Utflyktsprogrammet
vår & sommar 2018
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 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.
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.
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.

2. Guidad mullevandring för
personer med funktionsnedsättning
När: 11 april kl. 13–14.30
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: Anmälan görs senast en vecka innan varje
guidetillfälle till uppsala@friluftsframjandet.se
Arrangör: Friluftsfrämjandet i samarbete med
Studiefrämjandet

3. Varggropens fågeltorn vid Vendelsjön, 20 år!
När: 14 april kl. 7–15
Var: Smultronstället Varggropens fågeltorn, Vendelsjön.
Parkering finns vid Åhl, därifrån är det 300 m promenad genom
beteshage fram till tornet.
Exkursion på morgonen med Upplands ornitologiska förening.
Samling kl. 7 på plats som meddelas vid anmälan till Lars-Erik
Larsson, lelarsson@telia.com, 070-750 02 03.
Fågelguider på plats vid Varggropen från 8.
Jubileumsprogram kl. 10-12 med fågelguidning,
familjeaktiviteter och firande.
Ta med eget fika eller fika/ät lunch på närbelägna Ängslyckans
café som håller öppet kl. 12–15. Fågelaktiviteter fortsätter där.
Anmälan: Endast till UOF:s aktivitet, se ovan.
Arrangör: Föreningen Vendelsjön, Upplands Ornitologiska
Förening, m.fl.

4. Vårtecken vid Kung Björns hög,
familjeaktivitet
När: 15 april kl. 10–14
Var: Kung Björns hög i Hågadalen, Uppsala
Busshållsplats: Håga gård

1. Välkommen att se Hargs bruk
När: 8 april kl. 12
Var: Hargs bruk, samling vid slakthusplatsen
Busshållplats: Hargs kyrka (OBS få turer)
Ägaren Simone Beck-Friis är nionde generationen som förvaltar
egendomen Hargs bruk. Han tar emot oss på vallonbruket, som
nu har varit i drift i 350 år, och guidar oss runt. Ta med egen
kaffekorg.
Kostnad: 60 kr för medlemmar i STF, 100 kr för övriga.
Anmälan: Anmäl dig senast 3 april till Lotte Borgström
073-516 17 46
Arrangör: STF Norra Roslagen

Det kryper och växer och knakar i naturen. Växter och djur
vaknar och rör på sig efter vintern. Vilka kan du hitta här vid
Kung Björns hög? Gå på en skattjakt efter vårtecken och se
hur många du kan hitta! Krysslistor med vårtecken, luppar och
kikare finns att låna för den som vill. Ta gärna med fika eller
lunchmatsäck. Kung Björns hög är ett härligt utflyktsmål för
stora och små!
Kl. 11 sker också en guidning för vuxna i samma område, se
nedan.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

Glöm inte att ta med en god matsäck på utflykten!
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5. Ormar i Hågadalen, för vuxna

8. Aspens dag i Fyrisån

När: 15 april kl. 11
Var: Kung Björns hög i Hågadalen, Uppsala
Busshållplats: Håga gård

När: 21 april kl. 10–16
Var: Dombron i Uppsala
Busshållplats: Stora torget

Våren är en bra tid att spana efter orm! Följ med på guidning
med Simon Kärvemo som har stor erfarenhet av att spana efter
huggorm och snok. Om vädret är gynnsamt finns goda chanser
att få se orm även om det inte kan garanteras. Hittar vi inga
ormar kommer Simon även att berätta om de småkryp och
insekter vi stöter på under guidningen. Begränsat antal platser.

Idag vill vi uppmärksamma aspen och andra fiskar i Fyrisån
samt de åtgärder som gjorts av Uppsala kommun och
Naturskyddsföreningen för att underlätta för vandrande fisk.
Vid den här tiden på året kan nära på femhundra aspar, fiskar
som är runt halvmetern långa, vandra upp via fisktrappan
vid Islandsfallet till Aspforsen vid Dombron för att leka inne i
centrala Uppsala. Vi lanserar även en mobilguide om asp och
vandrande fisk i de centrala delarna av Fyrisån.
Se program med tider på Biotopias hemsida.

Anmälan till Biotopia: info@biotopia.nu
Arrangör: Biotopia

6. Guidad mullevandring för
personer med funktionsnedsättning

Anmälan: Nej
Arrangörer: Uppsala kommun, Upplandsstiftelsen och
Länsstyrelsen i Uppsala län

När: 18 april kl. 10–11.30 och 13–14.30
Var: Samling vid Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds v 270
Busshållplats: Sunnerstabacken

9. Cykeltur till Vallsgärde och Fullerö backar

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.

Vi cyklar på cykelvägen till Gamla Uppsala högar och vidare
mot Storvreta och Vallsgärde. I naturreservatet Fullerö backar
äter vi medhavd matsäck bland backsipporna på åsen. Hem
cyklar vi samma väg eller via Vittulsbergsvägen och Svia.

Kostnad: 40 kr per person, inklusive fika.
Anmälan: Anmälan görs senast en vecka innan varje
guidetillfälle till uppsala@friluftsframjandet.se
Arrangör: Friluftsfrämjandet i samarbete med
Studiefrämjandet

7. Vårfåglar
När: 21 april kl. 9
Var: Östervålatrakten, samling vid Östervåla torg
Följ med ut och upplev vårens fåglar. Lars Gustavsson tar oss
med till några olika fågellokaler i Östervålatrakten. Ta med fika
och varma kläder.
Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig på telefon:
070-231 56 45
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Heby och
Biosfärum Gröna Kunskapshuset

När: 22 april kl. 10
Var: Samling vid Domarringens skola i Uppsala

Anmälan: Anmäl dig gärna i förväg till Eva Ståhl, 070-996 13 97
Arrangör: Cykelfrämjandet i Uppsala och
Naturskyddsföreningen Uppsala

10. Fågelspaning i Gredelby hagar
När: 22 april kl. 9–11.30
Var: Fågeltornet i Gredelby hagar, Knivsta
Busshållplats: Centralvägen
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.
Vi bygger holkar, går en tipsrunda och leker lekar. Naturskolan
visar upp den fältutrustning som finns att låna i materialboden.
Anmälan: Nej
Arrangör: Knivsta naturskola i Eda, Upplands Ornitologiska
Förening och Knivsta kommuns park- och naturenhet

11. Enköpingsåns dag
När: 22 april kl. 12.30–14
Var: Enköpingsån vid Drömparken i centrala Enköping
Busshållplats: Gustav Adolfs plan
När vattentemperaturen stiger 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 småkryp som
håvats upp. Aktiviteten passar alla. Berätta gärna om din bild
av Enköpingsån, kanske har du några fiskehistorier? Hur kan vi
utveckla ån till en bättre livsmiljö?
Kom i tid till vittjningen som börjar 12:30, därefter tittar vi på
och pratar fisk och ån till kl 14. Välkomna till vår fiskdag!
Anmälan: Nej
Arrangör: Enköpings kommun, Upplandsstiftelsen, Biotopia,
Länsstyrelsen

Bra tillgänglighet? Fråga Biotopia om utflykterna: 018-727 63 70
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12. Guidad mullevandring för
personer med funktionsnedsättning
När: 25 april kl. 10–11.30 och 13–14.30
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: Anmälan görs senast en vecka innan varje
guidetillfälle till uppsala@friluftsframjandet.se
Arrangör: Friluftsfrämjandet i samarbete med
Studiefrämjandet

