
Utflyktsprogrammet  
våren 2014

Här finns information om utflykterna: 
www.biotopia.nu/kalender

Häng med ut i naturen!

Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, Biotopia, 
Landstinget, kommuner, naturskolor och ideella 
föreningar samverkar för att hjälpa dig att hitta 

ut till naturen i Uppsala län. 

Utflykterna finns även i appen Naturtipset

Biotopia: 018-727 63 70



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. 

Elden

När: 30 mars kl 11–14

Var: Naturskolan i Hammarskog, 
Uppsala

Arrangör: Naturskolan i 
Hammarskog

Utflyktsprogrammet våren 2014

Gryning med visslande sparvugglor. Hackspettarna sätter 
igång att ropa och trumma strax efter soluppgången, 
ackompanjerade av trast- och rödhakekonserten som är i full 
gång. Orrarnas puttrande hörs i kulissen och tranor ropar. En 
tjäderhöna går i vägkanten och pickar grus. Välkomna på en 
stämningsfull morgon i storskogen.

Kostnad: 100 kr

OBS! Anmälan till Gunnar Ehrenroth, tel 018-26 12 26

Vi samlas en kort stund vid naturskolans hus – sedan går vi 
upp i skogen! Vi övar oss på att elda med det bränsle som vi 
hittar i naturen och tar med plåtar att elda på så att alla kan få 
pröva att göra upp eld själva.

Ta gärna med hajkbomb till lunch – se receptförslag på:  
www.naturskolan.uppsala.se, klicka vidare på upptäck mer 
ute – och sedan hittar du recept under mat ute. Eventuella 
ändringar  (tex pga av vädret) meddelas dem som anmält sig. 
Se även aktuell information på hemsidan.

Alla är välkomna, barn ska ha sällskap av en vuxen. 

Anmälan gör du till: naturskolan@uppsala.se
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2 Hackspettar

När: 5 april kl 05

Var: Samling vid Helga 
Trefaldighetskyrkan i Uppsala

Arrangör: Upplands 
ornitologiska förening

Kom och bygg kojor med oss vid Wiks slott. Du får också träffa 
Aska Svart och de andra trädknopparna. Eller följ med på en 
guidad vandring om naturparkens spännande historia. Vi 
håller en eld brinnande så ta gärna med något enkelt att grilla. 

Du får gå några hundra meter från parkeringen till kojbygget. 
Följ snitslingen. Guidning i parken kl 13 med start vid 
kojbygget.

För vem: Kojbygge och knoppar för alla. Guidningen i parken 
är främst riktad mot vuxna. 

3 Kojor och träd i 
Wikparken

När: 6 april kl 11–14

Var: Naturparken vid Wiks slott 
söder om Uppsala

Arrangör: Upplandsstiftelsen 
och Biotopia

Funbosjön med 
omgivningar

När: 12 april kl 08

Var: Funbosjön, samling Helga 
Trefaldighetskyrkan, Uppsala

Arrangör: Upplands 
ornitologiska förening

De översvämmade ängarna drar till sig mängder med fågel. 
Gäss, svanar, änder och de första skrattmåsarna har anlänt. 
Våren har kommit igång på allvar och väntar på att upplevas. 
Följ med till en av Uppsalas närmaste fågellokaler. Guidar gör 
Lars Gotborn och Funboprofilerna Sonja Jansson och Håkan 
Lagerqvist.

Kostnad: 40 kr 
OBS! Anmälan till Lars Gotborn, tel 018-12 66 27
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Årike-Fyris

När: 16 april kl 18

Var: Övre Föret, Uppsala

Arrangör: Upplands 
ornitologiska förening

Kom med och kolla in fågellivet vid denna klassiska 
Uppsalalokal. Guidar bland vårfåglarna gör Nina Janelm och 
Jon Hessman. Ingen anmälan eller kostnad. Se föreningens 
hemsida: www.uof.nu eller Facebook för uppdaterad 
information. Samling kl 18 på västra sidan av Fyrisån, vid 
fågeltornet.
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Häng med på en utflykt till naturen!
Välkommen att följa med oss 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.  
Sommaröppet tis–sön 11–17.



Fågelguider vid 
Vendelsjön

När: 18–21 april kl 10–14

Var: Vendelsjön, Åhl

Arrangör: Föreningen 
Vendelsjön, Upplandsstiftelsen 
och Studiefrämjandet

Möt vårfåglarna vid Varggropens fågeltorn, Vendelsjön! 
Kunniga guider på plats alla dagar i påskhelgen, fre–mån  
kl 10–14. Familjevänlig plats där du kan inta ditt fika med vid 
utsikt över historiskt landskap.
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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. 

Upplev livet vid 
Knivstaån

När: 23 april kl 12.30

Var: Knivsta

Arrangör:  Upplandsstiftelsen, 
Knivsta kommun, Eda 
naturskola, Länsstyrelsen.

Utflyktsprogrammet våren 2014

Kom med och kolla in fågellivet vid denna klassiska 
Uppsalalokal. Guidar bland vårfåglarna gör Nina Janelm och 
Jon Hessman. Ingen anmälan eller kostnad, se föreningens 
hemsida www.uof.nu eller Facebook för uppdaterad 
information.

Följ med på ett klassiskt fiske med ryssja i centrala Knivsta. 
Många fiskarter vandrar upp i åar och bäckar om våren för att 
leka. Letar sig fisken från Garnsviken i Mälaren ända upp till 
Knivsta? Vi håller till vid ån, nära servicehuset i Knivsta.
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8 Årike-Fyris

När: 23 april kl 18

Var: Övre Föret, Uppsala

Arrangör: Upplands 
ornitologiska förening

Mosippan är en fridlyst och rödlistad vårblomma som hotas 
av igenväxning och modernt skogsbruk. Vi besöker några 
lättillgängliga lokaler i Heby kommun och hör experter berätta 
om det arbete som görs för att rädda mosippan, t ex bränning, 
mekanisk störning och insådd. Ta med oömma kläder efter 
väder och fika. 

