frågor om utflykterna? Kontakta Biotopia: 018-727 63 70
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36. Utflyktsdag vid Fullerö backar
När: 14 maj kl. 14–17
Var: Fullerö backar
Busshållplats: Hamra

32. Backsipperäkning
När: 13 maj kl. 11
Var: Bålsta
Busshållplats: Bålsta station

Kom till Fullerö backar och upptäck ett av Upplands vackra
naturreservat! Våren anländer tidigt till de soliga betade
backarna och från åsens krön har man en fantastisk utsikt över
Fyrisåns dalgång och den öppna slätten. Titta på backsippor,
prova på att håva småkryp i Fyrisån, gå tipspromenad eller bara
njuta av våren. Medtag egen matsäck.
Anmälan: Nej
Arrangörer: Friluftsfrämjandet Storvreta

Vi besöker områden runt Bålsta för att på plats räkna
backsippebeståndet. Samling kl. 11 vid Stationsgrillen,
vid Bålsta station.

37. Kurs i krisberedskap för dig med lindrigt
förståndshandikapp

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Håbo

När: 17 maj 18.30–20.30
Var: Breds-Vreta 2, Enköping

33. Vårfest på Eda lägergård
När: 13 maj kl. 13–15
Var: Eda lägergård, Lagga
Kom och fira att lägergårdsföreningen fyller 10 år med oss!
Vi laddar med föredrag, naturskola, friluftsaktiviteter och annat
skoj. Föreningen bjuder på fika!

Om det blir ett längre strömavbrott måste man räkna med att
mataffärer är stängda, det kommer inget vatten i kranen och
hur gör man när man ska på toa? Vad finns för knep för att klara
en sådan situation?
Målgruppen är Unga eller vuxna förståndshandikappade. Du
kan komma med boendet, familjen, vänner eller en förening.
Vi kommer att prata en del men fikar också med egen matsäck

Anmälan: Nej
Arrangör: Knivsta naturskola i Eda och Eda lägergårdsförening

Kursen hålls i skogen där det finns möjlighet att sitta under tak
om det regnar. Det finns också utedass. Du måste kunna gå bra
själv, det är ca 400 meter till kursplatsen.

34. Nyfiken på att paddla kajak

Anmälan: Senast 14 maj, info@vreta-gard.se. Minst 12
deltagare krävs. Vid frågor ring 070-683 36 03
Arrangör: Vreta gård

När: 13 maj kl. 10–14
Var: Skutskär, på parkeringen vid COOP
Busshållsplats: Skutskär centrum
Kajaksektionen informerar om föreningens verksamhet och
visar kajaker och utrustning.
Anmälan: Nej
Arrangör: Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby och
Älvkarleby kommun, Kultur och fritid

35. Prova på att ”gärdsla”

38. Fåglar vid Hjälstaviken
När: 18 maj kl. 18.30
Var: Hjälstaviken. Samling vid Hårbyparkeringen.
Häng med du också på fågelspaning vid Hjälstaviken. Guidar
gör Pekka Westin. Glöm inte matsäck!
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Enköping och Bålsta

När: 14 maj kl. 10–16
Var: Viksta traktormuseum, nordväst om Björklinge
“Att gärdsla” betyder att sätta upp en gärdsgård. Ett hantverk
och en teknik som allt mer faller i glömska. Med oss får
du möjlighet att prova på detta hantverk. Vi berättar om
gärdsgården i det gamla bysamhället. Vilka funktioner kunde
den ha och syns det på gärdsgården? Vilka material använde
man, och varför?
Men merparten av tiden ska vi gärdsla: Sätta stolp, lägga
gärslen och dra vidjor.
Viksta traktormuseum håller öppet, möjlighet att köpa fika
finns, men det går också bra att ta med sig egen matsäck.
Anmälan: Senast 1 maj till stefan@naturjouren.se
Arrangör: Naturjouren

Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender
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39. Blommor och bin på Linnés
trädgårdsfest
När: 20 maj kl. 11–17
Var: Linnéträdgården i Uppsala
Busshållplats: Stadsbiblioteket
Den 20 maj firas Linnés födelsedag med ett stort arrangemang
i Linnéträdgården i Uppsala. Biotopia finns på plats med
information om Uppsalas åtta Linnéstigar. Kl. 11.30 och 14.30
kan du följa med på en familjeguidning där vi bl.a. undersöker
livet i dammen. Hela dagen kan du bygga ditt eget bihotell att
sätta upp i en trädgård som bostad till vilda bin. Bin som i sin
tur hjälper till med pollineringen.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia (Linnés trädgårdsfest är ett
samarrangemang med flera olika aktörer som Uppsala
universitet, Destination Uppsala och Svenska Linnésällskapet).

