Utflyktsprogrammet
vår & sommar 2015
Häng med ut i naturen!
Här finns information om utflykterna:
www.biotopia.nu/kalender
Utflykterna finns även i appen Naturtipset
Biotopia: 018-727 63 70

Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, Biotopia,
Landstinget, kommuner, naturskolor och ideella
föreningar samverkar för att hjälpa dig att hitta
ut till naturen i Uppsala län.

Utflyktsprogrammet vår & sommar 2015
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, transport 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.
Ta bussen ut. I Biotopias kalender hittar du info
om vilken hållplats du ska åka till.

1. Vendelsjön med omgivningar
När: 11 april kl. 07
Var: Södra Vendelsjön. Samling kl. 07 vid Helga
Trefaldighetskyrkan i Uppsala för samåkning.
Följ med till en av Upplands finaste vårlokaler. Södra
Vendelsjöns våtmarksmosaik drar till sig mängder med gäss,
svanar och änder. Havsörnar patrullerar regelbundet och
ormvråkar är på väg norrut. Ute i sjön rastar salskrakar och
den första bruna kärrhöken kan dyka upp. Guidar gör Lars-Erik
Larsson.
Anmälan: Lars-Erik Larsson, 070-750 02 03.
Kostnad: Ca 60 kr för bilresan.
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

2. Fågelspaning i Gredelby hagar
När: 11 april kl. 9–11.30
Var: Gredelby hagar, Knivsta
Kom till Gredelby hagar och lyssna och spana efter bevingade
tvåbeningar. På plats finns Knivsta naturskola i Eda samt Jan
Wärnbeck och Fredrik Friberg från Upplands Ornitologiska
Förening. Träffa också Ulf Swenson, initiativtagare till den
nya vadarbiotopen vid Trunsta träsk. Vi har kikare att låna ut,
men ta gärna med en egen om ni har. Vi bygger holkar, går en
tipsrunda, leker lekar och njuter av våren. Vi ses vid fågeltornet!
Anmälan: Nej
Arrangörer: Knivsta naturskola i Eda, Upplands Ornitologiska
Förening och Trunstagruppen

3. Cykelutflykt till Linnés Sävja och Hammarby
När: 12 april kl. 10
Var: Samling vid fontänen, Flustret i Stadsträdgården, Uppsala
Välkommen att följa med på en cykeltur längs med
Linnéstigen, så mycket som det går, genom Kungsängen och
Djurgårdsskogen till Sävja och därefter vidare till Hammarby via
Danmarks kyrka. Vi återvänder via Årsta. Turen blir ca 3 mil lång.
Ta med matsäck!
Anmälan: Nej.
Arrangör: Cykelfrämjandet och Uppsala Naturskyddsföreningen

4. Geocaching för nyfikna nybörjare
När: 13 april kl. 16–18
Var: Biblioteket i Tierp
Har du hört talas om geocaching, skattjakt med GPS? Det är
ett roligt och spännande sätt att upptäcka nya platser. Kom till
biblioteket i Tierp och lär dig hur du gör för att komma igång.
Kort introduktion inne, ca 30 minuter. Därefter går vi ut och
försöker hitta en cache eller två. GPS:er finns att låna.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplandsstiftelsen

5. Årike Fyris
När: 15 april kl. 18
Var: Fågeltornet vid Övre Föret, västra sidan av Fyrisån
Vilka fåglar finns här, alldeles nära staden? Kom med och kolla
in fågellivet vid denna klassiska Uppsalalokal. Guidar bland
vårfåglarna gör Petter Nordvander. Se hemsidan: www.uof.nu
eller Facebook för uppdaterad information.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska förening.

6. Huggormssafari i Hågadalen
När: 18 april kl. 9.30. OBS! Preliminärt datum, se mer info
nedan.
Var: Hågadalen, Uppsala.
Ta chansen att följa med på huggormssafari med kunnig guide.
Rickard Malmström visar vägen till ormarna och berättar. För att
vara säkra på att ormarna är framme så är datumet preliminärt.
Anmäl intresse till Boel Vallgårda, 070-312 40 89
så får du besked via sms eller på Facebook om definitiv dag.
Anmälan: Intresseanmälan till Boel Vallgårda, 070-312 40 89
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Uppsala.

Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender
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7. Friluftsdag med utflykt längs
Skogsmulles aktivitetsstig
När: 21 april kl. 13–14
Var: Samling utanför Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds
väg 270, Uppsala
Tillsammans med ledare från Friluftsfrämjandet och
Habiliteringen för barn, ungdomar och vuxna får ni följa
med på en tur längs Skogsmullestigen. Guider visar de olika
stationerna och den nya motorikbanan i anslutning till
Mullekojan. Skogsmullestigen och motorikbanan är anpassad
för personer med olika funktionsnedsättning och de flesta har
därför möjlighet att delta. Välj ett av sex tillfällen under våren.
Kostnad: 40 kr/person, inklusive fika.
Anmälan: Anmäl dig senast en vecka innan till
uppsala@friluftsframjandet.se
Arrangör: Friluftsfrämjandet, Habiliteringen för barn,
ungdomar och vuxna samt Studiefrämjandet.

8. Årike Fyris
När: 22 april kl. 18
Var: Fågeltornet vid Övre Föret, västra sidan av Fyrisån.
Vilka fåglar finns här, alldeles nära staden? Kom med och kolla
in fågellivet vid denna klassiska Uppsalalokal. Guidar bland
vårfåglarna gör Jon Hessman. Se hemsidan: www.uof.nu eller
Facebook för uppdaterad information.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening.

9. Vandring bland hassellundar och
vitsippor
När: 25 april kl. 10–13
Var: Andersby ängsbackars naturreservat. Samling på
parkering vid väg 290, ca 6 km söder om Österbybruk.
Följ med på en vandring genom ett ålderdomligt odlingslandskap med beteshagar, skogsbeten och ängsmark. Vi får
höra om växter, djur och odlingshistoria. Kanske råkar vi på
den mystiska vätterosen på vår vandring. Alldeles intill ligger
Dannemorasjön som är en fin fågelsjö. Vi tar med oss matsäck
och slår oss ner för lunchpaus i någon fin glänta.
Anmälan: Nej
Arrangör: STF Norra Roslagen och Länsstyrelsen

10. Natursnokarna på lupptäcktsfärd
När: 25 april kl. 9.45–ca 12
Var: Hågadalen, samling vid scoutstugan i Eriksberg bakom
Hågadalsskolan, Uppsala. Närmaste busshållplats är
Västertorg, buss 6 eller 41.
Följ med natursnokarna ut i Hågadalen för att titta närmare på
små kryp och växter. Ta gärna med fika! Aktiviteten är lämplig
för barn i åldern 5–12 år.
Anmälan: Anmäl dig gärna till ansvarig ledare,
stina.b.k.bengtsson@gmail.com, tel. 073-093 88 69 eller på vår
Facebooksida: Natursnokarna – Deltagare – Uppsala.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Uppsala

11. Två dagar på Örskär
När: 25–26 april
Var: Örskär. Samling kl. 06.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i
Uppsala för samåkning.
Följ med Ornitologiska föreningen till ön Örskär norr om Gräsö,
en ö som belönat enträgna skådare med allt från gulhämpling
till större skrikörn. Vill du skåda fågel är det här bästa tiden på
året. Nu finns stor chans att få se t.ex. ringtrast och mängder
med vårfåglar. Guidar gör Mikael Malmaeus.
Anmälan: Begränsat antal deltagare och bindande anmälan till
Mikael Malmaeus, 0730-78 97 31.
Kostnad: 475 kr/person. Detta inkluderar boende, båtresa t/r
samt kostnad för bilresan. Vi bor på vandrarhemmet i
delade rum.
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

12. Friluftsdag med utflykt längs
Skogsmulles aktivitetsstig
När: 26 april kl. 10–11
Var: Samling utanför Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds
väg 270, Uppsala
Läs mer under punkt 7.
Kostnad: 40 kr/person, inklusive fika.
Anmälan: Anmäl dig senast en vecka innan till uppsala@
friluftsframjandet.se
Arrangör: Friluftsfrämjandet, Habiliteringen för barn,
ungdomar och vuxna samt Studiefrämjandet.