OBS! Anmälan till Camilla Winqvist på Heby kommun,  
0224-361 20

Samling vid Heby tåg- och busstation, därifrån samåkning i bil.

9 Hur räddar vi 
mosippan?

När: 26 april kl 9.15–12.30

Var: Heby

Arrangör: Heby kommun, 
Naturskyddsföreningen i Heby, 
Biosfärum Gröna Kunskapshuset 
och Floraväkteriet i Uppsala län.

Naturupplevelser i 
stadsmiljö

När: 27 april kl 10–14

Var: Klosterparken, Enköping

Arrangör: Friluftsfrämjandet i 
Enköping

Den här dagen kan du få prova på olika aktiviteter tillsammans 
med Friluftsfrämjandet i Enköping. Testa cykel, kanot, 
utematlagning eller gå en tipsrunda. Friluftsfrämjandets 
barngrupper finns på plats och kanske kommer Mulle på 
besök. Samling i Klosterparken i Enköping. Välkomna!
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Cykelutflykt runt 
Åriket

När: 27 april kl 10

Var: Fyrisån, Uppsala

Arrangör: Cykelfrämjandet och 
Naturskyddsföreningen i Uppsala

Följ med på en cykeltur runt Fyrisån där vi ser vilka hot 
det finns om brobyggen mm. Vi åker från Stadsträdgården 
i Uppsala till Kungsängen och vidare mot Nåntuna och 
Flottsund. Tillbakafärden går på västra sidan av ån.  
Ta gärna med matsäck.

Samling kl 10.00 vid fontänen vid Flustret i Uppsala. 
Kontaktperson: Björn Engström tel 070-251 13 88.
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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.



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. 

Familjeaktivitet 
natursnokarna

När: 27 april kl 14

Var: Hjälstaviken

Arrangör:  
Naturskyddsföreningen i Håbo

Utflyktsprogrammet våren 2014

Välkommen till Enköpingsåns dag! Kom och titta på 
vårvandrande fisk som är på väg till sina lekplatser uppe i ån.  
Vi fiskar med ryssja och undrar hur många fiskarter vi får se i år. 
Vi undersöker också trollsländelarver och andra småkryp från ån.

Vi håller till vid ån, intill Drömparken bakom Joar Blå. Fisket 
ses från gång- och cykelvägen längs med ån. Fångsten kan 
därefter studeras vid Drömparkens gräsytor. Välkommen på din 
lunchpromenad! Ta med lunchkaffet. 

Välkommen till Naturskyddsföreningens familjeaktivitet 
Natursnokarna. Tillsammans utforskar vi Hjälstavikens 
naturreservat. Vi träffas vid Segerstaparkeringen sydost om 
Hjälstaviken. Ta gärna med kikare, fågelbok och fika.  
Kläder efter väder. Vid frågor kontakta Håkan: 073-678 37 67.
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14 Vårvandrande fisk och 
småkryp i vattnet

När: 28 april kl 12.30

Var: Enköping

Arrangör: Enköpings kommun, 
Upplandsstiftelsen, Biotopia och 
Länsstyrelsen

Bussutflykt till Hjälstavikens naturreservat, en av Sveriges 
finaste fågelsjöar. Där får vi kunnig guidning av Pekka Westin 
från Enköpingskretsen. Kläder efter väder, kikare och rejäl 
matsäck behövs. OBS anmälan, utflykten har begränsat antal 
platser!

Avfärd prick kl 06.45 från Salutorget i Tierp, eventuell 
upphämtning vid E4, Örbyhusavfarten, ca 07.00.

Anmälan senast 15/4 till: Anna-Lena Hjalmarsson,  
070-237 99 98

16 Fågelexkursion till 
Hjälstaviken

När: 3 maj kl 06.45–16

Var: Hjälstavikens naturreservat

Arrangör: 
Naturskyddsföreningen i TIerp

Cykeltur till Fullerö

När: 4 maj kl 10

Var: Fullerö backar 
naturreservat

Arrangör: 
Naturskyddsföreningen i Uppsala 
och Cykelfrämjandet

Vi cyklar på cykelvägen till Gamla Uppsala högar och därefter 
till Fullerö där vi gör en exkursion och äter medhavd matsäck. 
Hemfärden kan gå över Vittullsberg eller samma väg tillbaka. 
Ingen kostnad eller anmälan.

Samling kl 10.00 vid Domarringens skola i Uppsala. Vid frågor, 
kontakta Björn Engström: 070-251 13 88
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Bygga och surra

När: 27 april kl 11–14

Var: Naturskolan i Hammarskog, 
Uppsala

Arrangör: Naturskolan

Vi kan bygga något, som en koja eller något att balansera på. 
Något att sitta på, eller en uppfinning. Vi har många långa 
pinnar, och mycket snöre! Vill du lära dig hur du ska surra så att 
det blir stadigt, kan vi visa dig några bra sätt! 

Samling vid naturskolans hus kl 11. Vi slutar senast kl 14.  
Alla är välkomna, barn ska ha sällskap av en vuxen. Vi räknar 
med att ha grilleld så ta gärna med matsäck som passar vid 
elden.

Eventuella ändringar meddelas dem som anmält sig.  
Du kan också titta på naturskolans hemsida:  
www.naturskolan.uppsala.se

Anmäl dig gärna till: naturskolan@uppsala.se

12 Asp–Upplands 
landskapsfisk

När: En dag under sista veckan  
i april kl 18 

Var: Funboån

Arrangör:  Länsstyrelsen

Fisken asp samlas varje vår för att leka i Funboån vid Funbo 
kyrka. Kom och se på när aspar på upp till 80 cm slåss om bästa 
lekplatsen. Joel Berglund och Daniel Brelin från Länsstyrelsen 
visar och berättar. För att komma riktigt nära kan det vara bra 
med en kikare. Det är möjligt att släppa av personer som har 
svårt att gå vid stenbron, annars 300 m promenad på väg. 