13. Knivstaånsdag
När: 26 april kl. 12.30–14
Var: Knivsta, vid ån bakom stationshuset
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 småkryp.
Anmälan: Nej
Arrangörer: Upplandsstiftelsen, Biotopia, Knivsta kommuns
park- och naturenhet, Länsstyrelsen i Uppsala och Knivsta
naturskola i Eda

14. Vår med Natursnokarna
När: 28 april kl. 10.30–12
Var: Meddelas vid anmälan
Rädda en groda, följ ett rävspår eller håva smådjur i sjön – häng
med Natursnokarna! Natursnokarna är Naturskyddsföreningens
barn- och familjeverksamhet där vi upptäcker naturen
tillsammans (0-10 år i vuxet sällskap). Ta med egen matsäck och
klä dig efter vädret.
Anmälan: Anmäl dig till biblioteket i Örbyhus, tel 0293-21922
eller biblioteket.orbyhus@tierp.se
Arrangör: Naturskyddsföreningen Tierp

Hittaut.nu maj–oktober
Med kartan och Hittaut-appen kan du hitta ut i din
närmiljö, upptäcka nya platser och ett nytt och roligt sätt
att motionera på. Leta checkpoints och registrera koder på
webb och i app.
Hitta ut finns i Enköping och Uppsala. Hämta en gratis
orienteringskarta och ge dig ut! Läs om var kartorna finns
att hämta på: www.hittaut.nu

15. Årike Fyris
När: 2 maj 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 samlas i fågeltornet på västra sidan av
Fyrisån, två guider från Upplands Ornitologiska Förening finns
på plats.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

16. Kyrkåsen i backsippans tid
När: 2 maj kl. 17.30–19.30
Var: Kyrkåsen, samling vid vägen upp till Åsenstugan,
Enköping
Busshållplats: Enköpings station
Kyrkåsen är en naturpärla mitt i Enköping. Följ med oss på
en promenad i fina skira maj. Vi tittar på vad som slagit ut
bland blommor och blad. En av naturens vackraste blommor,
backsippan, berättar landskapets historia och vi lovar många
av dessa lila och ludna! Plus ett och annat om platsens
kulturhistoria, kommunens skötsel av åsen och ett besök i
kojbyggarlandet. Promenaden är ca 1,5 km och går längs
stigar, bitvis kuperat i åssluttningarna. Parkavdelningen och
kommunekologen guidar.
Anmälan: Nej
Arrangör: Enköpings kommun

17. Tämnaråns dag
När: 3 maj kl. 12.30–14
Var: Karlholm, vid Storåns fiskvandringsväg
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

18. Fågeltornskampen
När: 5 maj kl. 5–13
Var: Olika fågeltorn runt om i länet, se nedan
I denna klassiska tävling räknar man fågelarter från sitt
favorittorn från kl. 5 till kl. 13. Konkurrensen mellan de
uppländska tornen brukar vara hård! Preliminärt kommer vi
att ha lag på plats vid Årike Fyris, Funbosjön, Ledskärsviken,
Vendelsjön, Tegelsmorasjön, Hjälstaviken, Kärven och
Kallrigafjärden. Du får gärna anmäla dig till något av dessa
lag eller skapa ett lag vid ett annat fågeltorn, annars är du
varmt välkommen att bara komma förbi och göra oss sällskap i
fågelräkningen.
Anmälan: För anmälan eller frågor kontakta Samuel Persson,
samper97@gmail.com eller tel 073-685 48 92.
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender
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19. Torsdagspaddlingar i Skutskär

22. Cykeltur runt Årike Fyris

När: 3, 10, 17, 24 och 31 maj kl. 18.30
Var: Samling vid Rotskärsbron i Skutskär

När: 6 maj kl. 10
Var: Samling vid fontänen vid Flustret, i Uppsala

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.
Paddlingarna 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

Från Flustret åker vi över Hamnspången till östra sidan av
Fyrisån och vidare till Kungsängen och Lilla Djurgårdsskogen i
vitsippsprakt. Vi vänder antingen vid Flottsund, eller så fortsätter
vi till Kungshamn-Morga. Tillbakafärden sker längs Fyrisåns
västra sida. Turen blir 3–5 mil lång. Ta med matsäck.

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

20. Kom och snacka kajak med oss
När: 5 maj kl. 10–14
Var: Parkeringen vid Coop i Skutskär
Busshållplats: Skutskär centrum
Idag finns Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby på plats
vid Coop för att visa kajaker och informera om föreningens
paddlingar. Alla nyfikna är välkomna!
Anmälan: Nej
Arrangör: Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby och
Älvkarleby kommun, Kultur och fritid

21. Nybörjarkurs i orientering med
OK Enen
När: 5–6 maj kl. 10–17
Var: Gånstagården, Enköping
Busshållplats: Fagerudd vägskäl
Söker du en individuell idrott med bra sammanhållning? Vill
du bara lära dig hitta i skogen? Vill du träna både kropp och
knopp? Tycker du om kartor och friluftsliv?
Under två dagar lär vid dig vad som krävs för att klara
nybörjarbanor på någon av de många tävlingar som arrangeras
i närområdet. Vi delar in deltagarna i barngrupp (8–12 år) och
vuxengrupp (13 år och uppåt).
Kostnad: 150 kr vilket inkluderar lunch och fika båda dagarna,
samt kurslitteratur.
Anmälan: Anmäl dig via OK Enens hemsida: okenen.se/
nyborjare/nyborjarkurser/
Arrangör: OK Enen

Anmälan: Anmäl dig gärna i förväg till Björn Engström,
070-25 11 388
Arrangör: Cykelfrämjandet och Naturskyddsföreningen

23. Naturvandring i Båtfors naturreservat med
inriktning på fåglar
När: 6 maj kl. 8
Var: Båtfors naturreservat. Samling vid bron vid infarten till
Untra kraftverk och Untra by
Vi spanar längs Dalälven och lyssnar genom de gamla
ekskogarna efter nyanlända vårfåglar. Den 4 km långa turen tar
ca tre timmar lite beroende av hur nyfikna vi är. Ta med fika!
Anmälan: Nej
Arrangör: Älvkarleby kommun, Kultur och fritid

24. Fågelexkursion vid Hjälstaviken
När: 7 maj kl. 18.30
Var: Hjälstavikens naturreservat, samling på parkeringen vid
Hårby på västra sidan av Hjälstaviken
Med Pekka Westin som guide vandrar vi från parkeringen till
fågeltornet vid Hjälstaviken. Ta gärna med fika.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningarna i Håbo och Enköping

25. Sågarnas promenad
När: 8 maj kl. 18
Var: Skutskär, samling vid vattentornet Haga, Hagavägen 1
Busshållplats: Skutskär Berget (Från hållplatsen är det 1 km
promenad fram till samlingsplatsen)
Häng med på en historisk promenad i det gamla
sågverkssamhället Skutskär. Sågverket var en tid Sveriges
största och var i drift 1868-1987. Promenadens längd är ca 3 km.
Framkomligheten är på en stor del av sträckan god.
Anmälan: Nej
Arrangör: Karl-Åke Lindblad, Conny Blomberg, Britt-Marie
Strand, Älvkarleby kommun, Kultur och fritid.