13. Fotoworkshop med naturfotograf
Mats Wilhelm
När: 27 april kl. 17.30–19.30
Var: Kung Björns hög i Hågadalen, Uppsala. Samling på
parkeringen.
Gillar du att fota? Fotar du gärna i naturen? Ta då chansen att
följa med på denna workshop med naturfotograf Mats Wilhelm.
Du får konkreta tips på hur du kan tänka och göra för att ta
ännu bättre bilder. Ta gärna med stativ om du har, men inget
måste. Workshopen är en bra kick-off inför Linnéstigarnas
fototävling som pågår under hela maj. Läs mer på nästa sida.
Anmälan: Anmäl dig till emelie@biotopia.nu eller
018-727 63 70 (Biotopias reception).
Arrangör: Biotopia

Alla utflykter finns också i appen Naturtipset!
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14. Roligt med hund
När: 28 april kl. 17–19.30
Var: Korpen, Skutskär
Vill du se, och kanske prova-på, rallylydnad/lydnad, agility,
mini-sök och trix? Kom till Korpen i Skutskär där vi visar ett
smakprov på vad vi gör på Skutskärs Brukshundklubb. Har du
en egen hund? Ta med den och prova-på själv. Vi pratar även
om Allemansrätt för hundägare. Vad gäller när du tar med
hunden ut i skog och mark.
Har du frågor? Hör av dig till Fia Wendin på telefon:
073-569 24 38 eller mail: fia_we@hotmail.com
Anmälan: Nej
Arrangör: Skutskärs brukshundsklubb

15. Årike Fyris
När: 29 april kl. 18
Var: Fågeltornet vid Övre Föret, västra sidan av Fyrisån,
Uppsala
Vilka fåglar finns här, alldeles nära staden? Kom med och kolla
in fågellivet vid denna klassiska Uppsalalokal. Guidar bland
vårfåglarna gör Gunnar Ehrenroth. Se hemsidan: www.uof.nu
eller Facebook för uppdaterad information.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening.

16. Naturvårdande skötsel för
mosippan

18. Prova på geocaching
När: 5 maj kl.18
Var: Samling på biblioteket i Skutskär
Kom och prova på geocaching, skattjakt med GPS. Vi ger en
introduktion till geocaching inne på biblioteket. Därefter går vi
ut och försöker hitta en geocache.
Anmälan: Nej
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Skutskär-Älvkarleby

19. Upplev livet vid Knivstaån
När: 5 maj kl. 12.30–14
Var: Knivsta, vid ån nära servicehuset

När: 3 maj kl. 10.30
Var: Tierpstrakten. Samling vid Tierps tågstation kl 10.30.
Det finns även möjlighet att samåka från Biotopia i Uppsala,
samling kl 9.30.

Många fiskarter vandrar upp i åar och bäckar om våren för att
leka. Letar sig fisken från Garnsviken i Mälaren ända upp till
Knivsta? Ta chansen att vara med när ryssjan vittjas. Upptäck
också vilka småkryp som gömmer sig under vattenytan.

Ta chansen att besöka den största mosippslokalen i Uppland
under en tid då mosipporna brukar blomma som allra vackrast.
Vi kommer tillsammans med sakkunniga att diskutera vilken
skötsel denna lokal behöver för att mosipporna ska kunna
bevaras i området. Förhoppningsvis får vi även chansen att
göra en insats. Vi kommer även att åka förbi en mosippslokal i
Tensmyra där skötsel genomfördes 2013.