40. I Linnés fotspår längs
Vaksalavandringen – För vuxna
När: 20 maj kl. 9–ca 13
Var: Linnéstigen Vaksalavandringen. Samling vid Uppsala
centralstation, läge C3.
Busshållplats: Törnby
På sin tid var Linné otroligt populär som inspiratör ute i
naturen. Det hyllar vi idag när Linné firar sin födelsedag med
en guidning längs en av hans klassiska exkursionsstråk,
Linnéstigen Vaksalavandringen. Naturguide Lisel Hamring
berättar om de växter vi ser idag, vilka som fanns på Linnés tid
och vad han använde dem till. Vi kommer att starta i slutet av
stigen, vid Törnby, och gå mot Jälla och vidare till Ekensberg
där vi avslutar. Det blir totalt 5,5 km. Se mer info om upplägget
på Biotopias hemsida.

42. Invigning av fiskartorpet på Röllingen
När: 21 maj kl. 10.30–14
Var: Röllingens naturreservat. Det kommer att finnas möjlighet
att parkera vid Svanvik och få båtskjuts ut till ön. Första båten
går kl. 10. Ta med egen flytväst (begränsat antal finns att låna.)
Det gamla fiskartorpet på Röllingen, som har anor från
1800-talet, har renoverats varsamt och återfått äldre detaljer.
Från och med i sommar kommer besökare att kunna hyra
stugan för övernattning i reservatet vilket vi firar med öppet
hus! Klockan 11 inviger Landshövding Göran Enander och
därefter finns möjlighet att följa med på bland annat guidning
i reservatet och håvning efter vattendjur. Enklare förtäring
kommer att finnas till försäljning. Mer detaljerat program
kommer i Biotopias kalendarium och på Länsstyrelsens
hemsida.
Anmälan: Nej
Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala

43. Fågelexkursion till Hosjön
När: 21 maj kl. 8–12
Var: Pumphuset på väg ner till Hosjön

41. Exkursion till Florarna

Vi träffas vid parkeringen vid pumphuset på vägen ner mot
Hosjön för gemensam promenad ner till sjön. Det är ca 800m
promenad på skogsväg ner till sjön. Vi tittar på fåglar samt har
en eld igång och möjlighet att baka pinnbröd. Ta med det du
vill grilla. Det går att komma senare. Mer info på
friluftsfrämjandets hemsida.

När: 20 maj kl. 10
Var: Naturreservatet Florarna. Samling vid Österbybruk
centrum.

Anmälan: Nej
Arrangörer: Friluftsfrämjandet Alumge-Länna och
Almunge- Knutby ornitologiska förening

Följ med till den unika miljön i Florarnas naturreservat. Vi rör
oss genom spännande skogar och öppna myrar och tittar på
de insekter vi hittar i de olika miljöerna. Ta med rikligt med fika
och lämplig klädsel och skodon, gärna stövlar.

44. Bioblitz Linné

Anmälan: info@biotopia.nu, eller 018-727 63 70
Arrangör: Biotopia

Anmälan: Nej
Arrangör: Entomologiska Föreningen

När: 22 maj kl. 10–16
Var: Hågadalen, Predikstolen
Busshållplats: Lurbo bro
Kom och hjälp till att leta efter artskatter i Hågadalens
biologiska mångfald! I små grupper går vi på en liten
vandring tillsammans med en artexpert för att leta efter så
många olika arter som möjligt. Efter vandringen samlas vi
vid ett tält för att gå igenom fynden och registrera dem i
Artportalen. Det kommer att finnas datorer, stereoluppar och
bestämningslitteratur. Artexperterna finns också på plats för att
hjälpa till. Läs mer i Biotopias kalender!
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