Samling vid gamla stenbron norr om väg 282 vid Funboån. 
Parkering finns vid Funbo kyrka knappt 300 m från bron.

Dagen bestäms med kort varsel, håll utkik i Biotopias kalender: 
www.biotopia.nu/kalender 
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Klamparnas promenad

När: 6 maj kl 18–20

Var: Skutskär

Arrangör: Älvkarleby kommun 
Kultur & Fritid

Följ med på en historisk promenad genom det gamla 
sågverkssamhället Skutskär och naturen i utkanten, under 
ledning av Karl-Åke Lindblad. Promenaden är 6 km lång 
och tar ca två timmar. Du börjar och slutar på samma ställe. 
Vandringen går till stor del på cykelvägar och grusvägar. 
Någonstans under vägen bjuds på kaffe/te med bröd. Det finns 
möjlighet att bitvis vila benen genom att åka “häst med vagn”. 

Samling bakom Jungfruholmens skola, där cykelvägen norrut 
börjar på Klamparvägen.
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I Lars Molins fotspår 
på Söderön

När: 4 maj kl 14–16

Var: Söderögården, Söderön

Arrangör: Lars Molin Sällskapet

I Östhammars kommun har flera scener i Lars Molins filmer 
spelats in. Vi samlas i Söderögården där Lars Molin Sällskapet 
berättar om bakgrunden till de Molinska inspelningsplatserna. 
Margaretha Mattson som var statist under inspelningen av 
TV-filmen Midvinterduell berättar minnen. Du får också veta 
hur du kan använda skyltar med QR-koder för att få mer 
information om platserna.

Fika finns till självkostnadspris. Efter fikapausen samåker vi till 
tre av inspelningsplatserna i den vackra naturen på söderön. 
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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. 

Utflyktsprogrammet våren 2014

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 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 före, till:  
uppsala@friluftsframjandet.se

22 Skogsmulles 
aktivitetsstig

När: 8 maj 13.30–14.30

Var: Sunnerstastugan, Uppsala

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

Årike-Fyris

När: 7 maj kl 18 

Var: Övre Föret, Uppsala

Arrangör:  Upplands 
ornitologiska förening

Kom med och kolla in fågellivet vid denna klassiska 
Uppsalalokal. Guidar bland vårfåglarna gör Gunnar Ehrenrot. 
Ingen anmälan eller kostnad, se föreningens hemsida, uof.nu, 
eller Facebook för uppdaterad information. Samling kl 18 på 
västra sidan av Fyrisån, vid fågeltornet. 
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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.

Öppen 
orienteringsträning

När: 6 maj kl 18–19

Var: Ekeby hälsocenter, Uppsala

Arrangör: OK Linné

Öppen orienteringsträning med OK Linné. Spring/jogga eller 
gå längs en orienteringsbana. Testa logga kontrollerna med 
det elektroniska stämplingssystemet Sportident.  

Nyhet! I år kan du även följa med en grupp där elitorienterare 
leder passet och berättar hur man orienterar. Det finns olika 
grupper med olika hastighet.

Fler träningar kommer att finnas under våren. Se datum och 
platser på hemsidan: www.hittaut.nu/uppsala

På hemsidan kan du också läsa mer om hittaut.nu!
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Beckasinkväll i 
Hjälstaviken

När: 10 maj kl 19

Var: Hjälstaviken

Arrangör:  Upplands 
ornitologiska förening

Utflyktsprogrammet våren 2014

Följ med på en guidad tur på ca 11 km längs natursköna och 
lättgångna Upplandsleden. Vandringen går från Marma, längs 
Dalälven och genom Gropholmarnas naturreservat fram till 
Älvkarleby. Ta med egen matsäck. Samling kl 10.10 vid kiosken 
i Marma. Ingen föranmälan.

Arterna är många i vikens sjudande vatten. Vid skymningen 
börjar småfläckig sumphöna att vissla, ackompanjerad av 
rördrommens basljud. Enkelbeckasinernas spelaraktivitet ökar. 
Det är nu vi har chans att höra dubbelbeckasinernas spel. Med 
lite tur kan även dvärgbeckasin ha dröjt sig kvar. 

Samling: Kl 19 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala för 
samåkning.

Anmälan till Pekka Westin: 0171-46 30 39 eller 070-572 80 42. 
Kostnad: 50 kr.
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25 Vandring Marma–
Älvkarleby

När: 11 maj kl 10.10–12.30

Var: Upplandsleden 

Arrangör:  Älvkarleby kommun 
och Naturskyddsföreningen 
Älvkarleby

I lugnt tempo till 
gömslet i Hjälstaviken

När: 11 maj kl 10–12.30 

Var: Hjälstavikens naturreservat

Arrangör:  Länsstyrelsen,  
HSO Enköping, HSO Håbo

Välkommen till Jungfrulunden i Hjälstaviken! 
Vi kommer att röra oss på den hårdgjorda gångvägen  
och spången ut till gömslet. 
Hela vägen är anpassad för barnvagnar och rullstolar.  
Sträckan till gömslet är 700 meter.  
Vi gör flera stopp längs vägen för att berätta om reservatet.
Ljudanläggning med hörselslinga kommer att användas.  
Ta med fika och gärna en kikare. 
Toaletter (även handikappanpassade) finns på andra platser  
i naturreservatet.  
Samling vid Jungfrulundens parkering. 

26Prova på geocaching

När: 8 maj kl 15.15–18.30

Var: Biblioteket i Skutskär

Arrangör: Upplandsstiftelsen 
och Älvkarleby kommun

Prova på geocaching, skattjakt med GPS. Vi börjar och avslutar 
med introduktion och genomgång inomhus på biblioteket i 
Skutskär. Vad är geocaching och hur gör man?