Hur kan vi minska belastningen av övergödande ämnen och
föroreningar på våra sjöar och vattendrag? Följ med på en
guidad tur i reningsverket och lär dig mer om framtidens
dagvattenhantering. Mer information och tider kommer på
www.knivsta.se.

Ta med oömma kläder och fika. Ta gärna med räfsa eller
handkratta samt lämpliga handskar.
Anmälan: Anneli Sandström, tel. 070- 621 70 04.
Arrangör: Upplands Botaniska Förening och Länsstyrelsen i
Uppsala län.

17. Baka över öppen eld på Rotskär
När: 4 maj kl. 16–18
Var: Smultronstället Rotskärsängen i Skutskär
Inget är så gott som nybakat bröd och inget är härligare än
att äta utomhus. Kom och var med och baka över öppen eld.
Vi bjuder på recept och glöd samt lite råvaror. Ta gärna med
egna saker att baka med om du kan. Passa på att gå den 2,5 km
långa rundslingan runt ön. OBS! Aktiviteten ställs in vid regn.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplandsstiftelsen

Arrangör: Upplandssiftelsen, Knivsta kommun, Roslagsvatten,
Knivsta naturskola i Eda, Biotopia och Länsstyrelsen.

Linnéstigarnas fototävling, hela maj
När: 1–31 maj
Var: En av Uppsalas åtta Linnéstigar
Ta med kameran ut på en av Uppsalas åtta Linnéstigar.
Fota, våren, eller något annat som för tanken till Linné, eller
Linnéstigen. Tre vinnare får sin bild uppförstorad på canvas.
Kom gärna med på någon av våra två fotoworkshops, 27/4
eller 10/5. De finns med här i som egna aktiviteter.
Regler: Bilden ska vara tagen längs en av Uppsalas åtta
Linnéstigar. Max två bilder per deltagare. Bilderna skickas till
emelie@biotopia.nu. Ange var bilden är tagen samt titel.
Bildvisning: Fototävlingen avslutas med en bildvisning på
Biotopia den 3/6 kl 17.30–19. Naturfotograf Mats Wilhelm
ger konstruktiva kommentarer till alla bilder. Dricka och
tilltugg serveras!

Glöm inte att ta med en god matsäck på utflykten!
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20. Livet i Enköpingsån
När: 6 maj kl. 12.30–14
Var: Enköpingsån, vid Drömparken inne i Enköping
Nu vandrar fisken upp till sina lekplatser i våra åar. Bekanta
dig med fiskarterna som leker i Enköpingsån. Vi fiskar med
ryssja och undersöker hur många arter vi får se i år. Vi tittar
även på trollsländelarver och andra småkryp som vi håvar upp
ur ån. Evenemanget passar alla åldrar och kan ses från gångoch cykelvägen som går längs med ån. Välkommen på din
lunchpromenad!
Anmälan: Nej
Arrangör: Enköpings kommun, Upplandsstiftelsen, Biotopia
och Länsstyrelsen

21. Årike Fyris
När: 6 maj kl. 18
Var: Fågeltornet vid Övre Föret, västra sidan av Fyrisån,
Uppsala
Vilka fåglar finns här, alldeles nära staden? Kom med och kolla
in fågellivet vid denna kl.assiska Uppsalalokal. Guidar bland
vårfåglarna gör Petter Nordvander. Se hemsidan: www.uof.nu
eller Facebook för uppdaterad information.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening.

24. Friluftsdag med utflykt längs
Skogsmulles aktivitetsstig
När: 9 maj kl. 10–11
Var: Samling utanför Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds
väg 270, Uppsala
Läs mer under punkt 7.
Kostnad: 40 kr/person, inklusive fika.
Anmälan: Anmäl dig senast en vecka innan till
uppsala@friluftsframjandet.se
Arrangör: Friluftsfrämjandet, Habiliteringen för barn,
ungdomar och vuxna samt Studiefrämjandet.