Glöm inte att ta med en god matsäck på utflykten!
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45. Biologisk mångfald i tätorten
När: 22 maj kl. 15–16
Var: Kommunkontoret Heby, Tingsgatan 11
Busshållplats: Heby station eller Heby torg
Har du tänkt på hur många olika växter och djur som finns i
din närhet i staden? Följ med på en lätt stadsvandring i Heby
och lär dig mer om en del av de växter och djur som finns
här. Under en timme går vi en slinga på ca 3 km på mestadels
asfalterade vägar i centrala Heby.
Passar alla åldrar, berättandet anpassas efter deltagarna!
Anmälan: Nej
Arrangör: Heby kommun

48. Utflykt till Uvbergets Naturreservat i
Örsundsbro

46. Fjärilssafari för 4 – 6-åringar

När: 27 maj kl. 10
Var: Uvberget Örsundsbro, vi träffas vid Alstabadets/Uvbergets
parkering.

När: 24 maj kl. 13–14
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten, i västra utkanten av
Uppsala. Samling på parkeringen vid Hällens gård
Busshållplats: Håga by, därifrån följ skyltarna mot Fjärilsstigen

Uvberget ägs och förvaltas av Naturskyddsföreningen i
Enköping. Häng med och upplev våren i reservatet. Glöm inte
ryggsäck med fika!

Välkommen på mini-safari på fjärilsstigen! Gillar du fjärilar?
Idag har du chansen att lära dig mer! Det finns massor av olika
sorter av fjärilar som skiljer sig i både färg och form. Vad är en
fjäril och var kan man hitta dem i naturen? Vi undersöker fjärilar
och ser vilka vi kan hitta på stigen. Vi går tillsammans till en
fin fikaplats i skogsbrynet och tillbaka (totalt 1km). Vi tar med
håvar och utrustning som man får låna. Ta gärna med eget fika!

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Enköping

Anmälan: Anmäl hela ditt sällskap (även vuxna som följer med)
till info@biotopia.nu
Arrangör: Biotopia

Kursen som egentligen kallas ”72-timmar” och handlar
om vad som händer vid t.ex. ett längre strömavbrott. Hur
sårbart är samhället och vad kan hända vid kriser då vanliga
samhällsfunktioner inte fungerar? Hur kan man lätt förbereda
sig för att klara sig själva några dagar utan hjälp.

47. Fjärilssafari för 7 – 12-åringar
När: 25 maj kl. 13–15
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten, i västra utkanten av
Uppsala. Samling på parkeringen vid Hällens gård
Busshållplats: Håga by, därifrån följ skyltarna mot Fjärilsstigen
Idag är det ledigt från skolan och du kan följa med på
fjärilssafari! Vi samlas vid parkeringen vid Hällens Gård där
du får låna håv och utrustning som man kan använda för att
titta på fjärilar. Hur känner man igen en fjäril och hur hittar
man dem? Vilka fjärilar är ute och flyger just nu? Fjärilsstigen i
Hågadalen-Nåsten är en plats där man kan hitta många olika
arter av fjärilar. En del flyger på öppna marker och andra hittar
man i öppningar i skogen. Ta med eget fika. Vi kommer att gå
en kortare sträcka längst banvallen (totalt ca 2 km).
Anmälan: Anmäl hela ditt sällskap (även vuxna som följer med)
till info@biotopia.nu
Arrangör: Biotopia

49. Kurs i krisberedskap för vuxna
När: 29 maj 18.30–20-30
Var: Breds-Vreta 2, Enköping

Ta med eget fika. Kursen hålls i skogen där det finns möjlighet
att sitta under tak ifall det regnar. Det finns också ett utedass.
Kursen körs genom Civilförsvarsförbundet.
Anmälan: Senast 27 maj till info@vreta-gard.se. Minst 12
deltagare krävs.
Arrangör: Vreta gård

50. Lyssna på nattsångare
När: En sen kväll i början av juni
Var: Marma skjutfält
En sen kväll i början av juni lyssnar vi på nattsångare på Marma
skjutfält, en riktig höjdarlokal för nattsångare. Vilken kväll det
blir är beroende av väder och tillgänglighet till skjutfältet.
Anmälan: Anmäl ditt intresse senast 29/5 till Andreas Press,
070-313 43 60
Arrangör: Naturskyddsföreningen Älvkarleby

Orientera med Naturpasset
Olika orienteringsklubbar i länet sätter upp orienteringskontroller. Du köper en karta och sedan är det bara att ge
sig ut. De föreningar som erbjuder Naturpasset hittar du på:
www.naturpasset.se.

