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www.biotopia.nu/kalender

Häng med ut i naturen!

Utflykterna finns även i appen Naturtipset

Biotopia: 018-727 63 70



Utflyktsprogrammet hösten 2014

Häng med på en utflykt till naturen!
Allt det här händer i naturen. Välkommen att följa med ut. 
De flesta aktiviteterna är gratis, men på några betalar du 
för guide eller lån av utrustning. 
Hela programmet och mer information finns på Biotopia i 
Uppsala. Titta på museets hemsida eller ring och fråga! 
På hemsidan 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.  

Läs mer: www.biotopia.nu/kalender. Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, Biotopia, Landstinget, kommuner, 
naturskolor och ideella föreningar samverkar för att hjälpa dig att hitta ut till naturen i Uppsala län. 

Under några morgontimmar följer vi arbetet med ringmärk-
ning 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.

Samling på parkeringen vid Örbyhus slott.

1 Ringmärkning vid 
Örbyhus slott 

När: 30 augusti kl 07

Var: Örbyhus slott

Arrangör: 
Naturskyddsföreningen i Tierp

Närlandskapet i 
Vårdsätra per cykel

När: 30 augusti kl 10

Var: Uppsala

Arrangör:  Uppsala 
naturskyddsförening

Utflykten handlar om hur närlandskapet hotas när en stad 
som Uppsala ska växa. Med marksnål exploatering kan istället 
värden bestå för framtiden och nya värden återuppstå, eller till 
och med nyskapas. Vårdsätra bör då granskas!

Samling vid Biotopia, Vasagatan 4, kl 10. Tag med matsäck och 
ev badkläder.

Ingen föranmälan. Vid frågor, kontakta:  
perhulten@hotmail.com eller bjorn@bakelit.com
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Hitta till utflykterna
I Biotopias kalender hittar du kartlänkar till alla utflykter i 
programmet: www.biotopia.nu/kalender 

Fotoworkshop: 
Med alla sinnen på             

Gottsundavandringen

När: 31 augusti kl 12

Var: Stadsskogen, vid Biotopias 
bord på Lövengrenska slätten

Arrangör:  Biotopia
Kan vi fånga sinnenas upplevelser på bild? Naturfotograf Mats 
Wilhelm inspirerar och utmanar med kameran i hand. Lika  
lärorikt för nybörjare som för vana fotografer. Få konkreta tips 
kring bildkomposition och kamerahantering. En bra kick-off  
inför Linnéstigarnas fototävling, se nedan!

OBS! Föranmälan till Erika Hedberg:  
erika@biotopia.nu eller 018-727 63 70 (Biotopias reception). 
Drop-in i mån av plats. 

Fotoworkshopen är ett samarrangemang med Stadsskogens dag. 
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Linnéstigarnas fototävling hela september 
Tema: Sinnen
Kan du fånga våra sinnens upplevelser på bild?  
Anta utmaningen!  
Ta med kameran och vandra ut på en av Uppsalas åtta 
Linnéstigar. Vinn din bild uppförstorad på canvas. 

När: 1–30 september

Regler: Bilden ska vara tagen på, eller nära en Linnéstig. 
Max två bilder per deltagare. Bilderna skickas till  
erika@biotopia.nu. Ange var bilden är tagen samt titel. 
Tre vinnare får sina bilder uppförstorade på canvas. 

Bildvisning: Avslutningen av fototävlingen sker på 
Biotopia med bildvisning och konstruktiva kommentarer av 
naturfotograf Mats Wilhelm, onsdag 1 oktober kl 18.  
Dricka och tilltugg serveras!

Välkommen till familjedagar vid Biosfärum Gröna 
kunskapshuset i Östa naturreservat. Här får du vara med på 
aktiviteter som småkrypssafari, vad finns under vattenytan och 
skattjakt. Vi har också fikaförsäljning. Östa gränsar till Dalälven 
och Färnebofjärdens nationalpark. 

3 Familjedagar vid 
Gröna Kunskapshuset

När: 30 och 31 augusti  kl 11–16

Var: Gröna kunskapshuset,  
Östa naturreservat

Arrangör: 
Naturskyddsföreningen i Heby 
och Gröna kunskapshuset



 
Orientera med Naturpasset
Köp en karta och ge dig ut på orientering. OK Enen i 
Enköping har satt upp 30 kontroller runt Fageruddsåsen. 
Det finns också en fotoorientering i Vattenparken/
Bergvreten. Kartor finns att köpa i Enköping på Coop 
Forum, ICA Maxi, Intersport och Turistbyrån. 