25. Hårsbäcksdalen – med minnen om
klirrande flaskor i ormbunkarnas dal
När: 9 maj kl. 10
Var: Hårsbäcksdalens naturreservat. Samling vid reservatets
parkering 8 km söder om Heby, vägvisning från väg 254.
Hårsbäcksdalen har en rik och varierad natur och en lång
historia av mänskligt nyttjande. Vi får höra om festerna som
Jordbrukare Ungdomens Förbund ordnade ända fram till
50-talet, men också om gullpudra, tibast och strutbräken.
Det blir en promenad på max 2 km med möjlighet att ta del
av huvuddelen av informationen om man går 800 meter.
Barnvagn är möjlig om man är stark – det finns några branta
backar. Ta med kaffekorg!

22. Friluftsdag med utflykt längs
Skogsmulles aktivitetsstig

Anmälan: Nej
Arrangör: Länsstyrelsen och Hårsbäcks byalag.

När: 6 maj kl. 10–11
Var: Samling utanför Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds
väg 270, Uppsala

26. Vadare och beckasiner vid Hjälstaviken

Läs mer under punkt 7.
Kostnad: 40 kr/person, inklusive fika.
Anmälan: Anmäl dig senast en vecka innan till
uppsala@friluftsframjandet.se
Arrangör: Friluftsfrämjandet, Habiliteringen för barn,
ungdomar och vuxna samt Studiefrämjandet.

23. Småfågelskådarna,
fågelskådning för barn
När: 7 maj kl. 18
Var: Trunsta träsk, Knivsta. Samling på parkeringen vid
Gredelby hagar. Skyltning finns från Gredelbyleden.

När: 9 maj kl. 19
Var: Hjälstavikens naturreservat. Samling kl. 19 vid Helga
Trefaldighetskyrkan i Uppsala för samåkning.
Innan skymningen kommer spanar vi ut över vikens sjudande
vatten – arterna är många. Vid skymningen börjar småfläckig
sumphöna att vissla ackompanjerad av rördrommens basljud.
Enkelbeckasinernas spelaktivitet ökar. Det är nu vi har chans
att höra dubbelbeckasinernas spel. Med lite tur kan även
dvärgbeckasin ha dröjt sig kvar.
Anmälan: Pekka Westin, 0171-46 30 39 och 070-572 80 42.
Kostnad: Ca 50 kr för bilresan.
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

Ta med barnen till en fågelkväll vid Trunsta träsk i Gredelby
hagar. Trunsta träsk är en nyligen restaurerad våtmark i
norra utkanten av Knivsta. Här kommer man nära allehanda
våtmarksfåglar som doppingar, änder och vadare. I betesmarkerna intill sjunger nyanlända sångare och trastar. Guidar
gör Eskil och Fredrik Friberg. Ta gärna med fika!
För vem: Aktiviteten vänder sig till barn i åldrarna 6–12 år i
sällskap med en vuxen.
Anmälan & frågor: petter.halden@gmail.com
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening
Foto: Mats Wilhelm

Bra tillgänglighet? Fråga Biotopia om utflykterna: 018-727 63 70
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29. Natursnokarna: Fåglar vid Årike-Fyris
När: 9 maj kl. 9.45–ca 12
Var: Årike–Fyris, Uppsala. Samling på parkeringen vid
Liljekonvaljeholmen i Sunnersta.
Vårfåglarna har kommit! Vi lyssnar, tittar och bygger ett
fågelbo! Ta gärna med eget fika. Aktiviteten är lämplig för barn
i åldern 5–12 år.
Anmälan: Anmäl dig gärna till ansvarig ledare,
deboraarlt1@gmail.com eller tel. 070-290 24 05 eller på vår
Facebooksida: Natursnokarna – Deltagare – Uppsala.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Uppsala

30. Äventyrsdag för barn
När: 9 maj kl. 11–14
Var: Naturskolan Vattunöden i Bålsta, Kalmarnäs
naturreservat
Välkommen till en dag med olika äventyr för barn ute vid
Vattunöden. Vi gissar vem som bor i holken, klättrar och leker
vid bäcken. De som vill kan grilla vid eldstaden. Ta på oömma
kläder och stövlar. Välkomna önskar Ove, Monica och Lena!
Anmälan: Nej
Arrangör: Håbo naturskola
Foto: Mattias Jansson, Länsstyrelsen i Stockholms län.