Bra tillgänglighet? Fråga Biotopia om utflykterna: 018-727 63 70
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51. Nattfågellyssning
När: I början på juni
Var: Någonstans i Heby kommun
I början av juni planeras en utflykt för att lyssna på nattsångare.
Datum och tid bestäms en vecka innan och informationen
hittar du på hemsidan: www.gkh.se
Anmälan: Se infon på hemsidan
Arrangör: Naturskyddsföreningen Heby och Gröna
Kunskapshuset

52. Östhammarsfjärdens dag
När: 1 juni
Var: Troligtvis på Krutudden, Östhammar
Välkommen till en dag med flera olika aktiviteter på tema
vatten och Östhammarsfjärden. För program, tider och plats,
håll utkik i Biotopias kalender.
Anmälan: Nej
Arrangör: Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen m.fl.

53. Rikkärr och gölgrodor
När: 3 juni kl. 10–14
Var: Hällefjärd, Hållnäs. Samlingsplats meddelas efter anmälan
Välkommen på guidad tur vid Hällefjärd med dess intilliggande
rikkärr. Rikkärr är artrika miljöer och vid Hällefjärd finns ett 50tal typiska rikkärrsväxter. Dessutom finns flera insekter, spindlar
och snäckor som är typiska för rikkärr. I själva Hällefjärd lever
bland annat gölgroda, större vattensalamander och blodigel.
På guidningen kommer vi att titta på mossor, orkidéer
och andra kärlväxter och vi kommer att lyssna och titta på
gölgrodor. Ta på stövlar och packa med matsäck!
Anmälan: Till Biotopia, info@biotopia.nu eller 018-727 63 70
senast två dagar innan. Begränsat antal platser.
Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala

54. Upptäckardag vid Tegelsmora kyrksjö –
Familjeutflykt för barn i alla åldrar
När: 4 juni kl. 10
Var: Tegelsmorasjön, norr om Örbyhus
Följ med Martin Linderstad på upptäcktsfärd i strandzonen vid
kyrksjön. Fågeltorn och grillplats finns och i luften, vattnet och
på marken hittar vi massor att undersöka. Kikare, håvar och
luppar finns att låna. Ta gärna med matsäck.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Tierp

55. Insektskväll
När: 5 juni kl. 19
Var: Naturreservatet Kalmarnäs, Bålsta. Samling på
parkeringen.
Med insektskännaren Gunnar Sjödin som guide lär vi känna
insektsfloran i Kalmarnäs naturreservat i utkanten av Bålsta.
I Kalmarnäs finns branta klippor, en lummig bäckravin,
betesmarker och lövrik blandskog med grova ekar.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Håbo

56. Fjärilsstigen på lätt svenska
När: 6 juni kl. 13–15
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten, i västra utkanten av
Uppsala. Samling på parkeringen vid Hällens gård
Busshållplats: Håga by, därifrån följ skyltarna mot Fjärilsstigen
Idag är Sveriges Nationaldag! Vi välkomnar gamla och nya
svenskar ut i den vackra försommaren för att titta på fjärilar!
Fjärilsstigen i naturreservatet Hågadalen-Nåsten ligger alldeles
utanför Uppsala och är en av Sveriges bästa platser för att se
många olika fjärilar. Vi berättar om Sveriges fjärilar, var de olika
fjärilarna finns och hur man ska göra för att få syn på dem. Vi
visar hur man använder håvar och går sedan tillsammans en bit
längs stigen (totalt 3 km) för att se vilka fjärilar vi hittar. Ta gärna
med eget fika! Guidar gör Karin Lindström och Sara Beckman.
Anmälan: info@biotopia.nu
Arrangör: Biotopia