26. Årike Fyris
När: 9 maj 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. Två fågelguider från Upplands Ornitologiska
Förening finns på plats.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

Alla utflykter hittar du också i appen Naturkartan!
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27. Vandra Upplandsleden:
Pansarudden–Kolarmora
När: 12 maj kl. 10
Var: Samling norra parkeringen i Pansaruddens naturreservat
Den här etappen av Upplandsleden är för dig som vill ut
på äventyr över stock och sten, omgiven av frodig grönska.
Vandringen går på skogsstig längs med sjön Vällen. Sträckan är
8 km. Ta med egen matsäck för dagen.
Kostnad: 40 kr för medlemmar i STF, 60 kr för övriga
Anmälan: Senast 18 april till Karin Karlsson 073-032 84 07.
Arrangör: STF Norra Roslagen

28. Backsipperäkning
När: 12 maj kl. 10
Var: Bålsta, samling vid den övre vändplanen vid Bålsta station
Busshållplats/tågstation: Bålsta station
Vi besöker olika lokaler runt Bålsta och Övergran för att på plats
räkna backsippebeståndet. Samåkning från Bålsta station. Ta
gärna med fika och ta på kläder efter väder.
Anmälan: Nej
Arrangör: Håbo Naturskyddsförening och Studiefrämjandet

29. Vårfest på Eda lägergård
När: 12 maj kl. 13–15
Var: Eda lägergård, Lagga
Kom till Eda lägergård och fira med oss att det äntligen är vår!
Vi laddar med föredrag, naturskola, friluftsaktiviteter och annat
skoj. Eda lägergårdsförening bjuder på fika!
Anmälan: Nej
Arrangör: Knivsta naturskola i Eda och Eda lägergårdsförening

30. Sångare kring Tämnaren
När: 13 maj kl. 06
Var: Iggelbo och Vårhäll vid Tämnaren. Samling kl. 06 vid Helga
Trefaldighetskyrkan i Uppsala för samåkning
Den stora och fågelrika sjön Tämnaren besöks förvånansvärt
sällan av fågelskådare, men en morgon här kan ge riktigt fin
utdelning. Den här dagen fokuserar vi i synnerhet på de olika
sjungande småfåglar som hörs från skogsdungar, buskmarker
och vassdungar. Om vi har tur kan vi komma upp över tio
sångararter, däribland grön-, gran-, törn- och härmsångare.
Oundvikligen kommer vi även att stöta på några av sjöns
rastande och häckande sjöfåglar och vadare.
Kostnad: Resekostnad 75 kr
Anmälan: Ulrik Lötberg, e-post ulrik.lotberg@birdlife.se
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

31. Guidad tur vid Ramhälls gruvor
När: 13 maj kl. 13
Var: Ramhäll, samlingsplats meddelas vid anmälan
I Ramhäll söder om Österbybruk upptäcktes järnmalmen i
mitten på 1700-talet och gruvdriften varade till slutet av 1970talet. Idag kan vi se ett exempel på en komplett anläggning
från 1940-talet, inklusive krosshus, anrikningsverk, långa
utfraktsbanor för slag och makadam, transportband mellan
krosshus och anrikningsverk, samt höglave i betong med spel
i toppen. Kom med på en spännande guidad gruvvandring. Vi
avslutar med fika på bygdegården/gamla skolan.
Kostnad: 120 kr för medlemmar i STF, 140 kr för övriga.
Anmälan: Senast 7 maj till Hans Lagenius 070-647 55 50.
Arrangör: STF Norra Roslagen

32. Familjedag vid Ledskär
När: 13 maj kl. 9–12
Var: Samling vid hamnen i Ledskär
Busshållplats: Ledskärsvägen. Härifrån är det 1,5 km
promenad längs grusväg fram till hamnen.
Vi vandrar i Ledskärsområdet och tittar på fåglar, växter och
småkryp. Fågelguide är Berndt Godin. Ta med matsäck och
gärna kikare om du har.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Tierp och Upplandsstiftelsen

33. Naturvandring i Linnés fotspår
När: 13 maj kl. 10
Var: Linnéstigen Gottsundavandringen
Busshållplats: Kvickstensvägen
På sin tid var Linné otroligt populär som inspiratör ute i
naturen. Idag har ni chansen att följa med längs en av hans
klassiska exkursionsstråk: Linnéstigen Gottsundavandringen.
Naturguide Lisel Hamring berättar om de växter vi ser idag,
vilka som fanns på Linnés tid och vad han använde dem till. Ta
gärna med lite fika!
Guidningen startar vid Norby Soldattorp (buss nr 7,
Kvickstensvägen) och avslutas vid Lurbro bro (buss nr 11,
Lurbro). Det finns även parkering vid Norby Soldattorp.
Gottsundavandringen är en av Uppsalas 8 Linnéstigar.
Anmälan: Till info@biotopia.nu, senast två dagar innan
Arrangör: Biotopia

34. Vattendag i Bålsta
När: 14 maj kl. 13.30–15
Var: Aronsborgsviken, Bålsta
Hur ser livet ut under ytan i Aronsborgsviken, i Mälaren?
Upplandsstiftelsen visar upp fiskar som fångats med not. Håbo
naturskola och Biotopia finns på plats för att berätta om de
småkryp som lever i vattnet. Håbo kommun informerar om hur
man arbetar för att bidra till en bättre vattenkvalitet i Mälaren.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplandsstiftelsen, Håbo kommun och Håbo
naturskola Vattunöden, i samarbete med Länsstyrelsen och
Biotopia

Glöm inte att ta med en god matsäck på utflykten!
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35. Smedernas promenad
När: 15 maj kl. 18
Var: Skutskär, samling vid Stora Fritid, Harnäsgatan 17
mitt emot Harnäskiosken
Busshållplats: Harnäs
En historisk vandring genom gamla Harnäs bruk, som var i drift
1659-1911. Promenadens längd är ca 2 km. Framkomligheten
är mestadels god.
Anmälan: Nej
Arrangör: Karl-Åke Lindblad, Conny Blomberg, Britt-Marie
Strand, Älvkarleby kommun, Kultur och fritid.

36. Årike Fyris
När: 16 maj 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 samlas i fågeltornet på västra sidan av
Fyrisån, två fågelguider från Upplands Ornitologiska Förening
finns på plats.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

37. Fågelutflykt på Billudden
När: 16 maj kl. 17
Var: Billuddens naturreservat, samling vid naturstugan nära
infarten till Rullsands camping
Vi tar bilen från naturstugan ut till Billhamn där vandringen
startar. Från Billhamn vandrar vi ut mot udden och hoppas
att få se flera arter havsfåglar och även fåglar som trivs i
kustskogarna. Promenerar gör du bäst i grova skor. Ta med fika
och gärna en kikare.
Anmälan: Nej
Arrangör: Älvkarleby kommun, Kultur och fritid

38. Prova på att fiska
När: 17 maj kl. 17–19
Var: Skutskärsbadet, vid Willys Hemma
Busshållplats: Skutskär centrum
Kom och lär dig mer om att fiska, för barn och vuxna. Ta med
eget metspö, ett begränsat antal finns att låna. Vi bjuder på
grillad korv och läsk!
Anmälan: Nej
Arrangör: Skutskärs sportfiskeklubb och Älvkarleby kommun,
Kultur och fritid.

Bioblitz Linné 2017. Foto: Nic Kruys/N

39. Bioblitz Linné
När: 19 maj kl. 12–20 maj kl. 12
Var: Årike-Fyris, Campus Ultuna, vid ångbåtsbryggan
Tillsammans letar vi upp den biologiska mångfalden i Årike
Fyris, art för art! Runt omkring finns åsen, strandängar,
betesmarker och spännande små sandmarker inne bland
husen i Ultuna. Följ med när amatörer och experter ger sig ut
på schemalagda entimmesvandringar då vi tillsammans letar
efter arter. Schemat kommer att läggas ut i maj på Biotopias
hemsida. Vid baslägret finns bestämningslitteratur, luppar och
artlista. Vi rapporterar allt vi hittar till Artportalen.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia i samarbete med ArtDatabanken SLU,
Upplands Botaniska Förening, Upplands Ornitologiska
Förening, Friluftsfrämjandet i Uppsala, Naturskyddsföreningen i
Uppsala län, Fältbiologerna i Uppsala och Biotopia.

