
1

ÖSTERGÖTLANDS 
natur– och kulturguidningar

naturguidning.se

2020



2

Välkommen in i Östergötlands natur!
Guidningarna i detta program visar upp Östergötlands höga 
natur– och kulturvärden. Just nu, i en tid då arter utrotas snabbare 
än någonsin förut, och klimatförändringar är ett faktum, är det 
så viktigt att förstå hur naturen fungerar och vilken roll vi själva 
spelar. Det finns saker vi kan göra från och med i dag. Planera 
för arters spridning och överlevnad är ett exempel. Ett tema som 
genomsyrar våra guidningar är mångfald. Biologisk mångfald, 
mångfald av guidesätt, mångfald av människor med olika bakgrund, 
i olika åldrar. Naturen är till för alla. 
 Naturen förser oss med mat, vatten, syre, material och andra 
nyttigheter, men också med kunskap, kreativitet, välbefinnande 
och glädje. Att röra på sig ute i naturen kan betyda så mycket, för 
oss personligen och för vårt samhälle. 
 Vi välkomnar särskilt alla de som naturen är okänd eller 
svårtillgänglig för. Följ med en guide, som berättar om allemans
rätten, hur man hittar, vad som kan vara farligt och hur man 
känner igen vanliga växter och djur. 

Östergötlands natur– och kulturguider

Samordning: Malin Granlund Feldt 
och Monika Sunhede, Länsstyrelsen   
Framsida: Humla i motljus  Foto: Staffan 
Carlsson  Tryckeri: DanagårdLiTHO   
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Längre 
vandring

Vanligen börjar 
guidningarna vid 
områdets parkeringsplats 
och pågår 1–2 timmar. 
Kom gärna några minuter 
innan utsatt starttid. Ofta 
behövs inte föranmälan. 
Förgyll utflykten med 
matsäck och kläder 
efter väder. Några av 
områdena är tillgängliga 
för personer med 
funktionsnedsättning. De 
flesta turer passar både 
unga och gamla, vissa 
fungerar med barnvagn. 

Guidningarna är 
KOSTNADSFRIA om 
inte pris anges.
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På dessa platser samt i många 
tätorter kan du bli guidad i 
Östergötlands natur!

KARTA

YDRE

Boxholm 
1 Svartåvallen
2 Lagnebrunna
3 Färjeläget Torpön
4 Vivåsen

Finspång
5 Regnaholms naturreservat
6 Vibjörnsparken
7 Holmsjöhultängen
8 Bönnernskogen 
9  Hällestads-Torps  

naturreservat
10 Torstorpsskogen

Kinda
11 Groveda 
12 Sätra
13 Föllingsö
14 Trollegater
15 Gumhem
16 Blomsfors, Stångån
17 Hycklinge hamn, Åsunden
18 Rimforsa hamn, Kinda kanal
19 Smedtorps dubbelgård
20 Valö
21 Tidersrum Kyrka

Linköping 
22 Naturcentrum
23 Vallaskogens naturreservat
24 Ullaberg och Mossens 

våtmarker

25 Gammalkil
26 Vidingsjö
27 Tinnerö eklandskap

Mjölby
28 Kungshögarna
29 Västra Harg - Kulladal
30 Solberga
31  Skogssjön

Motala
32 Fågelmossens naturreservat
33 Kärsbyån
34 Risberga
35 Illersjö våtmark
36 Soldatängen
37 Staffanstorp naturreservat
38 Motalabuktens öar
39 Bondebacka
40 Kisatippen

Norrköping
41 Kolmården
42 Vrinnevi naturreservat
43 Leonardsberg
44 Orrkojgölarna 
 naturreservat
45 Boberget, Vikbolandet
46 Nävsjömossens  
 naturreservat
47 Rödgölens naturreservat
48 Runstorp naturreservat
49 Lilla Älgsjön
50 Händelö naturreservat
51 Glans kalkbruk
52 Ingelstad ekbackar 

naturreservat

Söderköping
53 S:t Anna Skärgård
54 Götavirke, Västra Husby
55  Edgards på Lagnö/ 

S:t Anna

Vadstena
56 Borghamn
57 Klosterkyrkan
58 Klosterorlunda

Valdemarsvik
59 Fågelviks borgruin
60 Fångö
61 Stjärneberg

Ydre
62 Svensbo lövskog
63 Österbymo
64  Nästångens  

naturreservat

Åtvidaberg
65 Falerum
66 Kyrkudden, Hannäs
67  Naturreservaten 

Åsen och Grävsätter 
68 Björsäter Nyhult
69 Adelsnäsparken
70 Bersbo gruvby 

Ödeshög
71 Trehörna
72 Omberg

ÖDESHÖG

BOXHOLM

ÅTVIDABERG
VALDEMARSVIK

SÖDERKÖPING

NORRKÖPING

FINSPÅNG

MOTALA

MJÖLBY

LINKÖPING

KINDA

VADSTENA
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BOXHOLM

Boxholm
Torsdag 7/5 kl 18  
Bland trastar och sångare längs Svartån 
En härlig vårpromenad där vi lyssnar och tittar  
på fåglar längs Idas stig tillsammans med guide 
Gunnar Myrhede. Pris: 50 kr/vuxen, kontant/swish.
Arr: Boxholms kommun.
Samling: På grusparkeringen vid Svartåvallen.

Lagnebrunna
Tisdag 12/5 kl 18 Lagnebrunna – från smått  
till stort genom århundraden
I Lagnebrunnas hagmarker finns allt från små 
mycket rara växter och insekter till Östergötlands 
grövsta ek! Vi tittar även på fornlämningar och hur 
människor format landskapet genom århundradena 
fram till idag. Pris: 50 kr/vuxen, kontant/swish.
Arr: Boxholms kommun. 
Vägbeskrivning: Från Boxholm kör väg 32 mot 
Tranås. Ta höger mot Lagnebrunna, håll vänster 
där grusvägen delar sig. Samling: På Lagnebrunnas 
gårdsplan.

Färjeläget Torpön
En förmiddag i juli/augusti  
Utsättning av tusentals ålyngel i sjön Sommen
Var med och sätt ut tusentals ålyngel i sjön 
Sommen. Har vi tur får vi även möjlighet att 
stifta bekantskap med vuxna ålar med hjälp av 
yrkesfiskare. Sommens Fiskevårdsområde, Tekniska 
Verken och Naturum Sommen deltar. 
Arr: Boxholms kommun. Kostnadsfritt. Dag 
bestäms med någon veckas varsel. Skicka med 
fördel in mailadress till miljo@mjolby.se i god tid 
innan för att få information så snart tidpunkt är 
bestämd eller kontakta miljökontoret 0142–850 00. 
Samling: Vid Torpöns färjeläge. 

Boxholm
Lördag 26/9 kl 10 Svamputflykt
Vilka svampar är giftiga och vilka kan man äta? 
Kunniga svampkännaren Mikael Hagström lär dig 
mer om svamparna vi hittar i skog och mark.  
Pris: 50 kr/vuxen, kontant/swish.
Arr: Boxholms kommun. 
Samling: På parkeringen vid skidstadion, Vivåsen. 
OBS, ej motionsgården.
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FINSPÅNG
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Regnaholms naturreservat
Söndag 3/5 kl 8.40–11.30
Vår i luften och vår på marken
Inled våren med en vandring i den magiska 
lövskogen i Regnaholm. Guide: Roger Karlsson 
och Sven–Erik Pettersson. 
Arr: Finspångs kommun och Naturskydds
föreningen. 
Samling: Vid rastplatsen i reservatet, alt. kl 8  
på Vibjörnsparkens parkering för samåkning.

Vibjörnsparken 
Onsdag 20/5 kl 16–17.30  
Hjälp Bävern Boris
Bävern Boris har tappat bort sina kompisar längs 
med naturstigen, hjälp honom hitta dem! Efter 
guidningen väntas sagostund och fika. Barn måste 
åtföljas av en vuxen. Lämplig ålder: 5–8 år. 
Anmälan: Mer info på finspang.se/turism. 
Arr: Finspångs kommun och Finspång bibliotek. 
Samling: Vid lekplatsen. 

Holmsjöhultängen 
Lördag 30/5 kl 9.30– 15.30 
Bioblitz för att fira biologiska mångfaldens dag
En dag med en massa inventering, en så kallad bio
blitz! Vi ägnar ca 2 timmar åt respektive artgrupp 
då vi spanar efter fåglar, blommor och insekter/
spindlar. Var med så mycket eller lite ni vill.  
Guide: Kenneth Lekberg. 
Arr: Finspångs kommun och Naturskydds
föreningen. 
Samling: Vid Holmsjöhultängen väster om  
Igelfors alt. kl 9 på Vibjörnsparkens parkering 
för samåkning. 

Bönnernskogen 
Söndag 16/8 kl 10–11  
Stillsam vandring vid Bönnern
Vandring längs en sträcka på totalt 600 meter på 
en bred grusgång. Vi njuter av skogens alla intryck 
längs med en tillgänglighetsanpassad stig.  
Guide: Marika Sjödin. 
Arr: Finspångs kommun. 
Samling: Vid vägbommen på grusgången  
som börjar vid Brunnshusvägen. 