27. Vandring med insamling av örter i
Hågadalen
När: 9 maj kl. 10.30–13
Var: Hågadalen, Uppsala. Samling vid parkeringen intill
Norby soldattorp, Kvickstensvägen. Buss nr 7 går till hållplats
Kvickstensvägen.
Följ med ut i Hågadalen där vi plockar ogräs och örter och har
lite teori med AnnKarina Vesterberg. Ta med eget fika samt
anteckningsbok och penna, sittunderlag, påsar och handskar.
Kostnad: 50 kr.
Anmälan: stf.uppsala@gmail.com senast 7 maj.
Arrangör: STF Uppsala

28. Vandring på Upplandsleden,
Varpsund–Bålsta
När: 9 maj kl. 11
Var: Samling vid Bålsta station där vi tar buss 311 till Varpsund
kl 11.10.
Välkomna på en vandring från Varpsund till Bålsta station
på Upplandsleden. Vandringen går utmed Stora och Lilla
Ullfjärdarna på/vid åsen. Vandringens längd är ca 8 km. Vi tar
buss 311 som går kl 11.10 från Bålsta station till Varpsunds
hållplats. Bussen tar ca 10 min. Vi börjar turen med att beundra
den fina runstenen, Varpsundsstenen, en av Upplands
intressantaste runstenar.
Anmälan: Nej
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Bålsta och
Naturskyddsföreningen i Håbo och Enköping.

31. Fotoworkshop med naturfotograf Mats
Wilhelm
När: 10 maj kl. 15–17
Var: Kungsängen, Uppsala. Samling vid Ängsladan på
Vindbrovägen.
Gillar du att fota? Fotar du gärna i naturen? Ta då chansen
att följa med på denna fotoworkshop med naturfotograf
Mats Wilhelm. Du får konkreta tips på hur du kan tänka och
göra för att ta ännu bättre bilder. Ta gärna med stativ om du
har, men inget måste. Workshopen är en bra kick-off inför
Linnéstigarnas fototävling som pågår under hela maj. Läs mer i
särskild ruta tidigare i programmet.
Anmälan: Anmäl dig till emelie@biotopia.nu eller
018-727 63 70 (Biotopias reception).
Arrangör: Biotopia

32. Guidning vid Båtforstorpet
När: 10 maj kl. 10
Var: Båtforstorpet i naturreservatet Båtfors väster om
Mehedeby
Följ med på en guidad vandring (2–3 tim) i naturreservatet

Båtfors vid Dalälven. Du får veta om naturvärden och områdets
historia. Vi går den gamla laxstigen och tittar på svämskogar,
barrurskogar och ett brandfält. Efter guidnignen äter vi lunch
på Båtforstorpets veranda.
Ta med egen matsäck.
Anmälan: Skutskärs bibliotek, tel. 026-831 83
Arrangör: Upplandsstiftelsen

Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender
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33. Fågelskådning i Hjälstaviken
När: 10 maj kl. 6.30
Var: Hjälstavikens naturreservat. Samling vid parkeringen
vid Motorgården i Enköping kl. 6, eller på parkeringen vid
Parnassen i södra delen av Hjälstaviken kl 6.30.
Följ med Friluftsfrämjandet till fågelrika Hjälstaviken. Vi vandrar
i reservatet från tidig morgon till lunch. Medtag matsäck och
kikare, om du har. Leder turen gör Inger Strid-Andersson.
Anmälan: Nej
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Enköping

34. Årike Fyris
När: 13 maj kl. 18
Var: Fågeltornet vid Övre Föret, västra sidan av Fyrisån
Vilka fåglar finns här, alldeles nära staden? Kom med och kolla
in fågellivet vid denna klassiska Uppsalalokal. Guidar bland
vårfåglarna gör Nina Janelm. Se hemsidan: www.uof.nu eller
Facebook för uppdaterad information.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening.