Varje Naturpass kostar 50:-.

Vill du hitta fler föreningar som erbjuder naturpasset?  
Titta på hemsidan: www.naturpasset.se.

Utflyktsprogrammet hösten 2014

Läs mer: www.biotopia.nu/kalender. Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, Biotopia, Landstinget, kommuner, 
naturskolor och ideella föreningar samverkar för att hjälpa dig att hitta ut till naturen i Uppsala län. 

Främjardagen

När: 31 augusti kl 10–14

Var: Bredsandstugan, Enköping

Arrangör:  Friluftsfrämjandet i 
Enköping

Välkommen att ta del av Friluftsfrämjandets verksamhet vid 
Främjarstugan Bredsand utanför Enköping. Kl 10–12 visas 
barnverksamheter och kl 12–14 vuxenverksamheter.  
Kaffe och bulle serveras i stugan. Ute är grillen tänd för dig 
som vill ta med något att grilla. 
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Ta häst och vagn till kolarkojan, lyssna till kolarens berättelse  
om livet som kolare och stek din egen kolbulle.

Kl 13: Följ med Karin Hallgren på en kulturhistorisk guidning  
vid Risön.

Gå på tipspromenad för stora och små och titta in i de gamla 
husen vid Risön och Västergärde. Vi bjuder på korv, kaffe och saft.

8 Öppet hus vid Risön

När: 31 augusti kl 12–15

Var: Risön, Florarnas 
naturreservat

Arrangör: Länsstyrelsen och 
STF norra Roslagen

Välkomna till Stadsskogens dag i Uppsala! Det är en friluftsdag 
för alla åldrar. Föreningar och organisationer presenterar 
sin verksamhet. Delta i aktiviteter som ponnyridning, 
friluftsgudstjänst, småkrypssafari och tipspromenad. 
Försäljning av kolbullar, korv, fika och trädgårdsväxter. 

5 Stadsskogens dag

När: 31 augusti kl 11–15

Var: Stadsskogeni Uppsala, nära 
Gläntan

Arrangör: Uppsala kommun 
och Svenska kyrkan

Tillsammans med ledare från Friluftsfrämjandet och 
Habiliteringen för barn, ungdomar och vuxna följer ni 
Skogsmullestigen. Ni får en guidad tur om de olika stationerna 
och en presentation av den nya motorikbanan i anslutning till 
Mullekojan. Stigen och banan är anpassade för personer med 
olika funktionsnedsättningar. 

Turen är tänkt som en introduktion till stigen och banan, som 
annars får användas fritt av alla. Passa på att uppleva och 
komma nära naturen!

Samling utanför Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds v. 270. 
Kostnad: 40 kr per person inklusive fika.

OBS! Obligatorisk anmälan, senast en vecka innan, till:  
uppsala@friluftsframjandet.se

7 Skogsmulles 
aktivitetsstig

När: 31 augusti kl 10–11

Var: Sunnerstastugan, Uppsala

Arrangör: Friluftsfrämjandet, 
Habiliteringen för barn, 
ungdomar och vuxna samt 
Studiefrämjandet.

Kom och njut av de vackra kvällarna på Ekoln! Du har provat på 
kajakpaddling men vill ha lite sällskap och paddelträning. Vi ger 
tips om så önskas och fikar tillsammans efter halva kvällen.  
Du måste du kunna simma 200 m och du bör ha fyllt 15 år. 

Ta med dig matsäck och ett klädombyte. Finns det tillräckligt 
med ledare kommer gruppen att delas i en snabb grupp och en 
grupp som paddlar i normalfart.

Kostnad: 200 kr inklusive kajakhyra, 120 kr om du är medlem i 
Friluftsfrämjandet. 