Hällestads – Torps naturreservat
Söndag 20/9 kl 9.40–14 
Vandring i gammelskogen
Vi följer vandringsleden och intar medtagen fika 
vid grillplatsen intill Lyren. Guider: Marika Sjödin 
och Bosse Tufvesson. 
Arr: Finspångs kommun och Naturskydds
föreningen. 
Samling: Vid entréskylten till reservatet, alt. kl 9 vid 
Vibjörnsparkens parkering eller f.d ICA i Ljusfaslls-
hammar kl 9.30 för samåkning. Vägbeskrivning: 
Från Ljusfallshammar sväng höger mot Björnfallet 
efter Torp. 

Torstorpsskogen
Söndag 27/9 kl 10–12  
Skogsvandring i Torstorp 
Följ med på en vandring i Torstorps vackra skogs
område intill sjön Mäseln. Här finns gott om vackra 
vyer över sjön och en spännande skogsterräng.  
Guide: Marika Sjödin. 
Arr: Finspångs kommun. 
Samling: Vid ingången till badplatsen. 
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KINDA

Groveda
Lördag 30/5 kl 14 Naturpromenad i Groveda 
Där en gång Baltiska issjöns vågor skvalpade finns 
bevis på historisk boplats där även rara växter 
känner sig hemma i välhävdad betesmark.  
Guider: Naturguide Lars Frölich, Arkeolog Anders 
Persson och Jerker Carlsson. Medelsvår terräng, ca 
1.5 km förflyttning Pris: 60 kr, kontant/swish. 
Arr: Kinda kommun.
Samling: Gården Groveda, 4 km norr Rimforsa 
öster om Järnlunden. Vägvisning från g:la Kalmar-
vägen

Sätra
Söndag 31/5 kl 10 
Vid Skansbergets fornborg
Skansbergets fornborg, Sätra, är en av cirka 20 
fornborgar belägna i Kinda. Borgen reser sig maje
stä tiskt och imponerande från Åsundens vattenyta. 
Vandring på borgen bland flerhundraåriga furor, 
jättegrytor och rester av försvarsmurar. Guider: 
Naturguide Lars Frölich, arkeolog Anders Persson 
och Jerker Carlsson. Pris: 60 kr, kontant/swish.
Arr: Kinda kommun.
Samling: Sätra by. Vägvisning från väg 134 ca 3 km 
norr om Råsö bro.

Föllingsö, Kisa
Onsdag 17/6 kl 18 Herrgårdsängar  
och fornlämningar vid Föllingsö
Vi vandrar genom ett ålderdomligt och omväx
lande odlingslandskap med intressant natur och 

Trollegater 
Onsdagar och söndagar
28/6–16/8 kl 16                       
Guidade turer i en av södra Sveriges 
största urbergsgrottor

Spänning och upplevelser väntar i trollens 
rike ovan och under jord. Ta med oömma 
kläder, ficklampa och hjälm.  
Pris: 100 kr/vuxen, 70 kr/barn. Familj 300 kr.
Arr: Kinda kommun.

Vägbeskrivning: Sväng av väg 23/34 vid 
rondellen i Rimforsa mot Ulrika. Åk 8 km 
och följ skyltning.
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fina kulturlämningar. Guider: Lars Frölich och 
AnnCharlott Feldt. 
Arr: Länsstyrelsen Östergötland  och Östergötlands 
museum.
Samling: Parkeringen vid ladugården i Föllingsö
Vägbeskrivning: Från Kisa ta väg 134 mot 
Österbymo. Sväng INTE vid skylt mot Föllingsö 
odlingslandskap. Sväng väster mot Föllingsö i kors-
ningen Föllingsö/Gäddefall. Kör ca 500 m fram till 
parkeringen vid ladugården. Koordinater: WGS84 
57°58’43.1”N 15°36’2.2”E.
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KINDA

Gumhem
Måndag 29/6 kl 18 
Ett stenskepp vid Åsundens strand
Besök det vackra och spännande gravfältet på 
Jätteudden vid Gumhem. Guiderna Lars Frölich 
och Ann–Charlott Feldt berättar om naturen och 
fornlämningarna.
Arr: Länsstyrelsen Östergötland, Östergötlands 
museum.
Vägbeskrivning: Åk väg 135 mellan Horn och 
Gamleby. Vid Hycklinge kör norrut mot Björkfors. 
Åk ca 2 km och ta sedan av mot Ryda. Efter ca 
4 km finns det skylt mot Gumhem. Koordinater: 
WGS84 57°57’47.8”N 15°51’23.3”E

Blomsfors, Stångån
Onsdag 1/7 kl 18 Blomsfors byavandring 
Blomsfors vid Stångån, en gång i tiden ett blom
strande bruk med kvarnar, sågverk, smidesbruk och 
affärsverksamhet. Vid forsen anlades 1940 en ny 
kraftstation. Medlemmar ur Södra Kinda Bygde
gille guidar och berättar om Stångåns vattenkraft 
som gav liv och rörelse till bygden.  
Pris: 60 kr kontant/swish.
Arr: Kinda kommun och Södra Kinda Bygdegille.
Samling och parkering: Blomsfors, 7 km från RV 
23/34 11 km S Kisa.

Kinda
Onsdag 15/7 kl 9–17 Natur–, mat–  
och kulturresa genom Kindabygden 
Med buss tar vi oss fram i kommunens norra och 
östra delar med lite besök i Åtvidabergs kommun 
i ett område som en gång i tiden tillhörde Kinds 
härad. Förmiddagskaffe avnjutes på Kulterna i 
Kettilstad, lunch på Nysjöns fiskecamp, besök  
vid Drabo brunn och eftermiddagskaffe på Valö.  
Guide: Jerker Carlsson. Pris: 550 kr. Inkluderar resa, 
guidning, fm/em. kaffe samt lunch. Förbokning 
och betalning senast 10/7 till Kinda turistbyrå, 
0494–19410.
Arr: Kinda kommun och KindaMat.
Samling: Resecentrum, Kisa.

Åsunden
Söndag 19/7 kl 13–16 
Guidad tur med M/S Kind på Åsunden 
Följ med på en båtresa på Åsundens södra delar 
där du får uppleva sjöns varierande naturgeografi, 
lyssna på berättelser om bygden och den båttrafik 

som lyfte häradet vid kanalens tillkomst för snart 
150 år sedan. Under färden serveras läckerheter 
till lunch från lokala producenter. Guider: Joakim 
Johansson och Jerker Carlsson. Pris: 565 kr inkl. 
varmrätt. Dryck tillkommer. Förbokning senast 
17/7 till Kinda turistbyrå, 0494–19410.
Arr: Kinda kommun, Kinda kanals vänner och 
Rederi AB Kind.
Samling: Parkeringen vid Hycklinge hamn.

Kinda kanal
Måndag 20/7 kl 10–16 
Guidad tur med M/S Kind på Kinda kanal
Följ med på en guidad kanaltur från Rimforsa 
till Linköping där du under färden får lyssna till 
kanalhistorikern Joakim Johanssons berättelser om 
kanalens tillkomst och dess sjötrafik. Pris: 285 kr. 
Mat och dryck tillkommer. Förbokning senast 18/7 
till Kinda turistbyrå, 0494–19410.
Arr: Kinda kommun, Rederi AB Kind, Kinda 
kanals vänner
Samling: Parkering, Rimforsa hamn.

Kulturreservatet Smedstorps  
dubbelgård
Lördag 1/8 kl 15 Smedstorps dubbelgård 
Guidad tur på kulturreservatet Smedstorps dubbel
gård från 1700–talet. Gården ligger i gränslandet 
mellan Ydre och Kinda. Guide: Bo Lindman  
Pris: 60 kr, kontant/swish.
Arr: Kinda kommun.
Samling: Smedstorp: väg 134 mellan Kisa och  
Österbymo, följ skyltning mot Smedstorp ca 4,5 km.

Valö
Lördag 8/8 kl 10-14
Den Sagolika naturen – Familjedag på Valö
Årets familjedag tar oss återigen söderut till det 
fantastiska Valö med omnejd. Det blir en heldag, 
där vi kryper in i den sagolika naturen och där  
aktiviteter kommer finnas som tilltalar hela familjen. 
Med oss denna dag kommer programledaren och 
författaren Martin Emtenäs finnas!
Arr: Kinda kommun, Länsstyrelsen Östergötland, 
Östergötlands museum mfl.
Samling: Valö, Björkfors.
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LINKÖPING

Naturcentrum, Trädgårdsföreningen
Måndag 23/3, kl 18
Introduktion till fågelskådning, Del 1.
Vill du lära dig skåda fågel eller damma av kunska
perna? Olof Hjelm lär dig känna igen arter, hur de 
låter, flyger och beter sig. Första tillfället anordnas 
inomhus där vi får lära oss grunderna till fågel
skådning, följt av ett andra tillfälle i fält.  
Pris: 20 kronor för vuxna och barn över 12 år.
Arr: Linköpings kommun och Linköpings fågelklubb.
Samling: Naturcentrum, Trädgårdsföreningen.

Vallaskogens naturreservat
Söndag 3/5, från kl 7
Naturreservatets dag 
Välkommen till en dag i Vallaskogens natur
reservat. Dagen bjuder på något för alla och syftar 
till att uppmärksamma ett naturreservat lite extra. 
Håll utkik framöver efter kommande event
program.
Arr: Linköpings kommun, Rädda Vallaskogen, 
Östergötlands museum, Kulturfastigheter och 
Gamla Linköping.
Samling: Vallskogens naturreservat. 