Från kl. 16 är vi utomhus och letar skatter. Då gäller drop-in. 
Kom när du har tid och geocacha en stund. Du får låna GPS av 
oss om du inte har egen. Det finns också möjlighet att lära sig 
hur man lägger ut egna cacher. Samling utanför biblioteket

PROGRAM 
– Genomgång på biblioteket kl. 15.15 
– Prova på utomhus 
– Genomgång på biblioteket kl. 17.30, för de som missade                  
första tillfället.

Aktiviteten passar för alla åldrar. Ta gärna med fika. 
Har du frågor, kontakta: emelie.runfeldt@upplandsstiftelsen.se
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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. 

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 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

27 Skogsmulles 
aktivitetsstig

När: 11 maj kl 10–11

Var: Sunnerstastugan, Uppsala

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

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.



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. 

Årike-Fyris

När: 14 maj kl 18

Var: Övre Föret, Uppsala

Arrangör:  Upplands 
ornitologiska förening

Utflyktsprogrammet våren 2014

Att se fåglar på riktigt nära håll kan öppna en helt ny 
dimension i fågelintresset. Vi får möjlighet att följa med till 
ringmärkningsnäten för riktig närkontakt med både vanliga 
och mindre vanliga arter. Vi avslutar vid Varggropen bland 
svarttärnor och dvärgmåsar. 

Kostnad 60 kr.  
OBS! Anmäl dig till: Jan Wärnbäck 073-654 88 76

Samling kl 06 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala för 
samåkning.

Kom med och kolla in fågellivet vid denna klassiska 
Uppsalalokal. Guidar bland vårfåglarna gör Nina Janelm och 
Jon Hessman. 

Ingen anmälan eller kostnad. Se föreningen hemsida:  
www.uof.nu eller Facebook för uppdaterad information. 
Samling kl 18 vid fågeltornet på västra sidan av Fyrisån.
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30 Vendelsjön och 
ringmärkning

När: 17 maj kl 06

Var: Varggropens fågeltorn vid 
Vendelsjön

Arrangör: Upplands 
ornitologiska förening

Vi vandrar genom Fullerö naturreservat och njuter av vårens 
fägring med blommande backsippor och andra arter som trivs 
i de kalkrika markerna. Platsen bjuder även på en storslagen 
utsikt över Fyrisåns dalgång. Medtag gärna kaffekorg och 
sittunderlag. 

Kostnad: 20 kr för medlemmar i STF och 40 kr för övriga.  
Ingen föranmälan.

Samling vid parkeringen vid Fullerö handel kl 13. Du kan 
komma hit med buss (stadsbuss 115, hållplats Fullerö), cykel 
eller bil. 

OBS! Vid mycket dåligt väder ställs utflykten in. Kontakta Åsa 
Hedlund, tel: 018-24 82  74 eller Marianne Bergenholtz, 
 tel: 018-40 28 68, om du är osäker.

32 Vårvandring i Fullerö 
backar

När: 17 maj kl 13

Var: Fullerö backar, Storvreta

Arrangör: STF Uppsala

Fåglar vid 
Dalkarlskärret

När: 11 maj kl 11–14

Var: Dalkarlskärret, Uppsala

Arrangör: Upplandsstiftelsen, 
Biotopia och Uppsala kommun

Idag vill vi komma fåglarna nära. Kan vi locka fram någon? 
Eller kan vi ta hjälp av en kikare? Martin Amcoff guidar och 
visar på fåglar och fågelsång runt kärret. Biotopia finns på plats 
och ordnar fågelaktiviteter för barn.  Eld finns så ta gärna med 
något enkelt att grilla.

Tid och plats: Kl 11–14 vid Dalkarlskärret i Hammarskog, söder 
om Uppsala

För vem: Fågelskådning och guidning för stora och små.

28 Linnéstigarnas dag–  
Skattjakt och   

       Linnévandring

När: 17 maj kl 13–17 

Var: Kungsängen, Uppsala

Arrangör:  Biotopia

Följ med botaniker och naturguide Lisel Hamring i Linnés 
fotspår längs Linnéstigen Danmarksvandringen! Vi möter ett 
Uppsala nu och då där kungsängsliljorna bildar en röd tråd 
genom tiden. Testa på skattjakt med GPS, geocaching.  
Lös kluriga uppdrag och samla ledtrådar till en hemlig plats. 

GPS:er finns att låna. Ta gärna med fika.

Tid och plats: Vindbron på östra sidan av Fyrisån. Du 
kan komma hit genom att följa en tipspromenad från 
Stadsträdgården. Guidade turer startar kl 13 och kl 15. 
Skattjakten pågår hela tiden, kl 13–17, och du kan droppa in 
när du vill. 

För vem: Alla Linnéintresserade, alla som är nyfikna på 
kungsängsliljor och alla som vill testa skattjakt med GPS.

Vid frågor kontakta Erika Hedberg på Biotopia:  
erika@biotopia.nu, 018-727 63 13.
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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 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

34 Skogsmulles 
aktivitetsstig

När: 20 maj 13.30–14.30

Var: Sunnerstastugan, Uppsala

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

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. 

Geocaching med 
teckenspråkstolk

När: 19 maj kl 18

Var: Uppsala

Arrangör:  Upplandsstiftelsen 
och Uppsala Läns Dövas 
Förening

Utflyktsprogrammet våren 2014

Prova på geocaching, skattjakt med GPS. Den här kvällen finns 
även en teckenspråkstolk på plats. Vi samlas vid Svandammen 
i Uppsala kl 18. Därifrån vandrar vi ut till kungsängsliljorna på 
Kungsängen, en promenad på 3 km enkel väg. Vandringen går 
längs lättgången grusväg. 

GPS:er finns att låna. Ta gärna med fika.

Från Kungsängen tar du dig tillbaka på egen hand. 
Busshållplats finns 1 km från Kungsängen. 