OBS! Anmälan och betalning görs via webben:  
www.friluftsframjandet.se/uppsala/anmalan-kanotaktiviteter

9 Kvällspaddling på 
Ekoln

När: 3 september kl 17.30

Var: Sunnerstastugan, Uppsala

Arrangör: Friluftsfrämjandet i 
Uppsala



Läs mer: www.biotopia.nu/kalender. Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, Biotopia, Landstinget, kommuner, 
naturskolor och ideella föreningar samverkar för att hjälpa dig att hitta ut till naturen i Uppsala län. 

Hitta till utflykterna
I Biotopias kalender hittar du kartlänkar till alla utflykter i 
programmet: www.biotopia.nu/kalender 

Ladda ner Naturtipset
Utflykterna hittar du också i appen 
Naturtipset. Här finner du även massor 
av naturreservat, friluftsområden, 
smultronställen och Linnéstigar.

Utflyktsprogrammet hösten 2014

Upplandsledens dag

När: 7 september kl 10

Var: Gimo, samling vid 
herrgården

Arrangör:  Upplandsstiftelsen 
och PRO Gimo

Välkommen ut på Upplandsleden tillsammans med oss.  
Vi följer den del av leden som går genom Gimo gamla 
bruksort och kanten av Gimo damm. Sträckan blir ca 6–7 km. 
Vi får information om brukets historia och natur och tittar på 
Lissmosterstallen. Ta med eget fika. 

Samling vid herrgården i Gimo. Följ Gimo bruksgata från väg 
288 fram till Gimo damm.
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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

11 Fjällnoradagen

När: 6 september kl 11–15

Var: Fjällnora friluftsområde

Arrangör: Uppsala kommun

Tillsammans med ledare från Friluftsfrämjandet och 
Habiliteringen för barn, ungdomar och vuxna följer ni 
Skogsmullestigen. Ni får en guidad tur om de olika stationerna 
och en presentation av den nya motorikbanan i anslutning till 
Mullekojan. Stigen och banan är anpassade för personer med 
olika funktionsnedsättningar. 

Turen är tänkt som en introduktion till stigen och banan, som 
annars får användas fritt av alla. Passa på att uppleva och 
komma nära naturen!

Samling utanför Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds v. 270. 
Kostnad: 40 kr per person inklusive fika.

OBS! Obligatorisk anmälan, senast en vecka innan, till:  
uppsala@friluftsframjandet.se

13 Skogsmulles 
aktivitetsstig

När: 9 september kl 13.30–14.30

Var: Sunnerstastugan, Uppsala

Arrangör: Friluftsfrämjandet, 
Habiliteringen för barn, 
ungdomar och vuxna samt 
Studiefrämjandet.

Kom och njut av de vackra kvällarna på Ekoln! Du har provat på 
kajakpaddling men vill ha lite sällskap och paddelträning. Vi ger 
tips om så önskas och fikar tillsammans efter halva kvällen.  
Du måste du kunna simma 200 m och du bör ha fyllt 15 år. 

Ta med dig matsäck och ett klädombyte. Finns det tillräckligt 
med ledare kommer gruppen delas i en snabb grupp och en 
grupp som paddlar i normalfart.

Kostnad: 200 kr inklusive kajakhyra, 120 kr om du är medlem i 
Friluftsfrämjandet. 

OBS! Anmälan och betalning görs via webben:  
www.friluftsframjandet.se/uppsala/anmalan-kanotaktiviteter

14 Kvällspaddling med 
kajak

När: 9 september kl 17.30

Var: Sunnerstastugan, Uppsala

Arrangör: Friluftsfrämjandet i 
Uppsala

Tillsammans med ledare från Friluftsfrämjandet och 
Habiliteringen för barn, ungdomar och vuxna följer ni 
Skogsmullestigen. Ni får en guidad tur om de olika stationerna 
och en presentation av den nya motorikbanan i anslutning till 
Mullekojan. Stigen och banan är anpassade för personer med 
olika funktionsnedsättningar. 

Samling utanför Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds v. 270. 
Kostnad: 40 kr per person inklusive fika.