Ullaberg och Mossens våtmarker
Onsdag 13/5 kl 17 Invigning av Ullabergs–  
och Mossens våtmarker
Vi vandrar i det nya våtmarksområdet strax sydost 
om Ullstämmaskogens naturreservat med fokus på 

det nyanlända fågellivet och de friluftsanordningar 
som byggts under vintern och våren. Ta gärna med 
egen kikare. 
Arr: Linköpings kommun och Östergötlands 
Natural historiska Förening (ÖNF).
Samling: Ullabergs gamla tomt. Det finns begrän-
sade parkeringsmöjligheter i området så ta gärna 
cykeln längs skogsbilvägen från Harvestad eller 
vandra längs LOK–milen från Vidingsjö.

Gammalkil
Tisdag 2/6 kl 18
Gravfält och hagmark vid Gammalkils kyrka
Vad växer bland gravarna i hagen? Vi besöker gravar 
från järnåldern tillsammans med guiderna Lars 
Frölich och AnnCharlott Feldt.
Arr: Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands 
museum.
Vägbeskrivning: Från Vikingstad åk väg 609 söderut 
mot Ulrika, Nykil och Vikingstads k:a. Kör 3,4 
km. Sväng vänster mot Nykil och Gammalkil. Kör 
1,5 km. Parkera på ladugårdsplan vid Gammalkils 
prästgård. Koordinater: WGS84 58°18’49.1”N 
15°24’5.8”E.

Vidingsjö
Onsdag 24/6 kl 18
Med järnåldern in på knuten 
Vi vandrar i stadsnära natur i Vidingsjö och 
besöker gravar från järnåldern tillsammans med 
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LINKÖPING

guiderna Lars Frölich och AnnCharlott Feldt.
Arr: Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands 
museum.
Samling: På norra delen av parkeringen vid Viding-
sjö motionscentrum
Vägbeskrivning: Från Linköping ta Haningeleden 
mot Vidingsjö. Vid Vidingsjö sväng höger vid skylt 
”Motionscentrum”. Om du åker med lokaltrafiken, 
ta buss 1 eller 17 från Linköpings resecentrum till 
Vidingsjö Motionscentrum. Koordinater: WGS84 
58°22’21.4”N 15°38’33.3”E 

Tinnerö eklandskap
Onsdag 22/7 kl 10 
En vandring i läderbaggens hemtrakter
Mitt i semestertider går vi vandring i Tinnerö 
eklandskap tillsammans med Janne Moberg, 
0709–47 40 31. Vi spanar efter läderbaggen, en av 
kommunens ansvarsarter och passar på att lära oss 
mer om denna unika skalbagge. Kläder efter väder 
och medtag gärna matsäck. Pris: 20 kronor för 
vuxna och barn över 12 år.
Arr: Linköpings kommun.
Samling: Fröbergets parkering i Tinnerö eklandskap.
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MJÖLBY

Mjölby
Lördag 9/5 kl 10 Huljedagen 
Information om natur och naturvård på 
återvinnings centralen i Hulje.
Arr: Mjölby kommun.
Samling: Miljökontorets tält på Hulje återvinnings-
central. 

Kungshögarna
Onsdag 13/5 kl 18 Mjölby stad 100 år – ett 
område med 1000–årig historia 
Följ med de kunniga guiderna Lars Frölich och  
Anders Persson på en spännande natur– och 
kulturguidning genom Kungshögarna. Grusåsen 
besitter stora värden av både flora och fornläm
ningar. Pris: 50 kr/vuxen, kontant/Swish.
Arr: Mjölby kommun. 
Samling: Vid tennisbanan på Burensköldsvägen 
44-46.

Västra Harg – Kulladal
Lördag 16/5 kl 9–11 
Skapa våtmarker
Guidning runt den nyanlagda våtmarken på 5 
hektar i Västra Hargs naturreservat vid Kulladal. 
Fåglar och andra djur har hittat hit! Varför anläggs 
våtmarker. Lätt promenad med stövlar (lerigt!). 
Nära till grillplats och fikabord. 
Arr: Länsstyrelsen Östergötland
Vägbeskrivning: från Mjölby – åk mot Västra  
Harg, vid kyrkan kör mot Önnebo/Ulrika. Efter ca 

1,5 km, sväng in på parkeringen till vänster  
vid skylt Västra Hargs naturreservat. Samling vid 
P–platsen Kulladal (Västra Hargs IF klubblokal).

Solberga, Mjölby
Måndag 15/6 kl 18 
Bland gravar och gamla ekar i Solberga
I kanten av Solberga naturreservat finns ett intres
sant gravfält från järnåldern. Bland ekar och andra 
lövträd finns gravhögar, domarringar och båtgravar 
och intill finns strandängar vid Svartån. Följ med 
guiderna Lars Frölich och AnnCharlott Feldt.
Arr: Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands 
museum.
Vägbeskrivning: Åk vägen mellan Mjölby och 
Mantorp. Parkera vid de röda magasinsbyggna-
derna i den västra utkanten av Sya. Det kan vara 
begränsade parkeringsmöjligheter så ta gärna cykeln. 
Cykelväg finns hela vägen. Koordinater: WGS84 
58°20’2.4”N 15°13’10.0”E

Skogssjön 
Söndag 20/9 kl 14 Svamputflykt 
Lär dig hur man artbestämmer svampar. Några ätliga  
– andra inte. Kunniga svampkännaren Mikael
Hagström lär dig mer om svamparna vi hittar i
skog och mark. Pris: 50 kr/vuxen, kontant/swish.
Arr: Mjölby kommun.
Samling: Vid Skogssjöns parkering (gemensam för
bad, camping och reservat).
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Fågelmossens naturreservat
Lördag 21/3 kl 17 Uggleutflykt 
Vi åker till naturreservatet Fågelmossen där vi 
hoppas på att få höra bland annat sparv, katt och 
pärluggla. Vid klart väder kan stjärnbilder och 
planeter ses. Ta med oömma varma kläder och 
matsäck. Möjlighet till grillning finns. 
Arr: Motala biologiska förening och Motala 
kommun. 
Guider: Christer Johansson, 0703–29 46 20 och 
Gabriella Saxner, 0703–35 10 73.
Samling: Vid föreningslokalen kl 17.30, Drottning-
gatan 57, Motala.

Kärsbyån
En lördag eller söndag mellan 18/4–16/5 kl 12 
Harrguidning
När Kärsbyån kantas av tusentals vitsippor, 
studerar vi på nära håll harren som leker i ån. 
Guidning om ån, harren och de naturvårdsarbe

ten som utförts. Ta med polaroidglasögon och egen 
fikakorg. Kläder efter väder. Dag bestäms när vi 
ser att harren kommer upp i ån för lek. Intresse
anmälan: Via SMS till 073–7085383 med namn 
och antal deltagare. Vi skickar SMS med inbjudan, 
datum och samlingsplats några dagar innan guid
ningstillfället.
Arr: Motala flugfiskare och Motala kommun. 

Risberga
Tisdag 5/5 kl 18
Bland gravhögar och backsippor i Risberga
I en hage sydväst om landsvägen mellan Skänninge 
och Vadstena finns ett gravfält från yngre järnålder. 
Det ligger vid en gammal vägsträckning som 
syns som en hålväg tvärs över gravfältet. Följ med 
guiderna Lars Frölich och Ann–Charlott Feldt till 
Risberga gravfält. 
Arr: Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands 
museum.
Vägbeskrivning: Åk väg 206 mellan Vadstena och 
Skänninge. Sväng till höger ca 1,6 km söder om Fi-
velstads kyrka och parkera vid Westrins Mekaniska. 
Koordinater: WGS84 58°25’49.6”N 15°1’0.4”E.

Illersjö våtmark
Torsdag 14/5 kl 18    
Vårfåglar vid Illersjö våtmark
Vi gör ett besök vid Illersjö våtmarks fina tillgäng
lighetsanpassade fågeltorn. Här hoppas vi uppleva 
en härlig kväll med vårens fåglar som anlänt till 
våtmarken och markerna runt om. Ta gärna med 
fika och oömma skor eller stövlar. Guider: Christer 
Johansson, 0703–29 46 20 och Gabriella Saxner, 
0703–35 10 73.
Arr: Motala Biologiska förening och Motala 
kommun. 
Samling: Vid föreningslokalen, Drottninggatan 57, 
Motala.

Soldatängen Natura 2000
Lördag 30/5 kl 10–12  
Fjärilssafari på Soldatängen
Välkommen på fjärilssafari bland blomsterprakten 
i Soldatängen. Vi lär oss och hittar några av vårens 
och försommarens fjärilar. Medtag matsäck.  
Guide: Rolf Wedding, 070–215 67 40.
Arr: Naturskyddsföreningen Motala och Motala 
kommun
Samling: Vid Soldatängens entré vid södra ängenS
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Staffanstorp naturreservat
Tisdag 2/6 kl 18–19.30 
Staffanstorp naturreservat
Vi vandrar genom Staffanstorps dödislandskap  
med kransalgsjöar, fårbetade kalkgräsmarker, kalk
fuktängar och ekrika betesmarker.  
Guide: Fia Sundin 0141–225079.
Arr: Motala kommun. 
Samling: Vid reservatets parkering. Sväng av från 
Charlottenborgsvägen till Djurgårdsvägen för att ta 
av till höger mot Staffanstorp naturreservat.