Vid frågor, kontakta: emelie.runfeldt@upplandsstiftelsen.se
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Följ med till denna klassiska norduppländska fågellokal.  
Den grunda viken, strandängarna och lövskogen bjuder på en 
fantastisk blandning av arter som häckande vadare, rastande 
skräntärnor och jagande rovfåglar.

Samling kl 05 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala.

Kostnad 100 kr. 
OBS! Anmäl dig till Jan Wärnbäck 073-654 88 76

36 Ledskär

När: 24 maj kl 05

Var: Ledskär, Skärplinge

Arrangör: Upplands 
ornitologiska förening och 
Nordupplands fågelklubb

Sverkil Simonssons 
promenad

När: 21 maj kl 17 

Var: Skutskär

Arrangör:  Älvkarleby kommun 
Kultur & Fritid

Följ med på en historisk promenad på Rotskär och på 
fastlandet–om skeppsvarvet, tiden före villasamhället, 
friluftsön, naturförhållanden mm. 

Samling vid bangolfanläggningens parkering på Golfvägen i 
Skutskär. Promenaden är ca 5 km lång. Första delen är inte helt 
lättgången. 

Vi kommer också att inviga smultronstället Rotskär. I samband 
med det serveras kaffe/te med bröd.  

35

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.

Läs om aktiviteten under punkt 34.

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

37 Skogsmulles 
aktivitetsstig

När: 24 maj kl 10–11

Var: Sunnerstastugan, Uppsala

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



Få en inblick i Örskärs historia och upptäck vad ön har att 
erbjuda av kulturmiljöer, grodor, rikkärr och orkidéer.  
Möjlighet finns att gå upp i fyren. Vi vandrar längs stigar  
och över klippor. Ta med matsäck eller köp enklare mat, kaffe, 
glass etc. i caféet. 

OBS! Aktiviteten har begränsat antal platser. Anmälan till 
Biotopia senast 21 maj:  info@biotopia.nu eller 018-727 63 70

Samling vid Örskärssund på norra Gräsö för gemensam avfärd 
till Örskär kl 10.30 (färjan från Öregrund till Gräsö går kl 10.00). 
Hemfärd ca 16.00.

39 Örskär

När: 25 maj kl 10.30

Var: Örskär

Arrangör: Länsstyrelsen och 
Skärgårdsstiftelsen

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. 

Äventyrsdag för barn

När: 24 maj kl 11–14

Var: Naturskolan Vattunöden i 
Bålsta, Kalmarnäs naturreservat

Arrangör:  Håbo naturskola 
Vattunöden

Utflyktsprogrammet våren 2014

Välkommen till en dag med olika äventyr ute vid Vattunöden. 
Vi klättrar och leker vid bäcken och är sakletare vid 
kungatronen. Tag på oömma kläder och stövlar.  
Aktiviteten pågår kl 11–14.
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Guidning i de nyrestaurerade områdena Gredelby hagar och 
Trunsta träsk. Guidar gör Ulf Svensson, docent i botanik.  
Hagarna ner mot Trunsta träsk är historiska jordbruksmarker, 
med flertusenåriga spår av åkrar och hägnader. Från 2005–
2009 har ett restaureringsprojekt pågått. Ideella krafter har 
röjt sly och ris, eldat och räfsat för att på så sätt släppa in mer 
solljus. Arbetet kan redan märkas i att fler växt- och djurarter 
trivs och utvecklas i området. 

Kostnad: 20 kr för medlemmar i STF, 40 kr för övriga.  
7 kr/mil till föraren tillkommer. 

OBS anmälan senast 29/5 till: stf.uppsala@gmail.com 
Samling vid S:t Eriks torg i Uppsala kl 9.45 för samåkning i bilar. 

41 Gredelby hagar och 
Trunsta träsk  

När: 1 juni kl 9.45 (från Uppsala)

Var: Gredelby hagar, Knivsta. 

Arrangör: STF Uppsala

Upptäck fjärilsstigen!

När: 25 maj kl 13–15

Var: Hågadalen, Uppsala

Arrangör:  Biotopia

Upptäck en av Sveriges artrikaste fjärilslokaler tillsammans 
med en guide kl 13–15. Fjärilsstigen hittar du i Hågadalen-
Nåsten, i västra utkanten av Uppsala. En kortare promenad 
med guidning mer inriktad mot barn hålls kl 14–15. 

Samling vid parkeringen vid Hällens gård, där stigen börjar. Kör 
genom Håga by och följ därefter skyltning.

40

En familjeutflykt, främst för de yngsta. Martin Linderstad leder 
upptäckarna i strandzonen vid Tegelsmora kyrksjö. Fågeltorn 
och grillplats finns och i luften, vattnet och på marken finns 
massor att undersöka. Du kan låna kikare, håvar och luppar.  
Ta gärna med matsäck.

Vägbeskrivning:  Från väg 292 (ca 2 km öster om avfarten till 
Örbyhus) sväng mot Skärplinge. Kör knappt 5 km. En liten 
skylt visar fågeltorn in till vänster. Från andra hållet svänger du 
höger vid skylten Persbylånga.

Vid frågor, kontakta Martin Linderstad: 0295-105 92.

42 Upptäckardag i 
Tegelsmora

När: 1 juni kl 10

Var: Tegelsmora Kyrksjö, 
Örbyhus

Arrangör: 
Naturskyddsföreningen i Tierp

En nattlig utflykt med erfaren guide från Nordupplands 
fågelklubb. Om vi har tur kan vi få höra näktergal och andra 
rara sångare. Samling vid Skämstabron i Tierp kl 20.

Kontaktperson: Svante von Strokrich, tel 0294-100 24

43 Nattsångarexkursion i 
Tierp

När: 5 juni kl 20

Var: Tierp

Arrangör: 
Naturskyddsföreningen i Tierp 
och Nordupplands fågelklubb



Tag med din kamera och fira Sveriges nationaldag med att 
fota fjärilar längs fjärilsstigen. Våra guider hjälper till med 
arbestämning och fototips! Fjärilsstigen hittar du i Hågadalen-
Nåsten i västra utkanten av Uppsala. 