40. Upplandsledens dag, vandring
Marma–Honolulu
När: 19 maj kl. 10.10
Var: Upplandsledens etapp 15, samling vid tågstationen
i Marma
Busshållplats/tågstation: Marma station
Den här dagen firar vi Upplandsledens dag med en vandring
längs Dalälven och genom skog, över sandiga marker söder
om Marma. Samling kl. 10.10 vid Marma tågstation. Upptåget
passar denna tid både från Gävle och Uppsala. Från Marma går
vi Upplandsleden till Honolulukojan, en sträcka på ca 11 km,
och sedan samma väg tillbaka. Möjlighet finns att få transport
från Honolulukojan tillbaka till Marma tågstation.
Vandringen går längs varierande stig, ibland lite stenig och
ibland mer lättgången. Ta med matsäck. Brasan är tänd vid
Honolulukojan för dig som vill grilla något litet.
Anmälan: Nej
Arrangör: Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby, Älvkarleby
kommun Kultur och fritid, Tierps kommun Kultur och fritid och
Upplandsstiftelsen

Bra tillgänglighet? Fråga Biotopia om utflykterna: 018-727 63 70
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41. Biotopia på Linnés trädgårdsfest
När: 19 maj kl. 11–17
Var: Linnéträdgården, Uppsala
Busshållplats: Stadsbiblioteket
Möt Biotopia i Linnéträdgården och ta del av information
om Uppsalas 8 Linnéstigar. Ni kan också hänga med på våra
familjeaktiviteter under dagen:
Pollenkollen 11.30–12: Upptäcktsfärd i Linnéträdgården. Vad
är egentligen pollen, vem ser till så att vi kan dricka vårt kaffe
och smakar honung olika beroende på vilka blommor bina
besökt? Vässa hörseln, skärp synen och var redo för nya smaker.
Tillsammans löser vi uppdrag om växternas liv!
Håvning i Fyrisån 15–15.45: Upptäck det lilla livet under ytan!
Lära känna små monster, kryp med superkrafter och vattnets
växter. Vem är det som suger ur grodyngel med sin snabel, vem
kan gå på vattnet och hur liten kan en växt egentligen vara?
Samling vid Biotopias bord i Linnéträdgården. Luppar och
håvar finns att låna.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

42. På gång i Florarna
När: 20 maj kl. 12–ca 16
Var: Risön i Florarnas naturreservat
Länsstyrelsen bjuder in alla intresserade till dialog om Florarnas
naturreservat. Reservatet har funnits länge, men nu är ett nytt
beslut på gång som innebär ett starkare skydd för naturen i
hela området. Länsstyrelsens områdesskyddare och förvaltare
kommer att presentera ett förslag till beslut och skötselplan
och hoppas på synpunkter. Efter presentationen gör vi en
kortare vandring i markerna kring Risön och Västergärde. Då
finns möjlighet att diskutera genomförda och kommande
restaureringar av skogs- och betesmarker.
Ta med bra kängor/stövlar, och gärna något att grilla. Se mer
detaljerat program i kalendern på Biotopias hemsida.
Anmälan: Nej
Arrangör: Länsstyrelsen i Uppsala län

43. Exkursion till naturområden i
Älvkarlebytrakten
När: 20 maj kl. 9
Var: Samling på parkeringen vid busshållplatsen Älvkarleby
kraftverket
Busshållplats: Älvkarleby kraftverk
En heldagsexkursion där vi under ledning av Tommy Löfgren
och Andreas Press från Naturskyddsföreningen besöker några
intressanta naturområden i Älvkarlebytrakten, inför Biologiska
Mångfaldens dag 22 maj. Vilka platser som kommer att besökas
bestäms strax innan exkursionen.
Ta på kläder efter väder och ta med matsäck. Samåkning i egna
bilar.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Älvkarleby

44. Cykeltur till Hammarskog vid Mälaren
När: 20 maj kl. 10
Var: Samling på gamla järnvägsvallen i närheten av
Disponentvillan, vid Ekebybruk i Uppsala.
Vi cyklar från Uppsala till Hammarskog där vi stannar för lunch
och naturstudier. Vi cyklar åter till Uppsala via Lurbo. Cykelturen
blir ca 5 mil lång. Ta med matsäck.
Kostnad: 40 kr för medlemmar i STF, 60 kr för övriga.
Anmälan: Anmäl dig till stf.uppsala@gmail.com senast 18 maj.
Arrangör: STF Uppsala

45. Biologiska mångfaldens dag i Östa
När: 22 maj kl. 16–18
Var: Östa naturreservat utanför Tärnsjö. Samling vid
Färnesandsbadets parkering
Välkommen på artbingo i Östa naturreservat! För att
uppmärksamma den biologiska mångfaldens dag så bjuder vi
in till ett artbingo där du som deltar får en bingobricka och sen
ger dig ut i naturreservatet för att leta upp arterna på brickan,
antingen på egen hand eller i sällskap med vänner och bekanta.
Du väljer själv hur kort eller långt du vill gå, och om du vill gå
längs vägar och stigar eller ”off-road”. Ätbara priser utlovas!
Ta kläder efter väder och ordentligt på fötterna. Det finns
sandstrand, handikapptoalett och grill vid badet.
Anmälan: Nej
Arrangör: Heby kommun

46. Försommarvandring längs
Knivstaån till Trunsta träsk och Gredelby hagar
När: 22 maj kl. 18
Var: Samling under den stora eken strax norr om gamla
brandstationen mitt emot Willys
Busshållplats/tågstation: Knivsta station
Vi uppmärksammar den Biologiska mångfaldens dag genom att
tillsammans lära oss mer om livet i och längs Knivstaån. Marie
Kvarnström från Omställningsgruppen i Knivsta guidar oss
bland årummets örter, buskar och träd och berättar hur de kan
användas. Vi spanar efter spår av bäver och tittar även närmare
på mindre varelser som trivs i vatten. Kvällens aktiviteter
passar ung som gammal. Delvis utmanade terräng. Ta med
picknickkorgen!
Anmälan: Nej
Arrangörer: Lär känna Knivstaån, Omställningsgruppen i
Knivsta och Knivsta naturskola i Eda

Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender
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47. Biologiska mångfaldens dag vid
Dalkarlskärret
När: 22 maj k. 07.45
Var: Dalkarlskärret i Hammarskog, Uppsala. Samling på
parkeringen.
Busshållplats: Vreta västra. Härifrån är det 1 km promenad
fram till Dalkarlskärret
Vi firar Biologiska mångfaldens dag med att inventera
mångfalden av sjöfåglar i Dalkarlskärret! Efter restaureringen
för ett par år sedan har en skrattmåskoloni börjat häcka vilket
ger skydd för många andra fågelarter. Här finns bland annat
snatterand, svarthakedopping, rörhöna och brun kärrhök.
Fåglarna räknas från de två fågeltornen och samtidigt lär vi oss
lite grundläggande inventeringsmetodik.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