Soldatängen Natura 2000
Söndag 14/6 kl 16 Vilda blommornas dag
Blomstervandring på Soldatängen bland ängsblom
mor, orkidéer och skogsklockor. Ta gärna med fika. 
Guide: Bo Johansson 0768–14 87 44
Arr: Naturskyddsföreningen Motala och Motala 
kommun
Samling: Vid Soldatängens entré vid RV34.

Motalabuktens öar naturreservat
Söndagarna: 5/7, 12/7, 19/7  
och 26/7 kl 16–19
Båtturer med guide 
Följ med M/S Kung Sverker och en av Östergöt
lands bästa guider på en tur blandad med natur 
och kultur. Motalabuktens öars naturreservat 

omfattar fem öar och ögrupper som man bara kan 
nå via båt. Turen går runt öarna Fjuk, Erkerna, 
Åholmen och Sandön. Ingen landstigning. Ta gärna 
med en kikare. Priset inkluderar båtresa, guidning, 
kaffe/te/saft och hembakad bulle. Pris: 300 kr/
vuxen och 150 kr/barn (6–12 år).  
Föranmälan: Olaf Svensson, 070–6260249.  
Vid rörelsehinder ta kontakt med Olaf Svensson. 
Arr: M/S Kung Sverker tillsammans med Motala 
kommun

Bondebacka
Söndag 16/8 kl 11–14 
Bondebackadagen
Scouterna, Biodlarna, Friluftsfrämjandet, MBF 
och Sändaramatörerna visar åter upp sina olika 
verksamheter, erbjuder tipstävling, underhållning 
och provsmakning samt korv med bröd och dryck. 
Välkomna! 
Arr: Motala Biodlarförening, Motala Biologiska 
förening, Motala Scoutkår, Friluftsfrämjandet i 
Motala, Motala Sändaramatörer, Motala kommun. 
Toalett finns.
Samling: Bondebacka hembygdsgård.  
Vägbeskrivning: Från centrum på Östermalmsgatan 
sväng vänster in på Östra Esplanaden, sväng sedan 
vänster in på Idrottsgatan och följ gatan rakt fram 
upp till Bondebacka.
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Kisatippen
Söndag 6/9 kl 9.30–13.30 
Rovfågelskådning från Kisatippen
Kisatippen, vid Mygghult norr om Motala stad, 
är känt som en av Motala kommuns bättre lokaler 
för att se sträckande rovfåglar. Vi gör ett försök att 
pricka in en toppdag med framför allt sträckande 
bivråk. Medtag matsäck och gärna strandstol/
campingstol. Anmälan till Christer Eriksson 
073–4349568. Eventuell flytt av guidning till 
reservdatum 13/9 meddelas via sms.
Arr: Motala Biologiska förening och Motala 
kommun.
Samling: Vid MBF–lokalen, Drottninggatan 57, 
Motala.

Motalas svampskogar
Söndag 13/9 kl 9 Svamputflykt 
Svampkonsulent Gunilla ÅngströmBalla leder 
en utflykt, där vi under cirka 2–3 timmar lär oss 
vilka svampar man kan ta med sig i svampkorgen. 
Kontakt: 070–678 77 26. 
Arr: Motala biologiska förening och Motala 
kommun. 
Samling: Vid föreningslokalen, Drottninggatan 57, 
Motala för färd till en närliggande svampskog.

Kärsbyån
Två onsdagar mellan 7/10 – 18/11 kl 19 
Öringguidning
I den mörka höstkvällen studerar vi på nära håll 
lekande öring. Guidning om ån, öringen och de 
naturvårdsarbeten som utförts. Ta med mindre 
ficklampa. Inga strålkastare. Kläder efter väder. 
Kvällar bestäms när vi ser att öringen kommer 
upp i ån för lek. Intresseanmälan: Via SMS till 
073–7085383 med namn och antal deltagare. Vi 
skickar SMS med inbjudan, datum och samlings
plats några dagar innan guidningstillfället. 
Arr: Motala flugfiskare och Motala kommun.

Bondebacka
Fredag 30/10 kl 15–17 Halloween–bingo 
Vi undersöker naturen och söker efter djur och 
växter i ljus och mörker. Kanske får vi syn på ett 
spökdjur? Vi gör upp eld och bjuder på något att 
grilla. Medtag varma kläder och ficklampa om du har. 
Föranmälan: Eva–Britt Kemmer, 070–691 64 37. 
Arr: Naturskyddsföreningen och Motala kommun. 
Samling: På Bondebacka.
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Norrköping
Fredag 6/3 kl 17–24 
Ugglor och stjärnhimmel
Följ med vår duktiga uggleguide runt Norrköping 
och se om någon uggla är vaken. Beskåda vår 
vackra stjärnhimmel med tubkikaren. Föranmälan 
till anette@ekoturen.se eller mobil 070–286 22 06. 
Pris: 100kr/vuxen, 50 kr/barn.
Arr: Norrköpings kommun och Ekoturen
Samling: Norrköpings Resecentrum

Norrköping 
Onsdag 1/4 kl 18–20.30 
Fågel och blomvandring
Naturskyddsföreningen lär ut om fåglar och blom
mor. Huvuddelen sker ute i naturen om vädret 
tillåter. Tag gärna med egen matsäck. Föranmälan 
till Jan Roos 011–12 48 36.
Arr: Norrköpings kommun och Naturskydds
föreningen
Samling: Naturarium, Ö Promenaden 7a

Kolmården
Söndag 5/4 kl 10–16   
Utforska Kolmårdsgrottorna
Upptäck flera av Kolmårdens grottor och få veta vad 
de enligt folksägnen användes till. Utflykten är något 
krävande! Ta med tåliga kläder, ficklampa och mat
säck. Föranmälan till anette@ekoturen.se eller mobil 
070–286 22 06. Pris: 100kr/vuxen, 50 kr/barn.
Arr: Norrköpings kommun och Ekoturen
Samling: Norrköpings resecentrum

Vrinnevi naturreservat
Söndagar 19/4 och 26/4 kl 12–14 
Ormsafari
Lär dig mer om Vrinneviskogens slingrande djur. 
Ormar kan både vara fascinerande och skrämmande. 
Tillsammans med kunniga guider letar vi upp 
ormarna och berättar mer om dem. 
Arr: Norrköpings kommun och  
Tropikföreningen Alba
Samling: Tjalvegården, Vrinnevi

Leonardsberg
Torsdag 7/5 kl 18   
Bland hällristningar och istidsspår
Vid Leonardsberg, strax utanför Norrköping, 
finns stora hällristningsområden från bronsåldern. 
På berghällarna vid sjön Glans strandängar finns 
djupa isräfflor – minnen från vår senaste istid. Följ 
med guiderna Lars Frölich och Per Nilsson över 
berghällar och strandängar.
Arr: Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands 
museum.
Vägbeskrivning: Från Norrköping ta Finspångs-
vägen till avfarten mot Fiskebyvägen (vänstersväng). 
Kör 1,7 km. Sväng höger in på Sörbyvägen. Kör 
400 m. Sväng vänster in på Leonardsbergsvägen. 
Kör 600 m. Sväng höger in på avtagsvägen.  
Koordinater: WGS84 58°35’55.5”N 16°6’30.5”E.

TIPS! 
Ta ur kalendariet och häng upp.



15

NORRKÖPING

Få
g

el
sk

åd
n

in
g

en
s 

d
ag

, s
va

rt
h

ak
ed

o
p

p
in

g
. F

o
to

: M
al

in
 L

ar
ss

o
n

Vrinnevi naturreservat 
Söndag 10/5 kl 9–12   
Fågelskådningens dag
Kom och träffa våra duktiga fågelskådare som 
berättar om föreningen FiNKs verksamhet, 
fågelskådning och fågellivet i Vrinnevi. Det ordnas 
även tipspromenad och guidade fågelvandringar.
Arr: Norrköpings kommun och FiNK
Samling: Vrinnevi våtmark

Orrkojgölarna naturreservat
Lördag 16/5 kl 10–13
Naturvårdsbränning – varför då?
Vi går den nya informationsstigen om Naturvårds
bränning. Mikael Burgman från Länsstyrelsen 
berättar om biologisk mångfald i naturvårdsbränd 
skog. Ta med matsäck. Det finns möjlighet att grilla 
om det inte är för torrt. Info: Annika Stahlberg, 
070–3401615
Arr: Länsstyrelsen Östergötland, Naturskydds
föreningen
Plats: Samåkning från Östra promenaden/Hospi-
talsgatan kl 9.15, annars samling vid reservatets 
p–plats kl 10.

Norrköping
Tisdag 26/5 kl 18–19.30
Grönskans betydelse för livsmiljön i stan
Följ med på en guidad vandring och upptäck 
stadens biologiska mångfald. Vi går cirka 2–3 
km och tittar på parker, gröna gårdar och annan 
stadsgrönska.
Arr: Norrköpings kommun och Naturskydds
föreningen
Samling: Vid kaktusgruppen, Carl–Johans park

Vikbolandet
Tisdag 26/5 kl 18 
Bobergets fornborg
På en markant bergsrygg med utsikt över  
dalen nedanför finns en fornborg från järnåldern.  
Vi besöker borgen och hagmarken tillsammans 
med guiderna Lars Frölich och AnnCharlott Feldt. 
Arr: Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands 
museum.
Vägbeskrivning: Från Norrköping ta väg 209 mot 
Östra Husby. Kör 16,6 km. Sväng höger vid skylt 
som visar mot fornlämning. Kör 350 m. Koordi-
nater: WGS84 58°34’21.4”N 16°27’57.6”E.