Torsdagsutflykter med Biotopia
När: Torsdagar preliminärt v. 26–32 kl. 16–18
Var: Samling vid Biotopia
Häng med på en eftermiddagstur på cykel!
Tillsammans med en guide från Biotopia tittar vi på
stadsnära natur. Temat varierar under sommaren.
Håll utkik i Biotopias kalender för mer info,
www.biotopia.nu/kalender.
Anmälan: info@biotopia.nu eller 018-727 63 70
Arrangör: Biotopia

Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender
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57. Natursnokarna,
blomstervandring
När: 10 juni kl. 14–16 eller 15–17 (se Natursnokarnas
Facebooksida för uppdaterad information!)
Var: Kung Björns hög i Hågadalen, Uppsala. Samling på
parkeringen.
Busshållplats: Håga
Idag gör vi en exkursion i hagen vid Hågahögen och tittar på
vad som blommar.
Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och
familjeverksamhet. Vi upptäcker naturen tillsammans!
Aktiviteten passar 3-5 år men äldre syskon är också välkomna.
Vid frågor, kontakta deboraarlt1@gmail.com
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Uppsala

58. Cykelutflykt till Linnés Sävja
och Hammarby
När: 11 juni kl. 10
Var: Samling vid fontänen vid Flustret, Uppsala
Vi cyklar längs med Linnéstigen Danmarksvandringen så
mycket det går. Stigen går längs Fyrisån, genom Kungsängen
och Djurgårdsskogen fram till Linnés Sävja och därifrån vidare
till Linnés Hammarby. Vi återvänder till Uppsala via Årsta. Hela
cykelturen är ca 3 mil. Ta med egen cykel och matsäck.
Anmälan: Nej
Arrangör: Cykelfrämjandet i Uppsala och
Naturskyddsföreningen Uppsala

59. Prova på paddling i Storvreta
När: 11 juni kl. 16–18
Var: Storvreta badplats
Busshållplats: Rosmarinvägen
Är du sugen på att prova på kanot eller kajak?
Friluftsfrämjandet finns på plats vid Storvretas fina badplats
och hjälper dig att komma iväg på en minitur. Flytvästar
finns att låna till hela familjen. För den som vill grilla
kommer vi att hålla elden igång. Ta med det ni själva vill äta.
Parkeringsmöjligheterna vid badplatsen är begränsade så kom
gärna med cykel eller buss. Det går också att parkera i Storvreta
centrum och promenera till badet, ca 1 km.
Anmälan: Nej
Arrangör: Friluftsfrämjandet Storvreta

60. De vilda blommornas dag i Norden
När: 18 juni kl. 13
Var: Naturreservatet Bondskäret. Samling vid det vita
järnmagasinet.
Följ med på en botanisk vandring med Svante von Strokirch i
Bondskärets naturreservat. Det blomsterrika reservatet ligger
vid havet, granne med naturreservatet Ängskär.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Tierp

61. De vilda blommornas dag i Norden
När: 18 juni kl. 12.30
Var: Biskops-Arnö
Med botanikerna Mora Aronsson och Thommy Åkerberg som
guider besöker vi Biskops-Arnö för att på plats lära oss mer om
denna ös unika flora. Ta gärna med fika och ta på kläder efter
väder. Samling kl 12 vid Stationsgrillen vid Bålsta station, eller
kom direkt till parkeringen på Biskops-Arnö, kl. 12.30.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Håbo

62. Exkursion till Siggefora
När: 18 juni kl. 10
Var: Samling på parkeringen vid badplatsen i Siggefora
(OBS ej campingen)
Vi ger oss ut i kraftledningsgatan vid Siggefora för att leta efter
den sällsynta väddnätfjärilen och sotnätfjärilen som brukar
flyga där. Om vi har tur kan vi även se makaonfjäril.
Anmälan: Nej
Arrangör: Entomologiska föreningen och Botaniska sektionen
i Uppland.