Samling vid parkeringen vid Hällens gård, där stigen börjar,  
kl 14. Kör genom Håga by och följ därefter skyltning.

45 Fotosafari längs 
fjärilsstigen

När: 6 juni kl 14–16

Var: Hågadalen, Uppsala

Arrangör: Biotopia

Fladdermöss vid 
Skokloster

När: 5 juni kl 22

Var: Skokloster slott

Arrangör:  
Naturskyddsföreningen i Håbo, 
Friluftsfrämjandet i Bålsta

Utflyktsprogrammet våren 2014

Med Thommy Åkerberg som guide och utrustade med 
fladdermusdetektorer spanar vi efter fladdermöss bland 
träden i parken vid Skokloster slott. Samling kl 22.00 vid 
parkeringen vid Skoklosters värdshus. Kläder efter väder.

OBS! Aktiviteten ställs in vid regn. Kontakta Thommy om du är 
osäker: 018-34 04 65
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Följ med botaniker och naturguide Lisel Hamring på 
upptäcktsfärd bland Röboåsens flora. Inspireras av Linné och 
förtrollas av växternas minsta delar. Testa på skattjakt med 
GPS, geocaching. Hittar du skatten?

GPS:er finns att låna. Ta gärna med fika.

Tid och plats: Kl 10–15 på Röboåsen, längs Linnéstigen 
Gamla Uppsalavandringen. Skyltning finns från Röboåsens 
friluftsområde och parkeringen mellan Röboåsen och Tunåsen. 
Guidade turer startar kl 11 och kl 14. Skattjakten pågår hela 
tiden och du kan droppa in när du vill. 

För vem: Alla blomsterintresserade, alla som är nyfikna på 
växternas förunderliga värld och alla som vill testa skattjakt.

47 Skattjakt och  
blomstertur, Röboåsen 

När: 7 juni 10–15

Var: Röboåsen, Uppsala

Arrangör: Biotopia

Nattsångare i Uppland

När: 6 juni kl 21.30

Var: Uppsala, samling utanför 
Biotopia

Arrangör:  Upplands 
ornitologiska förening

I samband med naturnatten anordnas en cykelexkursion i 
Fyrisåns nejder. Det finns mycket att lyssna på längs med ån 
och med lite tur kan vi få höra både busksångare, kornknarr 
och småfläckig sumphöna. Guidar i sommarnatten gör Jon 
Hessman. Varmt välkomna på cykel. 

Ingen anmälan eller kostnad. Se föreningens hemsida:  
www.uof.nu eller Facebook för uppdaterad information.

Samling kl 21.30 vid Biotopia, Vasagatan 4 i Uppsala.
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Vi cyklar på bra cykelväg till Vänge och därefter den fina vägen 
i dalgången mot Jumkil. I Jumkil besöker vi butiken Linnés 
kammare med hantverk, utställningar och ett café. Den som vill 
tar med matsäck. 

Avgift: 20 kr för medlemmar i STF, 40 kr för övriga. 

OBS! Anmäl an senast 5 juni till Hans Jivander, 070-45 9 13 70, 
Göran Janestam, 070-592 66 47, eller stf.uppsala@gmail.com

Samling vid S:t Eriks torg i Uppsala kl 10. 

48 Cykeltur Vänge–
Jumkil–Ulva

När: 7 juni kl 10

Var: Från Uppsala–Ulva

Arrangör: STF Uppsala

Vi tar dig med på en vandring över broarna i fallenområdet 
i Älvkarleby. Vi berättar om växtliv och historia. Lättgången 
terräng som kan gås med rullstol. Det kommer att finnas både 
svensk- och finsktalande guide. Turen avslutas på café Furiren.

Samling på stora parkeringen vid Älvkarleby Turisthotell  
kl 18.10. För Upptågets tider, se www.ul.se

Kontaktperson: Maria Hedberg på Kultur & Fritid: 026-831 65

49 Vandring över broarna  
i Älvkarleby

När: 10 juni kl 18.10–19.30

Var: Älvkarleby

Arrangör: Älvkarleby kommun,   
Älvkarleby hembygdsförening, 
Naturskyddsföreningen

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. 



Vi beger oss norröver mot Grinduga, en restaurerad natur som 
ska gynna den lokala fjärilsfaunan. Ta med rikligt med fika.

OBS! Vid ihållande regn så ställs exkursionen in. 

Samling vid Grinduga kl 10.30, eller vid Evolutionsbiologiskt 
centrum i Uppsala, Villavägen 9, kl 9 för samåkning.  
Ring Stefan Eriksson för mer exakt information om 
samlingsplats: 073-600 24 36.

51 Fjärilsstigen vid 
Grinduga

När: 14 juni kl 10.30

Var: Grinduga, Gävle

Arrangör: Entomologiska 
föreningarna i Uppland och  
Gästrikland, Botaniska sektionen  
i Uppsala

Redo för äventyr?

När: 11 juni kl 16

Var: Linnéstigen 
Ultunavandringen, Uppsala

Arrangör:  Biotopia

Utflyktsprogrammet våren 2014

Ta cykeln ut på skattjakt! Med GPS och geocaching som 
vägvisare följer vi i Linnés fotspår och samlar ledtrådar till den 
hemliga platsen. Är ledtrådarna rätt hittar vi till slut skatten! 
Skattjakten sker längs Linnéstigen Ultunavandringen.  
Ta med cykel och fika, GPS:er finns att låna.

Tid och plats: Samling kl 16 vid Biotopia, Vasagatan 4 i Uppsala, 
med egen cykel. Turen avslutas i Sunnersta med frivillig 
gemensam cykling tillbaka till stan.

För vem: Alla som är sugna på äventyr, cykelutflykt och 
geocaching.