35. Fyrhistoria och natur på Örskär
När: 16 maj
Var: Samling vid Örskärssund på norra Gräsö för gemensam
avfärd till Örskär. Info om tider finner du på www.orskarsfyr.se
Missa inte denna guidade tur på Örskär där du får lära dig
mer om fyrens historia och öns fantastiska natur! Fika eller
skärgårdslunch finns att köpa på vandrarhemmet.
Anmälan: Begränsat antal platser. Anmälan sker till Örskärs Fyr,
Vandrarhem & Servering senast den 8 maj, tel 0173-34021 eller
boka@orskarsfyr.se
Kostnad: 95 kr/vuxen och 50 kr/barn för båttransport
Arrangör: Gräsöfonden, Örskärs Fyr, Vandrarhem & Servering

36. Besök Trunsta träsk en nygammal
fågellokal
När: 16 maj kl. 9–10.30
Var: Gredelby hagar och Trunsta träsk, Knivsta. Samling vid
parkeringen med infart från Boängsvägen.
Trunsta träsk, en sänkt och helt igenväxt liten slättsjö,
genomgick en restaurering vintern 08/09. Nu har grävskoporna
varit där igen och skapat 2 ha vadarbiotop. Nu väntar vi på
vadar- och andfåglar som kommer för att rasta och häcka. Ta
med kikare, fågelbok och fika. Leder turen gör Ulf Swenson.
Anmälan: Gärna via sms till tel. 070-2469 223
Arrangör: Trunstagruppen

Foto: Pello Malm

37. Vårfest på Eda lägergård
När: 17 maj kl. 13–15
Var: Eda lägergård utanför Knivsta
Missa inte årets vårfest på Eda lägergård! Kom och håva
småkryp i sjön, studera dem noga och gör egna djur i trolldeg
och naturmaterial eller gå vår naturfrågerunda. Kanoter finns
att låna, caféet är öppet och under dagen finns även möjlighet
att byta plantor, loppisfynda och kanske ta årets första dopp?
Anmälan: Nej
Arrangörer: Knivsta naturskola i Eda och Eda
lägergårdsförening.

38. Cykeltur till Vallsgärde och Fullerö backar
När: 17 maj kl. 10
Var: Samling vid Domarringens skola, Uppsala
Följ med på en vårutflykt till Fullerö. Vi cyklar på cykelvägen
till Gamla Uppsala högar och vidare längs cykelvägen
mot Storvreta. Vid Vallsgärde/Fullerö äter vi vår medhavda
matsäck bland backsipporna. Vi tar samma väg hem, eller via
Vittulsberg. Ta med egen matsäck.
Anmälan: Nej
Arrangör: Cykelfrämjandet och Naturskyddsföreningen i
Uppsala.

39. Friluftsdag med utflykt längs
Skogsmulles aktivitetsstig
När: 18 maj kl. 13–14

Var: Samling utanför Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds
väg 270, Uppsala
Läs mer under punkt 7.
Kostnad: 40 kr/person, inklusive fika.
Anmälan: Anmäl dig senast en vecka innan till
uppsala@friluftsframjandet.se
Arrangör: Friluftsfrämjandet, Habiliteringen för barn,
ungdomar och vuxna samt Studiefrämjandet.

Alla utflykter finns också i appen Naturtipset!
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40. Sågarnas promenad

44. Backsipperäkning

När: 19 maj kl. 18
Var: Skutskär. Samling vid Missionskyrkan, Bergsvägen 2,
Skutskär.

När: 23 maj kl. 15
Var: Klosterbacken invid Råby, Bålsta. Samling vid Vibyskolans
parkering.

Från ödemark till industrisamhälle – följ med på en historisk
promenad i det gamla sågverkssamhället Skutskär som växte
explosionsartat när arbetskraft strömmade till på 1870-talet.
Promenadens längd är ca 3 km. Kaffe serveras!