OBS! Obligatorisk anmälan, senast en vecka innan, till:  
uppsala@friluftsframjandet.se

10 Skogsmulles 
aktivitetsstig

När: 4 september kl 13.30–14.30

Var: Sunnerstastugan, Uppsala

Arrangör: Friluftsfrämjandet, 
Habiliteringen för barn, 
ungdomar och vuxna samt 
Studiefrämjandet.
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Tranor vid 
Hjälstaviken

När: 11 september kl 18

Var: Hjälstaviken, parkeringen 
vid Hårby

Arrangör:  SNF Enköping och 
Håbo, Friluftsfrämjandet i Bålsta

Följ med och upplev hundratals, kanske tusental, tranor när de 
flyger in i Hjälstaviken i kvällningen för rast och skydd. 

För vem: En familjeaktivitet för alla åldrar.

Ta gärna med fika och kikare! Guidar gör Pekka Westin. 
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Skogsvandring i 
Gränslandet

När: 13 september kl 13–15

Var: Slåttmyrans naturreservat

Arrangör:  Länsstyrelsen

I tassemarkerna på gränsen mellan tre kyrksocknar, där 
ligger Slåttmyrans naturreservat. Kom med på invigning och 
vandring på den 3 km långa stigen genom gammelskogen. 
Kanske flyger en tjäder upp med ett brak rätt som det är 
och hjärtat hamnar i halsgropen. Ta fram din medhavda 
matsäck och vila lite på det magnifika gränsröset efter halva 
vandringen. 

Vägbeskrivning: Från väg 288 svänger du av mot Kölinge, 1,5 
km norr om Stavby kyrka. Efter 4 km sväng höger vid skyltning 
och följ grusvägen i 4 km. 
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Vi går på jakt efter skogens skatter, vissa ätliga, andra inte. 
Glöm inte stövlar och matsäck. Ofta hittar vi både ätliga och 
sällsynta svampar. 

Samling på salutorget i Tierp. 

OBS! Aktiviteten ställs in vid dåligt svampår. Håll utkik i 
Annonsbladet v 37. Kontaktperson: Svante von Strokirch,  
tel: 0294-100 24.

18 Svamputflykt

När: 13 september kl 10

Var: Tierp

Arrangör: 
Naturskyddsföreningen i Tierp

Kom och få inspiration och tips på smarta lösningar 
för att minska din energianvändning. Aktiviteten är ett 
samarrangemang mellan Sala-Heby Energi AB och Gröna 
kunskapshuset. Samling vid Gröna Kunskapshuset.

19 Energirundan

När: 13 september kl 13–15

Var: Gröna Kunskapshuset, Östa 
naturreservat, Tärnsjö

Arrangör: SNF Heby,  
Gröna Kunskapshuset och  
Sala-Heby Energi AB

Allévandring i 
Ekolsunds slottspark

När: 14 september kl 13

Var: Ekolsunds slott,  
samling vid Wärdshuset

Arrangör:  Länsstyrelsen

I Ekolsunds slottspark finns 14 alléer med månghundraåriga 
träd. Nils Lidbaum och Lisel Hamring guidar er runt och 
berättar om parkens historia och om linden som livsmiljö för 
sällsynta arter. Ni får även se nyligen utförda beskärningar och 
nyplanteringar. 

Långsam vandring på ca 1 km. Wärdshuset säljer fika efteråt. 
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Fotoworkshop: 
Linnéstigarna med  

alla sinnen

När: 10 september kl 18

Var: Museet Biotopia, Uppsala

Arrangör:  Biotopia

Har du kört fast i ditt fotograferande? Eller är du nybörjare som 
vill förstärka naturupplevelsen? Alla välkomnas av Mats Wilhelm! 
Få konkreta tips kring bildkomposition och kamerahantering. 
Bra inspiration för fototävlingen, se första sidan. 

OBS! Föranmäl dig till Erika Hedberg: erika@biotopia.nu eller 
018-727 63 70 (Biotopias reception). Drop-in i mån av plats. Vi 
bjuder alla föranmälda på fika!
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Hitta till utflykterna
I Biotopias kalender hittar du kartlänkar till alla utflykter i 
programmet: www.biotopia.nu/kalender 

Ladda ner Naturtipset
Utflykterna hittar du också i appen 
Naturtipset. Här finner du även massor 
av naturreservat, friluftsområden, 
smultronställen och Linnéstigar.