48. Natt- och dagexkursion
När: 25–26 maj kl. 21
Var: Olika lokaler i norra Uppland. Samling vid Helga
Trefaldighetskyrkan i Uppsala för samåkning.
Slutet av maj är en oerhört spännande tid med god chans för
roliga överraskningar, både nattsångare och dagaktiva fåglar.
Vi åker norrut på fredagskvällen och gör korta stopp vid
Bälinge mossar, Långsjön, Varggropen (Vendelsjön) och
Tegelsmora kyrksjö samt längs Rossholmsvägen (Hållnäs).
Vid vändplats Storskäret på Hållnäs vilar vi i två timmar från
ca kl. 01. Efter fika vandrar vi från vändplatsen genom skogen
1,5 km ut till Örnstenen vid kusten. Nästa ställe blir Rödhäll
med utsikt över havet och Björns skärgård, här fikar vi igen.
Vi avslutar med besök vid Ledskär och Karlholmsviken.
Hemkomst till Uppsala senast kl. 14 på lördagen. Ta med
oömma skor och varma kläder, även tubkikare kan vara bra.
Artlistan lär bli lång!
Kostnad: Resekostnad 130 kr
Anmälan: Gunnar Ehrenroth, gunnar.ehrenroth@gmail.com
eller tel 076-780 70 17.
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

49. Ringmärkning Vendelsjön
När: 26 maj kl. 7
Var: Örbyhus slott
Busshållplats: Örbyhus golfbana
Att få se fåglar på nära håll kan öppna helt nya dimensioner
i fågelintresset. Vi lär oss hur ringmärkning går till och får
närkontakt med både vanliga och mindre vanliga arter. Efter
märkningen åker vi vidare till Varggropens fågeltorn där vi
avrundar bland vadare och dvärgmåsar. Guidar gör Oxängens
ringmärkningsgrupp. Vid dåligt väder kan datum komma att
ändras.

50. Vi lagar mat över öppen eld
När: 26 maj kl. 10
Var: Vattmyren, väster om Gimo
Att laga mat över öppen eld är något som alla kan prova på.
Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna. Och det
bästa av allt är att maten smakar så mycket bättre ute i naturen.
Vi lagar aptitretande rätter som garanterat kommer att gå hem
hos alla runt lägerelden. Allt från kolbulle med fläsk, tunnbröd,
till renskav och sotare.
Kostnad: 150 kr för medlemmar i STF, 200 kr för övriga
Anmälan: Senast 22 maj till Hans Lagenius 070-647 55 50.
Arrangör: STF Norra Roslagen

51. Bioblitz Tegelsmorasjön
När: 29 maj kl. 00–24
Var: Tegelsmorasjön, Smultronstället och fågeltornet vid
”Jeangens udde” på östra sidan om sjön. Parkering finns vid
Tegelsmora kyrka, 300 m norr om platsen.
För att uppmärksamma vårt senaste naturvårdsprojekt
anordnar Föreningen Tegelsmorasjön en bioblitz. Vi vill sätta
ljuset på vår biologiska mångfald genom en samlad “attack”
då vi tillsammans med experter letar, dokumenterar och
rapporterar djur och växtarter i och kring Tegelsmorasjön. Alla
kan hjälpas åt att hitta arter oavsett kunskap. De experter som
finns på plats hjälper till med artbestämning och rapportering
till Artportalen. Dessutom utlovar vi ett program med
exkursioner och uppvisning av professionella metoder för att
samla in och dokumentera arter. Håll utkik efter programmet
för dagen på: www.tegelsmorasjon.se
Ta gärna med mat att tillaga, vi tänder grillar på plats.
Anmälan: Nej
Arrangör: Föreningen Tegelsmorasjön och Upplandsstiftelsen

52. Vardagsvandring Hågadalen
När: 29 maj kl. 19
Var: Samling på parkeringen vid Kung Björns hög i Hågadalen
Busshållplats: Håga gård
Vi tar en kvällsvandring i skogskanter och runt fält söderut
längs Hågaån ner till Norbybroarna. Vi har nått försommaren
och alla flyttfåglarna är på plats. Lokalen kan bjuda på gök,
lärkfalk, göktyta, buskskvätta och en i övrigt bred repertoar
av sångare för att vara så nära staden. Förhoppningsvis har
någon kvällstidig nattsångare – gräshoppsångare, kärrsångare
eller näktergal – börjat sjunga upp sig inför solnedgången.
Vandringen blir 4 km lång.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

Anmälan: Nina Janelm, enjigrrl@yahoo.com eller
tel 073-634 72 47
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

Alla utflykter hittar du också i appen Naturkartan!
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53. Östhammarsfjärdens dag

56. Nattsångarvandring

När: 30 maj kl. 12.30–14.30
Var: Krutuddens badplats i Östhammar
Busshållplats: Östhammars busstation. Härifrån är det ca 1 km
promenad fram till badplatsen

När: 2 juni kl. 22
Var: Samling vid fågeltornet vid Övre Föret, västra sidan av
Fyrisån, Uppsala

Välkommen till en eftermiddag med fokus på
Östhammarsfjärden och angränsande vatten som livsmiljö för
djur, växter och oss människor.
Du får se vilka fiskar som lever i fjärden, möjlighet att titta på
fåglar, prata med organisationer om vattenmiljön och träffa
flera föreningar aktiva i området på och i fjärden. Du kan också
fråga oss om enskilda avlopp och strandskydd.
Anmälan: Nej
Arrangör: Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen, SLU
Aqua, Biotopia, Gästrike vatten, Länsstyrelsen och flera av våra
lokala föreningar.

54. Natur och gölgrodor vid Fågelsundet

Vi promenerar från Övre Föret ner mot Sunnerstaviken och
tillbaka och lyssnar efter arter som gräshoppsångare, kornknarr,
vattenrall och näktergal i den ljumma sommarkvällen. Har vi
tur får vi höra något extra kul som till exempel vassångare,
flodsångare eller busksångare! Vandringen blir 5-6 km lång.
Ta med fika och ett extra plagg ifall det blir kyligt.
Exkursionen passar för vuxna och nyfikna ungdomar som vill lära
sig mer om fåglar.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening och Biotopia

57. Gourmematlagning vid
Dalkarlskärret – För vuxna

När: 2 juni kl. 11
Var: Fågelsundet, Hållnäshalvön. Samling på stora parkeringen
innan byn.

När: 2 juni kl. 14–19
Var: Smultronstället Dalkarlskärret i Hammarskog, Uppsala
Busshållplats: Vreta västra. Härifrån är det 1 km promenad till
Dalkarlskärret.

Följ med Biotopia på naturguidning längs med Fågelsundets
naturstig! Maria Brandt guidar om växter och djur längs
stigen och Biotopias egen grodexpert Bea Lindgren berättar
om gölgrodor och andra groddjur som lever i gölarna som
vi passerar. På ett ställe stannar vi och lyssnar en stund efter
gölgrodor samtidigt som vi passar på att fika.

Idag finns möjlighet att delta i en workshop i gourmetmatlagning utomhus. Under en eftermiddag lagar du tillsammans
med guider från företaget Terra Incognita
(www.terra-incognita.se) en trerätters festmåltid ute i naturen.
Du får bland annat lära dig att bemästra elden som värmekälla
och hantera såväl friluftsteknik som matlagningsteknik.

Vi kommer att vara ute ett par timmar. Stigen vi går på är
lättgången men lite knölig. Ta med eget fika.