63. Kurs i krisberedskap för barn/familj
När: 19 juni 14–16.30
Var: Breds-Vreta 2, Enköping
Om det blir ett längre strömavbrott så måste räkna med att
mataffärer är stängda, det kommer inget vatten i kranen och
hur gör man när man ska på toa? Det kanske blir mörkt och
kallt. Vad finns för knep för att klara en sådan situation?
Barn från ca 10 år med förälder/någon vuxen. Självklart kan en
vuxen ha med fler barn, eller så kommer man som familj. Det
är en kurs och vi kommer att prata en del, men lägger också in
några lekar. Kursen hålls i skogen där det finns möjlighet att
sitta under tak ifall det regnar. Det finns också utedass. Kursen
körs genom Civilförsvarsförbundet.
Anmälan: Senast 16 juni, info@vreta-gard.se. Minst 12
deltagare krävs. Vid frågor ring 070-683 36 03
Arrangör: Vreta gård

Glöm inte att ta med en god matsäck på utflykten!
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64. Leta spindlar vid Kronparken,
familjeaktivitet
När: 22 juni kl. 13–16
Var: Smultronstället Kronparken, Uppsala
Busshållplats: Polacksbacken eller Grindstugan
Vilka spindlar kan man hitta i vår natur? Hur ser de ut? Spinner
alla nät? Var hittar man dem? Följ med på spindelsafari
och leta spindlar och andra småkryp med biologen
och småkrypsexperten Ged Malsher från SLU. Vi går på
gemensam spindeljakt kl. 13 och 14.30. Däremellan är det fri
småkrypsletning på egen hand. Håvar och luppar finns att låna.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

68. Fjärilssafari – högsommar
När: 2 juli kl. 13–15
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten, i västra utkanten av
Uppsala. Samling vid punkt 3 på fjärilsstigen, där stigen viker av
från banvallen.
Busshållplats: Håga by, därifrån följ skyltarna mot Fjärilsstigen
Början av juli är den kanske allra bästa tiden att hitta många
olika arter fjärilar. På den här safarin går vi längst stigarna den
sista sträckan av fjärilsstigen, där man har bäst chans att se
många olika arter. Vi går i lugn takt en sträcka på ca 3 km. Man
behöver inga speciella förkunskaper och vi tar med utrustning
(håvar och burkar) som du får låna.

65. Fågel, fisk och mittemellan

Vi kommer att titta på de fjärilar vi hittar längst stigen och
skulle det vara dåligt fjärilsväder så tar vi med material som vi
kan visa. Ta gärna med eget fika! Guidar gör Lennart Henestam
från Entomologiska föreningen och Maria Brandt från Biotopia.

När: 29 juni kl. 15–16
Var: Samling nere vid stranden vid Färnesandsbadet, Östa

Anmälan: info@biotopia.nu
Arrangör: Biotopia

I Östa naturrreservat utanför Tärnsjö i Heby kommun finns
många fåglar, fiskar och allt däremellan.

69. Svantes blomstervandring

Under en timmes tid berättar vi om en del av de växter och djur
som finns här, och besöker några smultronställen i naturen. Vi
rör oss på stigar, stränder och lättframkomlig natur, ha bra skor
och kläder efter väder. Totalt går vi ca 3-4 km. Möjlighet till bad
och grillning före och efter guidningen.
Passar alla åldrar, berättandet anpassas efter deltagarna.
Aktiviteten är en del i Fest i Heby och fler aktiviteter pågår i och
i närheten av Östa under dagen.
Anmälan: Nej
Arrangör: Heby kommun

66. Trollsländor och orkidéer vid Storfjärden
När: I början på juli
Var: Storfjärden, Dalälven
I början av juli gör vi en utflykt till ett rikkärr vid Storfjärden
för att spana efter sällsynta trollsländor, t.ex. dvärgflickslända,
och orkidéer som gulyxne och knottblomster. Trollsländor är
väderkänsliga så valet av utflyktsdag bestäms av vädret

När: 4 juli kl. 19
Var: Samling på ICA-parkeringen i Skärplinge
Enligt gammal god tradition tar Svante von Strokrich med oss
till en ny spännande plats med sommarblommor i högform. Ta
på oömma kläder, täta skor eller stövlar och ta med matsäck.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Tierp

70. Floraväktarträff
När: 6 augusti kl. 14
Var: Lastberget väster om Bålsta. Samling vid Stationsgrillen,
vid Bålsta station.
Vi åker till en grusväg vid Lastberget för att på plats räkna
stallörtbeståndet.
Anmälan: Nej
Arrangör Naturskyddsföreningen Håbo