Vid frågor kontakta Erika Hedberg på Biotopia:  
erika@biotopia.nu, 018-727 63 13.
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Nu är den bästa tiden att spana efter de riktigt stora fjärilarna 
längs fjärilsstigen i Uppsala. Om vi har tur ser vi Makaonfjäril 
och Aspfjäril. Följ med på en guidad tur kl 14–16.  
Fjärilsstigen hittar du i Hågadalen-Nåsten, i utkanten av 
Uppsala.

Samling vid parkeringen vid Hällens gård, där stigen börjar. 
Kör genom Håga by och följ därefter skyltning.

53 Stora fjärilar längs 
fjärilsstigen 

När: 15 juni kl 14–16

Var: Hågadalen, Uppsala

Arrangör: Biotopia

De vilda blommornas 
dag i Norden

När: 15 juni kl 11

Var: Kalmarnäs, Håbo

Arrangör:  
Naturskyddsföreningen i Håbo

Med Thommy Åkerberg och Mora Aronsson som guider lär vi 
känna växterna i Kalmarnäs naturreservat i utkanten av Bålsta. 
Samling kl 11 vid reservatets parkering. Medtag fika.  
Kläder efter väder.
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Botanisk vandring i Skvallermyrens naturreservat, ett område 
med skog och våtmarker. I den kalkrika marken trivs t ex 
orkidén skogsnycklar. 

De vilda blommornas dag anordnas samtidigt  i alla de nordiska 
länderna. Guidar gör Svante von Strokirch. Tag kläder efter 
väder och ta med matsäck. 

Samling på parkeringen vid Hållnäs kyrka.  
Kontaktperson: Svante von Strokirch, tel: 0294-100 24.

54 De vilda blommornas 
dag i Norden

När: 15 juni kl 13

Var: Skvallermyren, Hållnäs

Arrangör: 
Naturskyddsföreningen i Tierp

Enligt gammal god tradition tar Svante von Strokirch med oss 
till en ny spännande plats med sommarblommor i högform. 
Glöm inte att ta oömma kläder, täta skor eller stövlar och 
matsäck. 

Samling vid ICA-parkeringen i Skärplinge.

Kontaktperson: Svante von Strokirch, tel 0294-100 24.

55 Svantes 
blomstervandring

När: 2 juli kl 19

Var: Skärplinge

Arrangör: 
Naturskyddsföreningen i Tierp

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. 



Följ med botaniker och naturguide Lisel Hamring bland Nåstens 
knotiga ekar och hemlighetsfulla lundflora. Inspireras av Linné 
och förtrollas av växternas liv. Testa på skattjakt med GPS, geo-
caching. Lös kluriga uppdrag och samla ledtrådar till en hemlig 
plats. Hittar du skatten? GPS:er finns att låna. Ta gärna med fika.

Tid och plats: Aktiviteten sker längs Linnéstigen 
Gottsundavandringen. Guidningar startar kl 11 och kl 14 vid 
Lurbo bro. Geocachingen pågår kl 10–15 vid Fäbodarna, du 
kan droppa in när du vill. Skyltning till fäbodarna finns från 
parkeringen vid Lurbo bro och parkeringen vid Stora Djurgården.

För vem: Alla blomsterintresserade, alla som är nyfikna på 
växternas förunderliga värld och alla som vill testa geocaching.

56 Skattjakt och 
växtvandring

När: 5 juli kl 10–15

Var: Hågadalen-Nåsten, 
Uppsala

Arrangör: Biotopia

Fladdermuskväll

När: 2 augusti kl 19

Var: Tensta

Arrangör:  Uppsala 
naturskyddsförening

Utflyktsprogrammet våren 2014

Välkommen till en kväll med föredrag och exkursion om 
fladdermöss. Vi samlas kl 19 vid sockenstugan vid Tensta 
bygdegård, mellan Björklinge och Vattholma. Guidar gör 
Johnny de Jong från CBM och Nils Möller.

Ta med fika och varma kläder. 

OBS! Anmäl dig senast den 31 juli till: nils.moller@telia.com

61

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. 

I Lars Molins fotspår i 
Öregrund

När: 17 juli kl 14–15

Var: Öregrund

Arrangör: Lars Molin Sällskapet

I Östhammars kommun har flera scener i Lars Molins filmer 
spelats in. Vi samlas vid turistbyrån i Öregrund och tar oss 
därefter till inspelningsplats nr 9 som är vår utgångspunkt.  
Lars Molin Sällskapet berättar om bakgrunderna till de 
Molinska inspelningsplatserna. Därefter vandrar vi vidare till de 
övriga fem inspelningsplatserna som finns i centrum. 

OBS! Vandringen ställs in vid regn.  
Kontakta Iréne Holmgren om du är osäker: 073-262 43 03.
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I Lars Molins fotspår 
på Söderön

När: 16 juli kl 14–16

Var: Södergården, Söderön

Arrangör: Lars Molin Sällskapet

I Östhammars kommun har flera scener i Lars Molins filmer 
spelats in. Vi samlas i Söderögården där Lars Molin Sällskapet 
berättar om bakgrunden till de Molinska inspelningsplatserna. 
Margaretha Mattson som var statist under inspelningen av TV-
filmen Midvinterduell berättar minnen. 

Fika finns till självkostnadspris. Efter fikapausen samåker vi till 
tre av inspelningsplatserna i den vackra naturen på Söderön. 
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Rävstendagen

När: 24 juli kl 8–17

Var: Rävsten, utanför Gräsö

Arrangör: Rävstens stugby och 
Upplandsstiftelsen

Följ Rävspåret och blicka ut över öppet hav eller upptäck 
Rävstens vackra natur- och kulturmiljö. Bada från en klippa 
eller dingla med benen från bryggkanten.

Motorsågskonstnären Hans Gustafsson visar prov på sina 
färdigheter och sågar inför publik. Prova på att paddla hos 
Gräsö Kanotcentral här på Rävsten.

Försäljning av lunch och fika. Kiosken är öppen hela dagen.