Nävsjömossens naturreservat
Lördag 30/5 kl 9–16
Vårvandring med yoga och naturguidning
Häng med på en spännande naturupplevelse med 
stopp för yogapass. Under vandringen berättar 
Länsstyrelsen mer om de naturvårdsåtgärder som 
gjorts i reservatet. Ta med egen fika och något att 
grilla. Föranmälan till anette@ekoturen.se eller 
mobil 070–286 22 06.  
Pris: 250kr/vuxen, 150 kr/barn.
Arr: Norrköpings kommun, Länsstyrelsen Öster
götland och Ekoturen.
Samling: Norrköpings resecentrum

Rödgölens naturreservat
Söndag 7/6 kl 9–12   
Fågelskådningsvandring i naturreservat
Följ med och spana skogsfåglar! Vi får en guidning 
genom skogsfåglarnas värld där vi får bekanta 
oss med skogsfåglar som spillkråkan, mindre 
korsnäbben och talltitan. Ta gärna med fika och 
egen kikare.
Arr: Norrköpings kommun och FiNK
Samling: Samåkning kl 9 vid Himmelstalunds-
badets p–plats



16

NORRKÖPINGNORRKÖPING

Lilla Älgsjön
Tisdag 9/6 kl 17–20 
Familjekväll med småkryp och vackra stenar
Familjeutflykt! Vi åker med bussen till Lilla Älgsjön 
för att undersöka vem som lever i vattnet. Färden 
fortsätter sedan till Drömgruvan där vi letar efter 
vackra stenar. I sommarkvällen gör upp eld och 
äter vår medhavda matsäck. Pris: 100 kr/vuxen. 
Föranmälan till anette@ekoturen.se eller mobil 
070–286 22 06
Arr: Norrköpings kommun och Ekoturen
Samling: Norrköpings resecentrum

Runstorp naturreservat
Onsdag 10/6 kl 19.30 
Skymningsvandring i ekoxens landskap
Ekoxen är trots sin storlek svår att hitta och få har 
sett den ”live”. Bland de gamla ekarna vid Runstorp 
norr om Roxen finns det dock större chans än på 
de flesta platser. Här har även Länsstyrelsen gjort 
åtgärder i naturreservatet för att förbättra för arten. 
Under ledning av skalbaggskännaren Nicklas Jans
son kommer vi lära oss allt om ekoxens liv och de 
andra småkrypen som gillar platser med gamla ekar.
Arr: Länsstyrelsen Östergötland och Life Bridging 
the Gap
Vägbeskrivning: Från Norsholm åk mot Grensholm. 
Efter ca 4 km följ skyltning mot Runstorp. 

Glansgruvan
Torsdag 11/6 kl 18 
Industrihistoria och flora vid Glansgruvan
I skogen invid sjön Glans västra strand har 
man brutit järn och kalk sedan 1600–talet. En 
vandringsled genom området passerar både en rik 
industrihistoria och en spännande flora. Följ med 
guiderna Lars Frölich och Ann–Charlott Feldt till 
ett område med gruvhål och dramatisk natur.
Arr: Länsstyrelsen Östergötland, Östergötlands 
museum och Vånga Hembygdsförening.
Vägbeskrivning: Åk väg 215 mellan Norsholm och 
Finspång. Drygt 3 km norr om samhället Skär-
blacka finns en liten fornlämningsskylt mot Glans-
gruvan. Sväng där och följ därefter vägen mot Glans 
kalkbruk. Koordinater: WGS84 58°36’35.9”N 
15°51’41.6”E.

Kolmården
Tisdag 16/6 kl 17–20.30 
Kvällstur till Kolmårdsgrottorna
Bussresa till flera av Kolmårdens grottor – en spän
nande kvällsutflykt för hela familjen! Vi rör oss på 
bergskanter och i trånga grottor, så denna utflykt 
kräver att man klarar lite mer strapatsrik terräng. 
Ta med tåliga kläder, ficklampa och matsäck. 
Föranmälan till anette@ekoturen.se eller mobil 
070–286 22 06. Pris: 100kr/vuxen, 50 kr/barn.
Arr: Norrköpings kommun och Ekoturen
Samling: Norrköpings resecentrum

Händelö naturreservat
Onsdag 17/6 kl 18–20 (avfärd 17.45)
Naturvårdsåtgärder i Händelö naturreservat
Vi besöker de vackra ekmiljöerna, där kultur– och 
naturhistoria samsas med industrier och utveck
ling. Förutom magnifika ekar och blommande 
betesmarker får vi se hur Norrköpings kommun 
jobbar med att skapa biologisk mångfald för många 
generationer framöver. Föranmälan: anette@ekotu
ren.se eller mobil 070–286 22 06
Arr: Norrköpings kommun
Samling: Norrköpings resecentrum kl 17.45 eller 
reservatets p–plats kl 18.

Norrköping
Lördag 27/6 kl 10–12
Blomstervandring vid Glans kalkbruk
Vi njuter av den kalkpåverkade floran med 
orkidéer och mycket annat. Ta med egen matsäck. 
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Max 20 personer. Föranmälan: Göran Göransson, 
0706198207, goran.goransson@glocalnet.net, 
senast 23 juni. 
Arr: Norrköpings kommun och Naturskyddsför
eningen. 
Samling: Samåkning kl 9.30 från Östra Promena-
den/Hospitalsgatan

Ingelstad ekbackar naturreservat
Torsdag 13/8 kl 21–23 
Nattliga fjärilar och kryp
Vad gömmer sig i natten? Med ljusets hjälp får 
vi se små fjärilar i mintgrönt, flyn i glänsande 
metallfärger, ihärdiga skalbaggar. Ta gärna med 
egen ficklampa eller pannlampa! ”Följ den snitslade 
stigen från parkeringen bakom Jysk så ser du snart 
den tända lampan.”
Arr: Norrköpings kommun
Samling: vid Ingelska ekbackar, bakom JYSK

Leonardsberg
Lördag 19/9 kl 14–17
Spana isräfflor och rovfåglar vid Glan
Vi ger oss ut på en gemensam cykelutflykt till 

Leonardsberg! Upptäck spännande hällristningar, 
isräfflor och det rika fågellivet i området. Ta gärna 
med fika.
Arr: Norrköpings kommun och FiNK
Samling: För cyklister vid P–plats Himmelstalund-
badet. För de som vill åka bil samling kl 14.30 vid 
Parkeringsplats Leonardsberg.

Kolmården
Lördag 7/11 kl 10–16   
Upptäck Kolmårdsgrottorna
Upptäck flera av Kolmårdens grottor och få veta 
vad de enligt folksägnen användes till. Utflykten 
är något krävande! Ta med tåliga kläder, ficklampa 
och matsäck. Föranmälan till anette@ekoturen.se 
eller mobil 070–286 22 06.  
Pris: 100kr/vuxen, 50 kr/barn.
Arr: Norrköpings kommun och Ekoturen
Samling: Norrköpings resecentrum

Mer information om evenemangen hittar ni på 
naturkartan.se/sv/norrkoping

mil genom 
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Östergötland har en varierad och spännande 
natur. På Östgötaledens olika sträckor kan du 
hitta djupa skogar, slättlandskap och skärgård. 
Här kan du få allt från en enklare vandring till 
riktiga äventyr. Allt är möjligt, från dagsturer 
till vandringspaket med övernattning på hotell. 
Valet är ditt. 

På turistbyråerna i Östergötland kan du få
mer information. Läs mer på Östgötaledens
hemsida ostgotaleden.se eller gå direkt till 
den digitala kartan maps.ostgotaleden.se
 
Välkommen att ta del 
av Östergötlands natur

Välkommen till 

ÖSTGÖTALEDEN
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SÖDERKÖPING

S:t Anna Skärgård
Måndag 6/4 kl 9–16 Påsklovsfiske
För alla påsklovslediga barn och vuxna som vill 
prova fiskelyckan. Vi gör upp en läger eld där ni 
kan grilla det ni har med er till lunch. Hyra av 
fiskespön måste förbokas. Hyran är 50 kr/spö samt 
merkostnad för extra drag tillkommer. Ta med egen 
fika. Pris: 100 kr/vuxen, 50 kr/barn/ungdom t.o.m. 
18 år. Tillkommer 50 kr/spö. Föranmälan: anette@
ekoturen.se eller mobil 070–286 22 06
Arr: Norrköpings och Söderköpings kommun, 
Ekoturen. 
Samling: Avfärd Norrköpings resecentrum kl 09.00 
och Söderköping 09.30, turen går till S:t Anna 
skärgård utanför Söderköping

Götavirke, Västra Husby
Onsdag 29/4 kl 18
Götavirke – en vikingatida försvarsvall
Vi besöker den gamla försvarsvallen, som en gång 
sträckte sig mellan sjöarna Asplången och Lillsjön 
vid Västra Husby. Guiderna Lars Frölich och 
AnnCharlott Feldt.
Arr: Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands 
museum.
Samling: På parkeringen på Hageby gård
Vägbeskrivning: Från Söderköping ta väg 210 mot 
Linköping i 8,4 km. I Västra Husby ta vänster 
mot Östra Ryd. Kör 1,8 km. Sväng höger vid skylt 
”Försvarsvallen” och ”Göta virke”. Kör ca 120 m. 
Koordinater WGS84 58°28’26.3”N 16°9’59.9”E.