Kostnad: 500 kr per person, betalningsinformation skickas ut
till dem som anmäler sig.
Anmälan: Antalet platser är begränsat till 12. Anmäl dig till
info@biotopia.nu, senast 27/5.
Arrangör: Biotopia

Anmälan: Anmäl dig till info@biotopia.nu senast 31/5.
Arrangör: Biotopia

55. Fågelliv vid Fyrisån
När: 2 juni kl. 10–14
Var: Fågeltornet vid Övre Föret, på västra sidan av Fyrisån,
Uppsala
Upptäck livet på Fyrisån! Nyfikna stora som små är välkomna
upp i fågeltornet vid Övre Föret. Vi har kikare och hjälper er att
spana in Årike Fyris från ovan. Även fågelbingo, tipspromenad
och kikartävling finns att ta del av! Aktiviteten riktar sig till
familjer men även vuxna utan barn är varmt välkomna.
Aktiviteten är ett samarrangemang med Upplands
Ornitologiska Förening som på kvällen bjuder in till en
Nattsångarvandring med utgångspunkt från samma plats.
Kvällsexursionen vänder sig till vuxna och nyfikna ungdomar,
se nedan.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

58. Brödbak vid Dalkarlskärret – Familjeaktivitet
När: 3 juni kl. 10-14
Var: Dalkarlskärret i Hammarskog
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. OBS! Aktiviteten ställs in vid ihållande regn.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

59. Skohalvöns natur och kultur på cykel
När: 3 juni kl. 10–14
Var: Samling utanför Skoklostermacken vid Skokloster slott
Guidad cykeltur tillsammans med Håbos kommunarkitekt Klas
Klasson. Vi följer en 15 km lång slinga över både grusväg och
landsväg och lär oss mer om halvön och dess historia. Ta med
egen cykel och fikakorg, vi stannar halvvägs för fikastund i
grönskan.
Anmälan: Nej
Arrangör: Håbo kommun

Glöm inte att ta med en god matsäck på utflykten!
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60. Musikalisk vandring med Linné
När: 3 juni kl. 9.30
Var: Linnéstigen Gottsundavandringen. Samling vid infotavlan
vid Gläntan, längs Norbyvägen.
Busshållplats: Sommarro
Följ med på en vandring längs linnéstigen
Gottsundavandringen. Vi vandrar längs Hågaån, förbi
Fäbodarna och Predikstolen. Vid fikapausen sjunger vi välkända
lovsånger till sommaren. Två sånganförare, sångtexter delas ut.
Vandringen går delvis längs smala, steniga skogsstigar och är 6
km lång. Från slutet vid Lurbo bro kan du ta buss 11till Uppsala.
Kostnad: 40 kr för medlemmar i STF, 60 kr för övriga.
Anmälan: Anmäl dig till stf.uppsala@gmail.com senast 31 maj.
Arrangör: STF Uppsala

61. Fyrhistoria på Örskär
När: 3 juni kl. 10.40
Var: Samling vid Örskärssund på norra Gräsö för gemensam
avfärd med passbåt. Gräsöfärjan avgår kl. 10 från Öregrund.
Följ med till Örskär, den vackra ön norr om Gräsö! Här får du
vandra på vindpinade klippor, höra berättelser om fyrens
historia och uppleva öns vackra natur. Klipphällar, skogsstigar,
små gölar och havet närvarande överallt. Har vi tur får vi höra
när gölgrodorna spelar, då vi besöker ett gölgrodegömsle.
Efter besök i fyren finns någon timme för bad eller egna
upptäcktsfärder innan passbåten går tillbaka. Ta med egen
lunch/fika eller förboka skärgårdslunch via Örskärs fyr.
Skärgårdslunch bokas separat senast 28 maj via boka@
orskarsfyr.se. Priser: www.orskarsfyr.se. Passbåt tillbaka från
Örskär ca kl 15, lagom för att hinna med färjan som går från
Öregrund kl 16.
Kostnad: 200 kr för medlemmar i STF-medlem, 240 kr för
övriga. Barn under 12år betalar 70kr. Passbåt och guidat besök
i fyren ingår.
Anmälan: Senast 28 maj till Camilla Andersson 070-541 98 57.
Arrangör: STF Norra Roslagen

62. Fjärilssafari för 7–12-åringar
När: 6 juni kl. 13–15
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen, Uppsala. Samling på parkeringen
vid Hällens gård.
Busshållplats: Håga by
Idag är det ledigt från skolan och du kan följa med på
fjärilssafari! Du får låna håv och burkar för att titta på fjärilar. Hur
känner man igen en fjäril och hur hittar man dem? Vilka fjärilar
är ute och flyger just nu? Vi promenerar en bit in på stigen för
att undersöka hur det ser ut där några olika fjärilar håller till.
En del fjärilar klarar att flyga 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 2km). Guidar gör
Karin Lindström och Maria Brandt
Anmälan: Anmäl hela ditt sällskap (även vuxna som följer med)
till info@biotopia.nu
Arrangör: Biotopia

63. Nationaldagspaddling i Kolarmoraån
När: 6 juni kl. 9
Var: Kolarmoraån, samling vid Vällenbadet
Följ med på äventyr i vildmarkspräglad natur! Kolarmoraån
börjar i sjön Vällen och går ner till Bysjön. Hela området är glest
bebyggt och bjuder på täta granskogar men har också inslag av
ädellövskog och lundvegetation. Vi hyr kanadensare, startar vid
Vällenbadet och paddlar en dagstur en bit längs Kolarmoraån,
med stopp för lunch och fika. Ta med egen lunch och fika för
hela dagen. Packa i vattentäta väskor/påsar.
Kostnad: 300 kr för medlemmar i STF, 400 kr för övriga. Barn
under 12 år betalar 200 kr. I priset ingår kanot, flytväst och
paddel. Föräldrar/målsman tar ansvar för eventuella barns
deltagande.
Anmälan: Senast 30 maj till Camilla Andersson 070-541 98 57.
Begränsat antal platser.
Arrangör: STF Norra Roslagen

64. Torsdagspaddling i Marma
När: 7 juni kl. 18.30
Var: Samling vid badet i Marma
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.
Paddlingarna 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 om du behöver hyra kajak,
hör av dig till Mats Östberg, 073-049 65 11, senast på tisdagen
samma vecka.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby

65. Orkidévandring vid Måsjön
När: 7 juni kl. 19
Var: Måsjön, sydost om Gimo. Samling vid Preem-macken i
Gimo för ev. samåkning.
Följ med och upplev tusentals guckuskor i full blomning!
Vi åker till Måsjön, bredvid naturreservatet Mässmyrfallets
och vandrar en kort stig från vägen till orkidélokalen vid den
vassomgärdade Måsjön.
Kostnad: 40 kr för medlemmar i STF, 60 kr för övriga.
Anmälan: Senast 3 juni till Lennart Börs 073-066 98 68. Datum
kan komma att ändras beroende på blomningen.
Arrangör: STF Norra Roslagen

Bra tillgänglighet? Fråga Biotopia om utflykterna: 018-727 63 70
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69. När guckuskon blommar
När: 9 juni kl. 10–ca 16
Var: Måsjön, ett par mil nordost om Alunda. Samling på S:t
Eriks torg i Uppsala kl. 10 för samåkning i bilar.
Som alla orkidéer är guckuskon fridlyst, men att titta är
tillåtet! Här vid Måsjön finns Upplands största lokal av denna
sällsynta blomma som trivs i kalkrik mark. Här växer ett hav av
väldoftande guckusko med citrongula ”skålar” och rödbruna
flikiga kalkblad – det måste man se med egna ögon.
Kostnad: 40 kr för medlemmar i STF, 60 kr för övriga.
Passagerare betalar också 10 kr/mil till bilföraren.
Anmälan: Anmäl dig till stf.uppsala@gmail.com senast 6/6.
Meddela om du har tillgång till bil och antal platser.
Arrangör: STF Uppsala