Från Äspskär, längst söder ut på Gräsö, går gratis båt till 
Rävsten om du kommer mellan klockan 8 och 10. 
Gratis båt tillbaka till Äspskär mellan klockan 15 och 17.
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Redo för äventyr?

När: 8 juli kl 16

Var: Linnéstigen 
Hågavandringen, Uppsala

Arrangör: Biotopia

Ta cykeln ut på skattjakt! Med GPS och geocaching som 
vägvisare följer vi i Linnés fotspår och samlar ledtrådar till den 
hemliga platsen. Är ledtrådarna rätt hittar vi till slut skatten!

Tid och plats: Aktiviteten sker längs Linnéstigen Håga-
vandringen. Samling vid Biotopia kl 16. Ta med cykel och fika. 
GPS:er finns att låna. Turen avslutas vid Kung Björns hög med 
frivillig gemensam cykling tillbaka inåt stan. 

För vem: Alla sugna på cykelutflykt, äventyr och geocaching.
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Välkomna till Dalbyviken, en igenväxande Mälarvik där vi 
med naturvårdsåtgärder hoppas kunna gynna fåglar, fiskar 
och växter. Vi går en promenad och pratar om åtgärder, och 
avslutar med en fika på Vreta udd. Guidar gör Emil V. Nilsson.

Samling på Hammarskogs parkering, vid herrgården.

62 Naturvård vid 
Dalbyviken 

När: 3 augusti kl 11–13

Var: Hammarskog

Arrangör: Föreningen 
Dalbyviken

Följ med till Uppsalas fjärilsstig på sensommaren. Nu kan vi se 
sent flygande arter och kanske hitta fjärilslarver som kryper på 
marken. Fjärilsstigen hittar du i Hågadalen-Nåsten, i utkanten 
av Uppsala.

Samling vid parkeringen vid Hällens gård, där stigen börjar, kl 
14. Kör genom Håga by och följ därefter skyltning. Guidningen 
avslutas ca 16.

63 Sensommarfjärilar  
och larver

När: 3 augusti kl 14–16

Var: Hågadalen, Uppsala

Arrangör: Biotopia

Hjälp oss att slåttra (slå, räfsa, släpa och hässja) på Kungsängen 
för att skapa en fin miljö för vadarfåglarna. Stora som små 
är välkomna. Vill du hugga i så kan du se detta som ett bra 
träningspass, men enklare uppgifter finns också. Vi bjuder 
alla som hjäper till på sillunch! Ta med stövlar och gärna 
vattenflaska, särskilt om det är en varm dag. 

Samling vid Ängsladan på Vindbrovägen i Uppsala, infart från 
väg 255. Guidar gör Rolf Jacobson. 

Ingen anmälan eller kostnad. 

64 Slåtter på Kungsängen

När: 17 augusti kl 9–16.30

Var: Kungsängen, Uppsala

Arrangör: Uppsala kommun

Följ med på en guidad tur i spännande Långnäset vid södra 
delen av Tämnaren. För hundra år sedan fanns här slåtterängar 
och beteshagar. Men Långnäset har inte hävdats på flera 
decennier och skogen har succesivt slutit sig. Fortfarande finns 
dock grova lindar och ekar som vittnar om att området en 
gång var ett öppet landskap. 

Samling vid vägskälet (gamla affären) i Nolmyra kl 10.  
Medtag matsäck. 

65 Långnäset vid 
Tämnaren

När: 23 augusti kl 10

Var: Långnäsets naturreservat, 
Tämnaren

Arrangör: Upplandsstiftelsen

Närlandskapet i 
Vårdsätra per cykel

När: 30 augusti kl 10

Var: Uppsala

Arrangör:  Uppsala 
naturskyddsförening

Utflyktsprogrammet våren 2014

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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Familjeaktivitet 
Natursnokarna

När: 24 augusti kl 14

Var: Bålsta

Arrangör: 
Naturskyddsföreningen i Håbo

Välkommen till en aktivitet för hela familjen. Dagens tema 
är träd. Vi träffas vid parkeringen vid skogsområdet mellan 
Knarrbacken och Väppeby i Bålsta kl 14. Ta gärna med fika. 

Vid frågor, kontakta Ingrid: 0171-501 02.

66

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



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.

72 Svamputflykt

När: 13 september kl 10

Var: Tierp

Arrangör: 
Naturskyddsföreningen i Tierp

Upplandsledens dag

När: 7 september kl 10

Var: Gimo, samling vid 
herrgården

Arrangör:  Upplandsstiftelsen 
och PRO Gimo

Utflyktsprogrammet våren 2014

Välkommen ut på Upplandsleden. 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. Ta med eget fika.

Samling vid herrgården i Gimo. Följ Gimo bruksgata från väg 
288 fram till Gimo damm.
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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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Höstens utflyktsprogram
I slutet av augusti kommer ett nytt program, fyllt med 
spännande utflykter till naturen. 

Är ni en förening som har en utflykt som ni vill ha med? 
Skicka in den till: info@biotopia.nu senast den 15 juni.

Välkomna på öppet hus vid Risön! Titta in i den gamla 
bondgården från 1700-talet, som idag hyrs ut som lägergård. 
Lyssna till berättelser från förr, vandra runt i reservatet och 
besök en gammal kolarkoja. Vem vet, kanske dyker kolaren 
upp? Korv finns att grilla samt saft och kaffe. 

Mer information om programmet kommer, håll utkik i 
Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender

70 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. 

69 Stadsskogens dag

När: 31 augusti kl 11–15

Var: Stadsskogen, Uppsala

Arrangör: Uppsala kommun 
och Svenska kyrkan

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.

68 Ringmärkning vid 
Örbyhus slott 

När: 30 augusti kl 07

Var: Örbyhus slott

Arrangör: 
Naturskyddsföreningen i Tierp



Här ser du var i Uppsala län som utflykterna 
äger rum. Siffrorna motsvarar numret  
på respektive aktivitet. 
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