Edgards på Lagnö/S:t Anna 
Torsdag 2/7 kl 11 
Bli världens bästa djurdiggare vid strandkanten!  
Vi fångar djur som lever på bottnen och tittar i 
mikroskop och lupp på olika växt– och djurplank
ton. Guide: Caroline Ottosson. Pris: 25 kr/ person
Arr: Söderköpings kommun & Edgards på Lagnö
Samling: Parkeringen Edgards på Lagnö, S:t Anna 
Söderköpings kommun

Edgards på Lagnö/S:t Anna
Torsdag 9/7 kl 11 
Småkryp i naturen – livet i en stubbe
Bli världens bästa insektsspanare! Vi undersöker 
vilka som bor i en stubbe. Vilka olika kryp hittar vi 
på marken i skogen? Vågar du se en spindel i ögat? 
Guide: Caroline Ottosson. Pris: 25 kr/person.
Arr: Söderköpings kommun & Edgards på Lagnö
Samling: Parkeringen Edgards på Lagnö, S:t Anna 
Söderköpings kommun

Edgards på Lagnö/S:t Anna
Torsdag 16/7 kl 11 Bli världens 
bästa blomluktare – vid vägkanten 
Vi luktar på blommor och tar reda på vad de heter. 
Vi undersöker också hur det ser ut inuti blommorna 
med hjälp av luppar. Guide: Caroline Ottosson. 
Pris: 25 kr/person.
Arr: Söderköpings kommun & Edgards på Lagnö
Samling: Parkeringen Edgards på Lagnö, S:t Anna 
Söderköpings kommun

Skärgården i S:t Anna
Tisdag 28/7 kl 11–16 
Båttur i Östergötlands skärgård  
Favorit i repris!
Under denna båttur lär vi oss mer om miljön och 
livet i skärgården samt om djuren och växterna som 
gör området så intressant, vackert och skyddsvärt. 
Ett längre strandhugg görs på någon lämplig ö. 
Medtag egen matsäck. Toalett finns på båten, där 
finns även enklare fika till försäljning. Pris 250 kr/
vuxen, 125 kr/barn (6–12 år). För specifika frågor 
om turen kontakta: Naturvårdsförvaltare Martin 
Larsson 0730–556332. Föranmälan senast den 
27/7 till Turistbyrån i Söderköping, 0121–181 60 
eller turistbyran@soderkoping.se
Arr: Länsstyrelsen Östergötland 
Samling: Båten avgår från kajen i Tyrislöt.

Edgards på Lagnö/S:t Anna
Torsdag 30/7 samt 6/8 kl 11 
Förstå naturen – ta hand om miljön
Under lekfulla o enkla promenader vävs natur
kunskap och miljötänk ihop. Allt i vacker skärgårds
natur. En tur på slingan 1, 3 km i naturskyddsområ
det. Guide: Anna Träff. Pris: 25 kr/person.
Arr: Söderköpings kommun & Edgards på Lagnö
Samling: Parkeringen Edgards på Lagnö, S:t Anna 
Söderköpings kommun
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VADSTENA

Borghamn/Borghamn Strand
Lördagar 23/5 och 5/9 kl 15–16.30 
Vandring i stenbrytningens spår 
Kulturhistorisk vandring i stenbrytningens spår. 
Upptäck Borghamns kalkstenbrott och andra sten
brytningsställen i Borghamn. Efter en promenad 
utmed Vätterns strand och Borghamns kalkkärr 
samt Bårstabrottet avslutas vandringen vid Gyllen
hammars Restaurant. Besök i stenbrott området 
sker på egen risk. Ta med stadiga skor.  
Guide: Bernd Beckmann, 076–765 13 17  
borghamnguide@gmail.com. Pris 100 kr/vuxen. 
Arr: Vadstena kommun och Kulturguidningar i 
Dal/Folkuniversitetet
Samling: Vid Borghamn Strands parkering

Vadstena
Tisdagar 23/6–28/7 kl 11–12
Trädgårdsvandring i klosterområdet
En vandring genom 800 års trädgårdshistoria i 
klosterområdet. Hur har trädgårdarna påverkats 
genom seklerna när nya verksamheter flyttat in? 
Trädgårdarna har använts av palatset, klostret, 
Krigsmanshuset, hospitalet och kyrkan. Kontakt: 
0705–42 00 43, vadstenaguide@gmail.com.  
Hemsida: vadstenaguide.se. Pris: 100 kr/vuxen.
Arr: V Vadstena kommun och Vadstena Guide
förening/Folkuniversitetet.
Samling: Klosterkyrkans entré. Parkering: Finns  
ca 150 m från Klosterkyrkan, vid Rödtornet.

Norra Omberg/Borghamn Strand
Lördagar 13/6, 18/7, 15/8 och 19/9 kl 15–16.15
Onsdagar 15/7, 12/8 kl 17–18.15
Sten födde Borghamn 
Nedanför Ommaborgen pågår kalkstenbrytning 
sedan 1100–talet och mycket sten har levererats till 
många kända byggnader i Sverige så som Vadstena 
klosterkyrka, Göta kanal och Karlsborgs fästning. 
Kultur, natur och geologisk guidning i Borghamns 
stenbrott och hamnområdet (”Kronoarbetskårens 
Borghamn”). Ta med stadiga skor. Vandringen 
avslutas med fika på Borghamn Strand.  
Guide: Bernd Beckmann, 076–765 13 17,  
borghamnguide@gmail.com. Pris 150 kr/vuxen 
inkl. fika. 
Arr: Vadstena kommun, Borghamn Strand och 
Kulturguidningar i Dal/Folkuniversitetet 
Samling: Vid Borghamn Strand (utanför receptionen)

Klosterorlunda
Onsdag 26/8 kl 18
Gravar och hagmark i Klosterorlunda
Invid vägen mellan Hov och Vadstena ligger ett 
vackert gravfält i en ekbacke. Vi besöker gravfältet 
med guiderna Lars Frölich och AnnCharlott Feldt.
Arr: Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands 
museum.
Vägbeskrivning: Från Vadstena ta Hovsvägen mot 
Väderstad. Kör 4,6 km. Det finns en parkeringsficka 
på höger sida. Det är begränsade parkeringsmöjlig-
heter så ta gärna cykeln. Koordinater: WGS84 
58°24’19.8”N 14°54’31.3”E.
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VALDEMARSVIK

Fågelviks borgruin
Söndag 29/3 kl 10–14
Röjardag med natur– och kulturguidning
Hjälp till att röja sly och bära bort grenar och ris 
så att floran kan växa bra och slåttern går smidigt. 
Guidning av Hannes Carlsson, BrorTommy Sturk, 
Jan Aronsson och John Eriksson om borgens his
toria, blommor och fåglar. Ta med dig dryck – vi 
bjuder på korv med bröd. 
Arr: Valdemarsviks kommun och Tryserums hem
bygdsförening
Vägbeskrivning: Åk till Fågelvik och parkera där, 
följ skyltar mot borgruinen.  

Fångö Gruvor och Fångö By
Lördagar 23/5, 27/6, 25/7, 22/8, 19/9 kl 10–15
Guidning på Fångö
Guidningen börjar vid Fångö koppargruvor, där 
man får uppleva minnet av det slitsamma arbetet i 
gruvorna under 1800–talet, och fortsätter i Fångö 
by med tonvikt på den framlidne skärgårdsprofilen 
Alsing Svenssons hemman och liv. Pris: 380 kr/
person för båttransport och guidning. 

Arr: Alsing Svenssons stiftelse i samarbete med 
Valdemarsviks kommun. Guide: Anders Strand 
Gustafsson. Förbokning: Senast en vecka före 
genomförandet till Anders Strand Gustafsson, 
070–640 43 67. Vid allt för få anmälningar  
genomförs inte turen.
Vägbeskrivning: Båt avgår från Fyrudden.

Stjärneberg
Torsdag 28/5 kl 18
Gravar bland ekarna i Stjärneberg
I en gammal hagmark, på en höjd bland lövträd 
och buskar, finns ett gravfält från yngre järnåldern 
med minst 60 gravar. Vi besöker platsen med  
guiderna Lars Frölich och AnnCharlott Feldt.
Arr: Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands 
museum.
Vägbeskrivning: Sväng vänster mot Kvädö natur-
reservat. Fortsätt rakt fram vid Stjärneberg i ca 85 
m. Ta därefter till vänster i vägkorsningen och åk ca 
250 m. Gravfältet finns då till vänster om vägen. 
Koordinater: WGS84 58°6’56.9”N 16°39’28.2”E
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YDRE

Svensbo lövskog
Söndag 17/5 kl 11 
Vårfåglar och vårblommor i Börshult
Följ med ut i lövskogen med dess rika fauna och 
flora och njut av vårens färger, dofter och ljud. Vi 
lär oss vilka fåglar vi hör i skogen, vilka växter vi 
ser och hör och lyssnar till tegelbrukens historia i 
området. Pris: 50kr/vuxen.
Arr: naturum Sommen, Ydre kommun och Läns
styrelsen Östergötland
Samling: Svensbo lövskog p–plats. 

Österbymo
Tisdag 23/6 kl 18
Gravar och odlingsspår vid Österbymo
Strax väster om Österbymo samhälle besöker vi ett 
gravfält med högar, rösen och flera andra sorters 
gravar. Intill finns ett område med röjningsrösen. 
Följ med guiderna Lars Frölich och AnnCharlott 
Feldt i den blockrika terrängen med berg i dagen, 
sankmark och hagmark.