Svamputställning

När: 28 september kl 10–14

Var: Främjarstugan Bredsand 
utanför Enköping

Arrangör:  Friluftsfrämjandet i 
Enköping

Svampkonsulent Åsa Olofsson visar ätliga, giftiga och 
förväxlingssvampar. Du kan även ta med svampar för 
identifiering. Främjarstugan är öppen och har servering 
med goda smörgåsar och hembakade bullar. Vi har även 
motionsbingo och tipspromenad. Välkomna!
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Naturhistorisk vandring 
på Arnöhuvud

När: 28 september kl 13–ca 15.30

Var: Arnöhuvud, Skokloster

Arrangör:  
Naturskyddsföreningen i Håbo

Vi gör en kortare vandring på Arnöhuvud där du får hela 
Skoklosterhalvöns historia och kunskaper om Arnöhuvuds 
strategiska läge i forntiden. På hemvägen gör vi ett besök vid 
Sjustastenen, hällristningen. Guidar gör Ingrid Ljungkvist. 

Samling vid parkeringen på Arnöhuvud. Medtag fika och 
kläder efter väder. 
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Svampar i Oxhagen

När: 27 september kl 11–14

Var: Oxhagens naturreservat 
utanför Skyttorp

Arrangör:  Biotopia och 
Upplandsstiftelsen

Välkommen till Biotopias höstutflykt till vackra Oxhagens 
naturreservat. Följ med på svamppromenad med experten  
Eva Allestedt kl 11 och kl 13. Vilka svampar hittar vi i hagarna? 
Du får lukta och klämma på svamp och prova på att färga med 
svamp. Ta gärna med fika och picknickfilt!
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Vandring  
Marma–Älvkarleby

När: 21 september kl 11.10

Var: Samling vid kiosken i Marma

Arrangör:  Friluftsfrämjandet 
Skutskär–Älvkarleby, Älvkarleby 
kommun Kultur och fritid

Följ med ut på en vandring längs en av Upplandsledens finaste 
sträckor. Vi vandrar över lättgångna sandiga marker längs med 
Dalälven. Sträckan blir ca 13 km lång. 

Samling vid kiosken i Marma. Möjlighet finns att ta Upptåget 
till Marma från Skutskär kl 10.49 eller från Älvkarleby kl 10.54.

OBS! Anmäl dig till Heidur t ex via SMS: 070-609 39 80
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Skördefest på Wik

När: 21 september kl 11–16

Var: Wiks slott söder om Uppsala

Arrangör:  Landstinget Kultur 
och bildning, Upplandsstiftelsen, 
Balingsta hembygdsförening m fl.

Välkommen på skördefest vid Wiks slott och Ekolns strand.  
Vi drar not för att visa Mälarens fiskar. Blås såpbubblor. 
Möjlighet till äppelbestämning och äppelsafari med häst och 
vagn. Åk till äppellunden och plocka äpplen. Passa på att 
uppleva den vackra parken. Besök skördemarknaden.
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Natursnokarna:  
Ätliga växter

När: 20 september kl 9.45–12

Var: Eriksberg, Uppsala

Arrangör:  Uppsala 
Naturskyddsförening

Kom och lär dig mer om ätliga växter. Vi provsmakar och pratar  
om naturens skafferi! Vi kommer också att leka lekar för att på 
ett roligt sätt visa samspelen i naturen. Vi bjuder på fika. 

Alla är välkomna och det är gratis att delta, men föranmäl 
gärna till ansvarig ledare: stina.b.k.bengtsson@gmail.com eller 
på telefon: 073-093 88 69. Aktiviteterna lämpar sig för barn i 
åldern 5–12 år.

Samling vid scoutstugan i Eriksberg, bakom Hågadalsskolan. 
Närmaste busshållplats är Västertorg.
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Fånga hösten på bild

När: 12 oktober kl 9–13

Var: Granåsstugan, Bålsta

Arrangör:  Friluftsfrämjandet i 
Bålsta

Vi ska försöka skapa ett digitalt höstcollage. Kjell Munksten 
börjar med att gå igenom en digitalkameras funktioner i 
sin enkelhet för de som känner sig lite osäkra. Sen går vi ut i 
markerna runt Granåsstugan och försöker fånga hösten på 
bild. Vi samlar sen upp oss i stugan för att titta på varandras 
bilder. Kjell kan, för de som vill, hjälpa till att utveckla 
fotograferandet med tips och trix. 