Anmälan: Senast 27 juni till Tore Dahlberg, 070-381 04 35
Arrangör: Naturskyddsföreningen Älvkarleby

67. Ängsslåtter
När: 2 juli kl. 11
Var: Rölundaåsen, Skohalvön. Parkera vid Häggeby kyrka. Följ
grusvägen mot Nederhassla gård, därefter 150 m promenad på
Upplandsleden fram till ängen.
För att gynna den klassiska ängsfloran i vårt odlingslandskap så
anordnas traditionell slåtter på en liten äng invid Rölundaåsen.
Ta gärna med lie och räfsa om du har, samt fika.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Håbo

Har du frågor om utflykterna? Kontakta Biotopia: 018-727 63 70
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73. Guidad cykeltur på Kalmarhalvön
När: 20 augusti kl. 9.50–13
Var: Bålsta, samling på parkeringen vid Åbergs museum
Kalmarhalvöns natur gömmer på mycket historia. Följ med
på en ca tre timmar lång cykeltur med vikingaguiden Ingrid
Ljungkvist. Vi besöker bl.a. Viby, en förmodad offerplats, Kalmar
kyrka, runstenar och gravar vid Låddersta och eventuellt
bronsåldershögar vid Myrskären. Ta med egen cykel.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Håbo

74. Gröna ytor i staden

Ekflikmätare. Foto: Johan Södercrantz

71. Fjärilssafari – sensommar
När: 13 augusti kl. 13–15
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten, i västra utkanten av
Uppsala. Samling vid punkt 3 på fjärilsstigen, där stigen viker
av från banvallen.
Busshållplats: Håga by, därifrån följ skyltarna mot Fjärilsstigen
Nu börjar sommaren gå mot sitt slut men ännu finns det bra
chans att hitta många olika arter fjärilar på fjärilsstigen. På den
här safarin går vi den sista sträckan av fjärilsstigen, där man har
bäst chans att se många olika arter. Vi går i lugn takt en sträcka
på ca 3 km. Du behöver inga speciella förkunskaper och vi tar
med utrustning (håvar och burkar) som du får låna på turen.

När: 25 augusti 15–16
Var: Samling vid kommunkontoret i Heby, Tingsgatan 11
Busshållplats: Heby station eller Heby torg
I alla städer oavsett storlek finns en mängd olika gröna ytor
som sköts på olika sätt för att fylla olika funktioner och möte
olika behov. I Heby har kommunen inventerat alla egna gröna
ytor och under en timmes vandring berättar vi om vilka
gröna (och blåa!) miljöer som finns i centrala Heby och hur
kommunen sköter dem utifrån tankar om biologisk mångfald,
anpassning till ett förändrat klimat, ekosystemtjänster och
möjligheter till promenader, aktiviteter, möten och vila
utomhus. Promenaden tar ca en timme och vi går ca 3 km
totalt. Vi rör oss mestadels på hårdgjorda ytor men ta kläder
och skor efter väder.
Anmälan: Nej
Arrangör: Heby kommun

Vi kommer att titta på de fjärilar vi hittar längst stigen och
skulle det vara dåligt fjärilsväder så tar vi med material som
vi kan visa. Ta gärna med eget fika! Guidar gör Lennart
Henestam från Entomologiska föreningen och Maria Brandt
från Biotopia.

75. Exkursion - Nattlys

Anmälan: info@biotopia.nu
Arrangör: Biotopia

Vi upprepar förra årets nattlys där vi tittar på nattfjärilar.
Denna gång vid de fina markerna på Tunåsen. Ta med fika och
pannlampa.

72. Nattfjärilar

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.