Arr: Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands 
museum.
Vägbeskrivning: Åk väg 134 till Österbymo. Sväng 
in på Österbyvägen direkt väster om samhället. 
Sväng därefter direkt mot Österby gård och parkera 
i allén nära gården. Kom gärna på cykel. Koordina-
ter: 57°49’30.9”N 15°15’48.7”E.

Nästångens naturreservat
Lördag 18/7 kl 11–14
Naturvärden i naturskogen
Guidning om naturskogens gamla träd, mossor och 
andra växter. Pris: 50kr/vuxen. 
Arr: Ydre kommun
Samling: P–plats vid väg 134 norr om rastplatsen 
vid västra sidan av vägen. 

Se fler guidningar i Ydre kommun på  
Naturum Sommens hemsida: naturumsommen.se
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ÅTVIDABERG

Kvistrum, Gärdserum och Falerum
Onsdag 22/4 kl 17–19 
Vattnets betydelse för bygden 
Följ med på en spännande kväll och lär om vattnets 
betydelse. Vi tittar på byggnader och lämningar 
från den tid då Storån stod i centrum för kraft
krävande verksamheter. Guidning på tre platser 
med biltransport där emellan. Guide: Annelie 
Claesson, Länsstyrelsen.
Arr: Storåns vattenråd, Åtvidabergs kommun  
och Länsstyrelsen Östergötland
Samling: Vid ladugården, Kvistrum och avslutas 
vid stationen i Falerum. WGS84 58°09'45.4"N 
16°08'39.8"E

Åtvidabergs tätort
Måndag 11/5 kl 18    
Hållbarhetspromenad
Hur arbetar kommunen för en hållbar utveckling? 
Följ med på en ca 5 km lång guidad promenad 
längs de nyuppsatta skyltarna med de Globala 
målen för hållbar utveckling. 
Arr: Åtvidabergs kommun, enheten för  
strategisk utveckling
Samling: Utanför kommunhusets reception, 
Adelswärdsgatan 7

Kyrkudden, Hannäs
Onsdag 3/6 kl 18
Hannäs kyrkoruin på Kyrkudden
På Kyrkudden i den västligaste delen av sjön 
Vindommen står ruinen efter en medeltida kyrka 
omgiven av en kyrkogård med spridda gravvårdar. 
När Hannäs nya kyrka byggdes på 1880talet 
övergavs den medeltida kyrkan.  
Guider: Lars Frölich och Anja Praesto.
Arr: Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands 
museum.
Vägbeskrivning: Från Åtvidaberg ta väg 35 söderut. 
Ta av mot Valdemarsvik/Falerum. I Falerum åk 
mot Valdemarsvik/Västertryserum. När vägen delar 
sig efter ca 1,7 km fortsätt mot Västertryserum/
Hannäs. I Hannäs ta av åt höger mot Ukna. 
Efter ca 140 m kommer man till en vägkorsning 
där en liten blå fornlämningsskylt visar vägen till 
kyrkoruinen. Koordinater: WGS84 58°8'31.8"N 
16°19'40.8"E

Naturreservaten  
Åsen och Grävsätter
Söndag 14/6 kl 10–14   
Invigning av nyskapade våtmarker
Sveaskog har tillsammans med Naturskydds
föreningen under 2019 skapat nya våtmarker vid 
naturreservatet Åsen! Rundvandring med visning. 
Sveaskog och Naturskyddsföreningen inviger.
Vi bjuder på soppa, korv, kaffe. Föranmälan till 
Mikael Burgman, sms 0730–26 64 75. Guidad 
vandring i Grävsätters urskog. 
Arr: Sveaskog, Länsstyrelsen Östergötland,  
Naturskyddsföreningen, Åtvidabergs kommun.
Samling: Parkeringen vid Åsens naturreservat.  
Kör från Falerum ca 4,5km mot Rumma

Björsäter Nyhult
Fredag 31/7 kl 18    
Tjärbränning och kolbullar!
Björsäters hembygdsförening tänder tjärdalen och 
runt kl 22 räknar vi med att få se den första tjäran 
komma rinnande! Under tiden serveras kolbullar, 
musikunderhållning och kunskap om tjärbränning.
Arrangör: Åtvidabergs kommun, Björsäters hem
bygdsförening och Björsäters scoutkår. 
Vägbeskrivning: Kör från Björsäter mot Linköping 
ca1 km. Parkera vid gården Nyhult och följ  
skyltarna Tjärdal.
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Trehörna
Måndag 8/6 kl 18 
Gravar längs en gammal väg
Vid Smessorna, söder om Trehörna, finns ett par 
gravar i en hagmark. De ligger invid en gammal 
färdväg som bitvis går att följa förbi Trehörna. Vi 
besöker gravarna och en del av den gamla hålvägen 
med guiderna Lars Frölich och AnnCharlott Feldt.
Arr: Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands 
museum.
Vägbeskrivning: Åk gamla E4:an mellan Väderstad 
och Ödeshög. Följ skyltning mot Trehörna. Passera 
Trehörna och ta av mot Kälkebo och Trehörna Säteri. 
Kör ca 65 m och sväng sedan vänster. Följ skogs-
vägen 950 m. Koordinater: WGS84 58°8’36.3”N 
14°50’31.3”E.

Fler guidningar i Ödeshögs kommun arrangeras  
av naturum Tåkern samt på Omberg.

ÅTVIDABERG

Adelsnäsparken
Onsdag 19/8 kl 21 Fladdermussafari 
Följ med fladdermusexperten Håkan Ignell på en 
spännande guidning med ultraljudsdetektorer som 
gör att vi kan höra ljudet som fladdermöss använ
der för att navigera. Nu har vi chansen att komma 
i närkontakt med ca hälften av de arter fladdermöss 
som finns i Östergötland. 
Arr: Åtvidabergs kommun
Samling: Parkeringen vid grindarna, Adelsnäsparken.

Åtvidabergs tätort
Tisdag 25/8 kl 18–20   
Åtvidabergs Gröna Framtid
Vad planeras med trädmiljön i Åtvidaberg? Hur 
grönt blir det i tätorten? Hur vill du att den ska 
utvecklas? Trädentusiaster Anton Sunnergren 
(kommunekolog) och Martin Waldmann (arborist) 
berättar om almsjukans inverkan på vårt gröna 

ÖDESHÖG

Åtvidaberg. Hur kan Åtvidabergs gröna framtid se 
ut gällande både kommunal och privat mark? Efter 
guidningen bjuder vi på fika och samtal.
Arr: Åtvidabergs kommun
Samling: Kulturhusets parkering.

Bersbo gruvby
Lördag 26/9 kl 14 
Öppet hus vid Adelswärds schakt
Restaureringen av laven är nu långt kommen och 
hantverkarna redovisar sitt arbete. Hur har naturen 
påverkats av gruvbrytningen? Kommunekolog  
Anton Sunnergren finns på plats. Hur vill ni 
använda platsen? Föreningen Bersbo koppargruvor 
tar emot dina synpunkter.
Arr: Åtvidabergs kommun och Föreningen Bersbo 
koppargruvor
Vägbeskrivning: Från korsningen i Bersbo by, kör 
mot Björsäter ca 300m, sväng höger, se skyltar.
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Påsklovsöppet v. 15 Mån–tors 11–16
28 april – 7 juni:  Tis–sön 11–17
8 juni – 16 aug:  Dagligen 11–20
18 aug – 13 sep:  Tis–sön 11–17

Naturum Sommen drivs av Ydre kommun, med medel från Naturvårdsverket, Tranås kommun, 
Boxholm kommun, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Jönköping samt föreningar och 
företag i bygden. 
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Kontakt
Tel: 070–297 47 22
E–post: naturum.sommen@ydre.se
Hemsida: naturumsommen.se

Följ oss på facebook   
och instagram!

DAGLIGA AKTIVITETER

Tipspromenad
Prova på fiske

Fiskmatning kl. 13

Återkommande aktiviteter
Pyssel på naturum
Lördagar 2/5–12/9, kl 13.15   
Kom förbi och pyssla hos oss en stund.  
Pyssel efter årstid och naturumvärd.

Håva småkryp i Sommen
Tisdagar och torsdagar
9/6–13/8, kl 13.15–ca 14.30 
Med vadarbyxor, håvar och hinkar tar vi oss  
ut i Sommens strandkanter och undersöker  
det spännande livet under ytan! 25 kr/barn,  
barn under 5 år gratis. 
Samling: naturum Sommen

Naturkampen
Tisdagar och torsdagar
9/6–13/8, kl 15–ca 15.45  
Utmana varandra i olika tävlingar med  
naturen som tema! Tema för naturkampen  
bestäms efter väder och naturumvärd. 
Samling: naturum Sommen 

Naturguidning på Boxholm II 
Under en tvåtimmars tur på ångbåten får du njuta 
av vackra vyer och lära dig mer om sjön Sommen. 
Ta gärna med fika!  
Föranmälan till naturum Sommen. 
Pris: 250 kr/vuxen, 7–18 år 100 kr, 0–6 år gratis. 
Avgång: 15/7 kl 16 Naturum Sommen,  
  22/7 kl 16 Naturum Sommen  
  30/7 kl 15 Malexander brygga.

FRI ENTRÉ!