66. Fjärilssafari för 4-6 åringar
När: 8 juni kl. 13–14.30
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen, Uppsala. Samling på parkeringen
vid Hällens gård.
Busshåliplats: Håga by
Välkommen på mini-safari på fjärilsstigen! Gillar du fjärilar? Idag
har du chansen att lära dig mer! En fjäril kan se ut på många
olika sätt. Det finns små, stora, färggranna eller bruna. Så vad
är det egentligen som är typiskt för fjärilar och var brukar
man kunna hitta dem? Vi går vi tillsammans till en fikaplats i
skogsbrynet och tillbaka (totalt 1km). Vi tar med oss håvar och
utrustning som man får låna. Ta gärna med eget fika! Guidar
gör Karin Lindström och Maria Brandt
Anmälan: Anmäl hela ditt sällskap (även vuxna som följer med)
till info@biotopia.nu
Arrangör: Biotopia

67. Nattfågellyssning
När: 8 juni kl. 20
Var: Områden runt Tämnaren, samling vid Östervåla torg.
Sent på kvällen börjar nattsångarna sin konsert. Häng med ut
och lyssna! Lars Gustavsson tar oss med till olika lokaler runt
Tämnaren. Ta med fika.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Heby och Biosfärum Gröna
Kunskapshuset

68. Nattsångare
När: 8 juni kl. 21.30
Var: Samling vid Helga Trefladighetskyrkan i Uppsala

70. Cykelutflykt till Funbo och Linnés
Hammarby
När: 10 juni kl. 10
Var: Samling vid Brantings torg i Uppsala
Från Brantings torg åker vi ut förbi Vaksala kyrka och vidare
förbi Svia, Norrhällby och Halmbyboda fram till Funbosjön. Ta
med matsäck för picknick. I Funbo får vi en guidning av kyrkan
efter högmässan och vi kan titta in i sockenmuseet intill kyrkan.
Turen blir ca 30 km lång. De som vill kan följa med på en
avstickare till Linnés Hammarby på vägen tillbaka.
Anmälan: Anmäl dig gärna till Björn Engström, 070-25 11 388
Arrangör: Cykelfrämjandet i Uppsala och
Naturskyddsföreningen Uppsala

71. Fotosafari på Fjärilsstigen
När: 10 juni kl. 13–15
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen, Uppsala. Samling på parkeringen
vid Hällens gård.
Busshållplats: Håg by
Drömmer du om att ta fina fjärilsbilder i sommar? Välkommen
att följa med ut på fotosafari på fjärilsstigen för att få
inspiration! Vi rör oss en sträcka på ca 2 km längst med
banvallen av fjärilsstigen i Hågadalen-Nåstens naturreservat.
Med på den här turen har vi Nic Kruys som är biolog och
naturfotograf, som delar med sig av sina tips och tankar om
naturfotografi. Ta med egen kamera och gärna något att
dricka! Om det blir dåligt fjärilsväder kommer vi att leta andra
fina fotomotiv i naturen. Guidar gör Nic Kruys och Klara Granlöf.
Anmälan: Anmäl alla som vill följa med till info@biotopia.nu
Arrangör: Biotopia

Under denna traditionella nattsångarexkursion besöker vi de
bästa platserna för året och har gott hopp om att få höra flera
nattaktiva fåglar, såsom nattskärra, trädlärka, vaktel, kornknarr,
busk-, flod-, trast-, kärr- och gräshoppsångare. Tiggande
uggleungar hör också försommarnatten till. Även om det är
sommar kan det bli kyligt på natten, ta därför på dig varma
kläder och packa ett stärkande fika.
Kostnad: 100 kr i resekostnad
Anmälan: Senast 30 maj till Björn Lundgren, 070-312 78 79
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender
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72. Torsdagspaddling Lerån/Tångsån

76. De vilda blommornas dag

När: 14 juni kl. 18.30
Var: Lilla Färnäsets kanotled, vid Storfjärden. Samling vid den
stor informationsskylten alldeles efter avfarten från E4 mot
Älvkarleö (avfart 196).

När: 17 juni kl. 10.40
Var: Hjälstavikens naturreservat, samling på den sydöstra
parkeringen vid Jungfrulunden
Busshållplats: Lilla Segersta

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.
Paddlingarna 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

Med botanikerna Mora Aronsson och Thommy Åkerberg som
guider besöker vi Hjälstavikens naturreservat för att titta på
strandängsfloran, besöka enbackar och se på dess flora samt lite
annat. Vill du samåka samlas vi kl. 10 vid den övre vändplanen
vid Bålsta station. Ta gärna med fika och ta på kläder efter väder.

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

73. Utflykt till naturreservatet Huddunge
Stormosse
När: 16 juni kl. 13
Var: Huddunge stormosse. För samlingsplats, håll utkik i
kalendariet på www.gkh.se
I reservatet Huddunge stormosse finns rikkärr, sumpskogar och
andra våtmarkstyper. Följ med på en vandring i området och
hör om varför naturen här är värd att bevara. Ta med fika.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Heby och Biosfärum Gröna
Kunskapshuset

74. Fågelguidning på ön Björn
När: 17 juni kl. 8–12
Var: Ön Björn, samling på parkeringen i Fågelsundet,
Hållnäshalvön
Norr om Fågelsundet ligger fyrön Björn, med en grund
skärgård på ena sidan och öppet hav på andra. Idag har
du möjlighet att hänga med på en guidad tur i området.
Hör Martin Amcoff från Upplandsstiftelsen berätta om
kustfåglar som skräntärna, roskarl och svärta, det blivande
naturreservatet och om öns historia som fyrplats. På vägen ut
passerar vi Sveriges största koloni av skräntärnor.
Kostnad: 200 kr för båttransport
Anmälan: Begränsat antal platser, anmäl dig till
martin.amcoff@upplandsstiftelsen.se eller 070-586 82 16
Arrangör: Upplandsstiftelsen

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningarna i Håbo och Enköping,
Studiefrämjandet och Upplands Botaniska Förening

77. Fjärilssafari högsommar
När: 1 juli kl. 13–15
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen, Uppsala. Samling vid punkt 3, där
stigen viker av från banvallen, ca 1 km från starten.
Busshållplats: Håga by
Början av juli är den kanske allra bästa tiden att hitta många
olika arter på fjärilsstigen. På den här safarin går vi längst
stigarna den sista sträckan av fjärilsstigen, där man har bäst
chans att se många olika arter. Tillsammans går vi 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
på turen. Vi kommer att titta på de fjärilar vi hittar längst stigen
och skulle det råka vara dåligt fjärilsväder så tar vi med material
som vi kan visa. Ta gärna med eget fika! Guidar gör Lennart
Henstam, Entomologiska föreningen och Maria Brandt, Biotopia
Anmälan: Anmäl alla som vill följa med till info@biotopia.nu
Arrangör: Biotopia

78. Ängsslåtter
När: 1 juli kl. 11
Var: Rölundaåsen, norr om Bålsta. Vägvisning till ängen finns
från Häggeby kyrka.
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. Kläder efter
väder. Från Häggeby kyrka, följ grusvägen mot Nederhassla
gård, därefter 150 meters promenad på Upplandsleden till
ängen.
Anmälan: Nej
Arrangör: Håbo Naturskyddsförening och Studiefrämjandet

75. De vilda blommornas dag
När: 17 juni kl. 13
Var: Samling på parkeringen vid Sikhjälma hamn,
Hållnäshalvön
Hela Sverige uppmärksammar vår rika blomsterflora idag. Vi
beger oss ut till en av våra fagra blomsterängar under guidning
av Svante von Strokirch. Ta med matsäck .
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Tierp