När: 18 augusti kl. 21–23
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten, i västra utkanten av
Uppsala. Samling på parkeringen vid Hällens gård
Busshållplats: Håga by, därifrån följ skyltarna mot Fjärilsstigen
Ikväll öppnar vi dörren till nattfjärilarnas värld! Nu är kvällarna
lite mörkare och det brukar gå bra att locka till sig många
olika arter av nattfjärilar med ljusfällor. Vi sätter upp ljus- och
doftfällor för att locka till oss några av alla de arter nattfjärilar
som finns i Hågadalen. Vi kommer inte att gå någon längre
sträcka så klä dig varmt om det är kyligt. Du behöver inte ha
några förkunskaper för att vara med utan det räcker att vara
nyfiken på nattfjärilar. Kvällen genomförs i samarbete med
Entomologiska föreningen i Uppsala. Ta gärna med eget fika!
Anmälan: info@biotopia.nu
Arrangör: Biotopia och Entomologiska föreningen

När: 26 augusti kl. 20
Var: Tunåsen, Gamla Uppsala
Busshållplats: Kungshögarna

Anmälan: Nej
Arrangör: Entomologiska Föreningen

76. Stadsskogens dag
När: 27 augusti kl. 11–15
Var: Stadsskogen Uppsala
Busshållplats: Sommarro vid Norbyvägen eller Döbelnsgatan
Stadsskogens dag är en friluftsdag för alla åldrar där olika
föreningar och organisationer presenterar sin verksamhet. Här
finns aktiviteter som ponnyridning, försäljning av kolbullar,
korv, fika och trädgårdsväxter m.m.
Anmälan: Nej
Arrangör: Uppsala kommun

Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender
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77. Biotopia på Stadsskogens dag
När: 27 augusti kl. 10–15
Var: Stadsskogen, Uppsala
Busshållplats: Sommarro vid Norbyvägen eller Döbelnsgatan
vid Kåbovägen
Upptäck stadsskogens träd tillsammans med Biotopia. Gör
fina vykort med löv från ditt favoritträd. Gå en tipspromenad
längs en Linnéstig, testa dina skogskunskaper och var med en i
utlottning av fina priser.
Anmälan: Nej
Arrangör av trädaktiviteten: Biotopia

78. Ringmärkning vid Örbyhus slott
När: 27 augusti kl. 07
Var: Örbyhus slott. Samling på parkeringen
Under några morgontimmar följer vi arbetet med
ringmärkning av fåglar vid Oxängen bakom Örbyhus slott. Att
se fåglar på nära håll och kanske få hålla en fågel i handen är
en speciell upplevelse. Guidar gör Oxängens ringmärkargrupp
och Upplands ornitologiska förening.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Tierp

79. Fjällnoradagen
När: 2 september kl. 11–15
Var: Fjällnora friluftsområde
Välkommen till en dag för hela familjen med massor av
aktiviteter och uppvisningar! Ponnyridning, kolbullar,
motorflotte, motorsågsskulptör, fårklippning och massa annat
skoj!
Läs mer om programmet på: www.uppsala.se/fjallnora och på
vår facebook-sida
Anmälan: Nej
Arrangör: Uppsala kommun

80. Linnéstigsvandring bland glupar,
granar och gammelskog
När: 3 september kl. 10–ca 15
Var: Linnéstig 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 27/8
Arrangör: Biotopia

Glöm inte att ta med en god matsäck på utflykten!
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Hitta ut på egen hand!

Hitta information

Besök ett Smultronställe i naturen

Vandra Upplandsleden

•

Upplandsstiftelsen.se, välj Naturtips eller
Upplandsleden

•

Länsstyrelsen.se/uppsala, sök på naturreservat

•

Biotopia.nu, tel 018-727 63 70

Appar
Under våren arbetar Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen
och Biotopia tillsammans för att ta fram två nya appar
om länets natur: Naturkartan Uppsala län och
Naturkartan Upplandsleden.

Besök ett naturreservat

De gamla apparna Naturtipset och Upplandsleden
försvinner.

LONA-dagen den 27 augusti 2017
Den 27 augusti visar kommuner, föreningar och andra
aktiva inom naturvård och friluftsliv upp sina lokala
naturvårdsprojekt. Flera kommuner i Uppsala län
kommer att delta i detta nationella evenemang!
Håll utkik efter program på Länsstyrelsens hemsida
(lansstyrelsen.se/uppsala) och i Biotopias kalendarium
(biotopia.nu/kalender).
Läs mer om den Lokala naturvårdssatsningen på
Naturvårdsverkets hemsida (naturvardsverket.se/lona).

Hitta ut till naturen!
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Karta över var de olika aktiviteterna i
Utflyktsprogrammet äger rum.

Följ med på en utflykt till naturen!