ÖPPET 2020

Här syns ett axplock av de guidningar  
som vi erbjuder under säsongen.  

Fler guidningar finns i kalendariet och i 
naturum Sommens program, som finns att 
hitta på vår hemsida: naturumsommen.se
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Naturum Tåkern ligger i Glänås besöksområde 
i Tåkerns naturreservat. Byggnaden är helt 
klädd av vass. Inne på naturum möts du av 
kunniga naturumvärdar, utställning, film, lab, 
en liten butik och enkelt café. Intill naturum 
ligger fågeltornet. Flera vandringsleder 
startar här. Tornet, Strandpromenaden och 
Prinsessan Estelles Sagostig är tillgängliga 
med rullstol och barnvagn. Vid parkeringen 
finns Tåkerns naturlek, grillplats och toaletter. 
Besöksområdet är alltid öppet. 

FRI ENTRÉ!
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Sveriges vassaste naturum

Feb-mars: Öppet lördag–söndag kl 10–15  
+ mån–ons v. 7–8 Sportlov
4 april–27 sept: Öppet dagligen kl 10–17
Okt: Öppet lördag–söndag kl 10–15  
+ mån–ons v.44 HöstlovT
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Evenemang och extraöppet annonseras  
på facebook.com/naturumtakern

och på instagram/naturumtakern

ÅRETS TEMA: 
Arter uppstår, hotas och räddas

naturum.takern@lansstyrelsen.se
naturumtakern.se

Program: 
Se kalendarium och naturumtakern.se

Naturum Tåkern drivs av  
Länsstyrelsen Östergötland med medel från 
Naturvårdsverket och Tåkernfonden

ÖPPET 2020

MISSA INTE!
Visning 10.30 och Dagens Art kl 13.15 alla  
öppna dagar! Temasöndagar! Fototävling!

Vintersvamp och giftsvamp 15/3
Berg och stenar i Tåkernbygd 22/3
Grodans dag 29/3
Spindlar invigning gästutställning 5/4
Ägg och kycklingar 6–13/4
Fågelskådningens dag  10/5 
Biologiska mångfaldens dag 22/5
Tåkernekan invigs av Tåkerntrollet 31/5
Nattsångarguidning 13/6
De vilda blommornas dag 14/6
Arter dör ut och räddas – invigning 5/7
Fisk och fiskedag 12/7
Småkrypens dag 25/7
Vattenväxtdagen 9/8
Skäggmesens Dag 20/9
Gås och trankväll 27/9
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Guidningar på Omberg
Omberg, det urgamla berget mellan Vättern och Tåkern, är känt under 

många namn. Östgötarnas heliga berg, Den blommande arken, Sagornas 
och sägnernas berg är några av dem. På berget ryms lummiga bokskogar, 
medeltida jätteekar, kalkkärr med orkidéer och många vandringsleder. Här 

finns Alvastra kloster och högsta punkten Hjässan som var en fornborg under 
folkvandringstid, med fantastisk utsikt över Vättern, slätten och Tåkern. Här 

låg också landets äldsta naturum, naturum Omberg. Sveaskog äger en stor del 
av berget och har skapat Ekopark Omberg. Fem olika naturreservat ryms på 

Omberg,och stora delar är skyddat som natura 2000.

Norra Omberg/Brottsledet
Fredag 1/5 kl 15–16.30 
Möt våren på norra Omberg 
Kultur– och naturvandring till norra Ombergs som 
mest okända miljöer vid Ombergs östra förkastning 
(Brottsledet, Steneborg, Marsasläpan, Getaryggen, 
Marsafällan, Marsastenen).
Ta med stadiga skor. Efter vandringen finns  
möjlighet till fika på Borghamn Strand.  
Guide: Bernd Beckmann, 076–765 13 17,  
borghamnguide@gmail.com. Pris 100 kr/vuxen.
Arr: Vadstena kommun och Kulturguidningar i 
Dal/Folkuniversitetet.
Samling: Vid Brottsledet/Svängavägen  
ovanför Borghamn Strand.

Omberg/Stocklycke
Tisdag 12/5 kl 17.30
Naturvårdsarbete i Ekopark Omberg
Denna kväll bjuds allmänheten in för att höra om 
genomförda och planerade naturvårdsinsatser på 
Omberg. Naturguidning runt Stocklycke. 
Arr: Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sveaskog
Samling: Stocklycke parkering

Norra Omberg/Borghamn Strand
Söndagar 24/5, 28/6, 30/8  
och 27/9 kl 15–16.15 
Drottning Ommas Borg 
Kultur– och naturvandring genom Ombergs 
nordligaste miljöer från folkvandringstiden, 
djurgårdsepoken och senare tider. Ta med stadiga 
skor. Vandringen avslutas med fika på Borghamn 
Strand. Guide: Bernd Beckmann, 076–765 13 17, 
borghamnguide@gmail.com. Pris 150 kr/vuxen 
inkl. fika
Arr: Vadstena kommun, Borghamn Strand och 
Kulturguidningar i Dal/Folkuniversitetet 
Samling: Vid Borghamn Strand (utanför receptionen)

Omberg/Ombergslidens naturreservat
Söndag 28/6 kl 10–12
Hur sprider sig arter i landskapet? 
Vi går mellan de artrika kalkkärren vid Ombergs
lidens naturreservat och lär oss mer om hur olika 
växter och djur rör sig i landskapet. Hur sprider 
sig till exempel orkidén luktsporre som finns i 
reservatet? Vissa arter kan leva i ett enda träd i 
generationer medan det finns andra arter som kan 
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ta sig hela vägen till atmosfären för att sprida sig 
långa avstånd.
Arr: Länsstyrelsen Östergötland
Samling: Parkeringen vid Ombergsliden

Omberg–Sverkersgården 
Onsdag 1/7 och 15/7 kl 15–16.15 
Sverkersgården och Östgötarnas heliga berg 
Kultur– och naturvandring vid Sverkersgården. 
Om livet på medeltiden, kungamord och Öst
götarnas heliga berg. Kontakt: 0768–95 50 36, 
ase@wettersaga.se. Guide: Åse Wännerstam.  
Pris: 100 kr. 
Arr: Ödeshögs kommun, Sveaskog och Wettersaga. 
Samling: Parkering vid Sverkers–gården/Ellen Keys 
Strand. 

Omberg–Alvastra klosterruin 
Onsdag 8/7 och 29/7 kl 15–16.15
Kultur– och naturvandring vid Alvastra kloster 
Om livet på medeltiden, munkarnas inflytande  
och varför de valde platsen Omberg.  
Kontakt: 0768–95 50 36, ase@wettersaga.se.  
Guide: Åse Wännerstam. Pris: 100 kr.
Arr: Ödeshögs kommun, Sveaskog och Wettersaga 
Samling: Parkeringen vid Alvastra kloster.

Omberg–Storpissans  
naturreservat
Söndag 19/7 kl 11–15   
Vandring på Älvarumsleden – den gröna vägen
Vi vandrar i branterna längs Vättern genom gran
naturskogar, ädellövskog och förbi jätteekar. Här 
finns en hög biologisk mångfald och än så länge 
en mängd arter! Hur sköts naturen på Omberg för 
att bevara de höga värdena? Lång vandring, 7,5 
km, i kuperad terräng. Ta på bra vandringsskor och 
medtag matsäck och vatten!  
Föranmälan till naturum.takern@lansstyrelsen.se 
eller 0144–535155.
Arr: Länsstyrelsen Östergötland och Sveaskog 
Samling: Parkeringen vid Stocklycke 

Utsikt från Hjässan   
Foto: Länsstyrelsen Östergötland
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Guidningarna arrangeras inom ramen för Östergötlands natur– & kulturguidningar, 

ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen, Östergötlands museum och  

Region Östergötland. Dessutom medverkar ett flertal föreningar och organisationer.  

Läs mer på naturguidning.se

010–223 50 00
lansstyrelsen.se/ostergotland

Enheten för samhällsplanering
regionostergotland.se

013–23 03 00
ostergotlandsmuseum.se

info@ostergotlandsmuseum.se

0144–535 155 naturum.takern@lansstyrelsen.se
naturumtakern.se

070–297 47 22  
naturumsommen.se

Turistbyrån 0142–850 03
Miljökontoret 0142–850 00

boxholm.se

Turistbyrån 0122–851 00
visitostergotland.se/finspang

Turistbyrån 0494–194 10
 turistbyran@kinda.se  

kinda.se

Kommunens ekologer 013–20 60 00 
Visit Linköping 013– 190 00 70

Turistbyrån 0142–850 03
Miljökontoret 0142–850 00

mjolby.se

Kommunekologer 0141–22 50 79 
Tillväxt Motala/turismservice

 0141–101 205  motala.se

Kultur– och fritidskontoret 011–15 34 40
Turistbyrån 011–15 50 00 

  norrkoping.se

naturguidning.se

Turistbyrån 0121–181 60 
turistbyran@soderkoping.se 

visit.söderköping.se

Vadstena turistinformation
vadstena.se/turism

Turistbyrån 
0123–122 00 

turistbyran@tb.valdemarsvik.se
valdemarsvik.se

Turistinformation
0120–832 23

turism@atvidaberg.se 
visitatvidaberg.se

Ydre Turistinformation 
0381–66 12 00

turistinfo@ydre.se
ydre.se/turism

Turistbyrån
0144–351 67

tourism@odeshog.se
odeshog.se