Ta med eget fika.
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Friluftsmatlagning

När: 26 oktober kl 11–14

Var: Vedyxaskogen, öster om 
Uppsala

Arrangör:  Upplandsstiftelsen, 
Biotopia och Uppsala kommun

Grillat en korv har kanske de flesta gjort på brasan i skogen. 
Men vad finns det mer som är enkelt att ta med och som går 
att laga på elden? Den här dagen har Biotopia flyttat ut till 
rastplatsen vid viltvattnet i Vedyxaskogen. Kom ut till oss och 
testa på friluftsmatlagning. Stora som små är välkomna! Ingen 
anmälan eller kostnad. 

Hitta hit: Du kan ta stadsbussen till hållplats Slavsta och 
vandra 2 km längs väg. Följ skyltarna mot Vedyxaskogen. Med 
bil kör du Tycho Hedéns väg och svänger österut i höjd med 
Boländerna, där det är skyltat mot Fyrislunds industriområde. 
Kör rakt fram till bostadsområdet Slavsta. Där tar skyltning mot 
Vedyxaskogen vid och visar dig fram till parkeringen vid Lunda.

Från parkeringen är det 400 m promenad längs hårdgjord 
gångstig fram till rastplatsen.
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Natursnokarna: 
Hösttema

När: 11 oktober kl 9.45–12

Var: Eriksberg, Uppsala

Arrangör:  Uppsala 
Naturskyddsförening

Kom och gör ett eget konstverk av naturens alla färger! Vi 
samlar löv och annat material som naturen ger vid denna 
tid på året. Vi känner på hemliga naturföremål, sorterar vad 
vi hittar, leker lekar och har det mysigt runt en lägereld, om 
vädret tillåter. Vi bjuder på fika. 

Alla är välkomna och det är gratis att delta, men föranmäl 
gärna till ansvarig ledare på: deboraarlt1@gmail.com eller  
tel: 070-290 24 05. Aktiviteterna lämpar sig för barn i  
åldern 5–12 år.

Samling vid scoutstugan i Eriksberg, bakom Hågadalsskolan. 
Närmaste busshållplats är Västertorg.
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Natursnokarna: 
Lägereldsmys 

När: 15 november kl 9.45–12

Var: Hågadalen, Uppsala

Arrangör:  Uppsala 
Naturskyddsförening

Vi går ner till en grillplats i Hågadalen, ca 15 min promenad i 
lätt terräng. Vi har sagostund runt lägerelden, bakar pinnbröd, 
bygger fågelautomater till våra flygande vänner så att de kan 
överleva vintern och leker lekar. Vi bjuder på fika. 

Alla är välkomna och det är gratis att delta, men föranmäl 
gärna till ansvarig ledare på: s.d.johansson@gmail.com eller  
tel: 070-873 97 25. Aktiviteterna lämpar sig för barn i åldern 
5–12 år.

Samling vid scoutstugan i Eriksberg, bakom Hågadalsskolan. 
Närmaste busshållplats är Västertorg.
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Hjälstaviken

När: 18 oktober kl 8

Var: Hjälstaviken, samling vid 
Helga Trefaldighetskyrkan i 
Uppsala

Arrangör:  Upplands 
ornitologiska förening

Följ med och upptäck vad Hjälstaviken har att bjuda på en 
senhöstdag. Gäss och änder är fortfarande kvar liksom någon 
sena vadare. Första kungsörnen kan dyka upp. I vassen finns 
chans att se skäggmes.

Anmälan: Gunnar Ehrenroth, 018-26 12 26 eller 
e-post: gunnar.ehrenroth@gmail.com. 

Kostnad: 70 kr
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Bra tillgänglighet?
Några av aktiviteterna är speciellt anpassade för personer 
med rörelsenedsättning: Skogsmulles aktivitetsstig (nr 7, 
10, 13) och Friluftsmatlagning (nr 29). Har du funderingar 
kring tillgängligheten under andra aktiviteter kan du 
kontakta Biotopia på telefon: 018–727 63 70 eller  
e-post: info@biotopia.nu



Läs mer: www.biotopia.nu/kalender. Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, Biotopia, Landstinget, kommuner, 
naturskolor och ideella föreningar samverkar för att hjälpa dig att hitta ut till naturen i Uppsala län. 
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