Alla utflykter hittar du också i appen Naturkartan!
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79. Svantes blomstervandring

82. Morgon- och kvällsfåglar på Billudden

När: 4 juli kl. 19
Var: Samling ICA parkeringen Skärplinge

När: 29 juli kl. 8 och kl. 17
Var: Billuddens naturreservat, samling vid Naturstugan vid
infarten till Rullsands camping

Följ med på en guidad blomstervandring på en utvald plats där
vi lär oss mer om växterna och deras krav. Ta med matsäck.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Tierp

80. Familjeutflykt till Vässarö
När: 7 juli kl. 9.30–ca17
Var: Vässarö. Samling vid Äspskärs brygga på södra Gräsö
(9-färjan från Öregrund)
Busshållplats: Äspskärs brygga
Välkommen till en dag i skärgården och på äventyr i
trapperspåret! Från Äspskärs brygga åker vi båt ut till Vässarö.
På båten finns tid för egen medhavd fika. Väl på plats
guidas vi av Stockholms sjöscouter på Trapperspåret. Längs
trapperspåret tar man sig klättrande, per repbro, per linbana
och vandrande över berg och raviner, genom skog och över
vatten. Vid alla passager finns ett enklare alternativ.
Trapperspåret passar bäst för barn från ca 5 år och uppåt.
Mindre barn och höjdrädda vuxna kan dock välja att gå den
enklare vägen. Efter Trapperspåret äter vi egen medhavd lunch
och det finns möjlighet till bad eller egna små upptäcktsfärder
på ön innan båten går tillbaka ca kl. 15.

Tillsammans med fågelguiden Berndt Godin gör vi en
promenad på Billudden för att uppleva fågellivet i skogen och
vid havet. Turen tar ca 1,5 timme.
Arrangemanget ingår i projetet Konstkuben i Rullsand med
utställningen Forget me not av Leicy Olsborn Björby.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplandsstiftelsen

83. Torsdagspaddlingar i Skutskär
När: 9, 23 och 30 augusti kl. 18.30
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.
Paddlingarna 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

Kostnad: 250 kr för medlemmar i STF, 300 kr för övriga. Barn
0-7 år 150 kr. I priset ingår båtresa och guidning.
Anmälan: Senast 1 juni till Anna Bergsten, 070-338 98 60.
Arrangör: STF Norra Roslagen

84. Guidad tur på ön Björn

81. Vandring mellan fiskelägena Sikhjälma och
Fågelsundet

Ta chansen att följa med på en guidad tur på fyrön Björn, i det
blivande naturreservatet Björns skärgård. Hör Martin Amcoff
från Upplandsstiftelsen berätta om skärgården, fåglarna och
fyren. Turen på ön tar ca en timme.

När: 8 juli kl. 9
Var: Samling på parkeringen vid Fågelsundet
Från Fågelsundet åker vi båt med skepparen Gert Evaldsson till
Sikhjälma fiskeläge. Sen promenerar vi tillbaka till Fågelsundet,
via naturreservatet Kapplasse, med havet och den öppna
horisonten som fond. Vandringen är bitvis tuff och du behöver
vara van att ta dig fram bland klippor, stenar och klippblock
efter stranden. Vi gör stopp för fika och lunch.
Medtag flytväst och det du vill äta och dricka under
vandringen.
Kostnad: 150 kr (för båtturen).
Anmälan: Senast 3 juli till Ingrid Nylund Olsson, 076-160 16 85.
Arrangör: STF Norra Roslagen

När: 11 augusti, båt avgår kl. 9.30, 11, 12.30 och 14
Var: Ön Björn, samling i Fågelsundet för gemensam
båttransport. Exakt samlingsplats meddelas vid anmälan.

Aktiviteten ingår i arrangemanget På tur i Hållnäs.
Kostnad: 200 kr för båttransporten
Anmälan: Antalet platser är begränsat till 7 per tur. Anmäl dig
till Kjell Holmkvist, som kör båten, på tel. 070-574 53 98 eller
0294-240 31. Det finns fyra tider att välja på.
Arrangör: Upplandsstiftelsen

85. Fjärilssafari sensommar
När: 12 augusti kl. 13–15
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen, Uppsala. Samling vid punkt 3,
där stigen viker av från banvallen, ca 1 km från starten.
Busshållplats: Håg by
Nu börjar sommaren gå mot sitt slut men än finns det bra
chans 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. Sträckan blir ca 3 km. Man
behöver inga speciella förkunskaper och vi tar med håvar och
burkar som du får låna på turen. Vi tittar på de fjärilar vi hittar
längst stigen och skulle det råka vara dåligt fjärilsväder så tar vi
med material som vi kan visa. Ta gärna med eget fika!
Anmälan: Anmäl alla som vill följa med till info@biotopia.nu
Arrangör: Biotopia

Glöm inte att ta med en god matsäck på utflykten!
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86. Torsdagspaddling i Trösken
När: 16 augusti kl. 18.30
Var: Sjön Trösken, väster om 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.
Paddlingarna 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 om du behöver hyra kajak,
hör av dig till Mats Östberg, 073-049 65 11, senast på tisdagen
samma vecka.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby

87. Nattfjärilar, nattlys i Hågadalen
När: 17 augusti kl. 21–23
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen. Samling på P vid Hällens gård
Busshållplats: Håga by
Ikväll öppnar vi dörren in till nattfjärilarnas värld! Vi sätter upp
ljus- och doftfällor i augustinatten 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. Ta gärna med eget
fika! Guidar gör Lennart Henstam, Entomologiska föreningen
och Maria Brandt, Biotopia.
Anmälan: Anmäl alla som vill delta på till info@biotopia.nu
Arrangör: Biotopia och Entomologiska föreningen

88. Slåtter i årummet
När: 19 augusti kl. 11–13
Var: Knivsta, samling under den stora eken strax norr om
gamla brandstationen mitt emot Willys
Busshållplats/tågstation: Knivsta station
Vi samlas för slåtter och picknick i å-rummet. Vi arbetar med
lie och räfsa för att tillsammans skapa örtrikare ängar längs
Knivstaån. Medlemmar i Omställningsgruppen berättar om
slåtter förr och dess betydelse för människor, djur och den
biologiska mångfalden. Ta med picknickkorgen!
Anmälan: Nej
Arrangörer: Lär känna Knivstaån, Omställningsgruppen i
Knivsta och Knivsta naturskola i Eda m.fl.

89. Biotopia på Stadskogens dag
När: 26 augusti kl. 10–15
Var: Stadsskogen
Busshållsplats: Sommarro vid Norbyvägen
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
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

90. 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.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Tierp

91. Utflykt till ön Bryggholmen i Mälaren
När: 26 augusti
Var: Bryggholmen, i Mälaren söder om Enköping
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-vandrarhem
som finns på ön. För mer detaljer, se STF Uppsalas hemsida.
Anmälan: Se STF:s hemsida
Arrangör: STF Uppsala

92. Rylräkning
När: 1 september kl. 10
Var: Skohalvön. Samling på parkeringen vid 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 och ta
på kläder efter väder.
Anmälan: Nej
Arrangör: Håbo Naturskyddsförening och Studiefrämjandet

Bra tillgänglighet? Fråga Biotopia om utflykterna: 018-727 63 70

Utflyktsprogrammet vår & sommar 2018
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Karta över var de olika aktiviteterna i
Utflyktsprogrammet äger rum.

Följ med på en utflykt till naturen!