Hjälp Naturskyddsföreningen att inventera backsippor.
Vi besöker Klosterbacken för att på plats räkna
backsippebeståndet. För mer information, kontakta Thommy
018-34 04 65.

Anmälan: Nej
Arrangör: Älvkarleby kommun Kultur & Fritid

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Håbo

41. Fågelkväll vid Hjälstaviken

45. Friluftsdag med utflykt längs
Skogsmulles aktivitetsstig

När: 20 maj kl.18.30–20.30
Var: Hjälstavikens naturreservat. Samling vid parkeringen vid
Hårby, nordväst om Hjälstaviken.
Följ med till en av Upplands bästa fågellokaler. Med ornitologen Pekka Westin som guide tar vi oss en närmare titt på vilka
fåglar som rastar i Hjälstaviken just nu. Ta gärna med kikare och
fika!
Anmälan: Nej
Arrangör: SNF Enköpingskretsen, Friluftsfrämjandet i Bålsta

42. Barnvagnspromenad på
Fjärilsstigen
När: 22 maj kl. 10–12
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten, Uppsala. Samling på
parkeringen vid Hällens gård där Fjärilsstigen startar. Skyltning
finns från Håga by.
Visste du att Hågadalen är ett av Sveriges bästa ställen för
fjärilar? Här finns hälften av alla Sveriges arter av dagfjärilar.
På den här turen, som riktar sig till vuxna med barn som åker
barnvagn, kan du lära dig mer om fjärilar och deras märkliga
liv samtidigt som du får sträcka på benen. Vi går tillsammans
från starten till punkt 3 och tillbaka, totalt 3 km. Äldre barn får
följa med men bör i sådana fall kunna åka med på vagnen eller
promenera i vuxentempo. Ta gärna med något att dricka.
För att se många fjärilar ska det vara över 17 grader och ganska
vindstilla. Vi genomför vandringen i alla väder. Om vi inte ser
fjärilar tittar vi på andra insekter och fjärilarnas värdväxter.

När: 23 maj kl. 10–11
Var: Samling utanför Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds
väg 270, Uppsala
Läs mer under punkt 7.
Kostnad: 40 kr/person, inklusive fika.
Anmälan: Anmäl dig senast en vecka innan till
uppsala@friluftsframjandet.se
Arrangör: Friluftsfrämjandet, Habiliteringen för barn,
ungdomar och vuxna samt Studiefrämjandet.

46. Prova på Geocaching längs en av
Uppsalas Linnéstigar
När: 23 maj kl. 14–18
Var: Linnéträdgården, Uppsala
Längs fyra av Uppsalas åtta Linnéstigar kan du samla
koordinater till en cache, en skatt, som du hittar i slutet av
stigen. Den här dagen kan du komma till Linnéträdgården,
där en av stigarna startar, för att låna en GPS och pröva på vad
geocaching är.
Aktiviteten ingår i ett större Linnéfirande som hålls den här
dagen i och runt Linnéträdgården.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

43. Vendelsjön och ringmärkning
När: 23 maj kl. 06
Var: Vendelsjön. Samling kl. 06 vid Helga Trefaldighetskyrkan i
Uppsala för samåkning.
Missa inte denna unika upplevelse. Att se fåglar på riktigt nära
håll kan öppna en helt nya dimension i fågelintresset. Vi får
möjlighet att följa med till ringmärkningsnäten för närkontakt
med både vanliga och mindre vanliga arter. Vi avslutar vid
Vargropens fågeltorn bland svarttärnor och dvärgmåsar.
Kostnad: Ca 60 kr för bilresan.
Anmälan: Jan Wärnbäck 073-654 88 76.
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

Glöm inte att ta med en god matsäck på utflykten!
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47. Linnéstigsvandring, bland glupar,
granar och gammelskog
När: 24 maj kl. 10–ca 15
Var: Linnéstigen Jumkilsvandringen. Busstransport från
Biotopia, Vasagatan 4 i Uppsala.
Följ med ut i Linnés fotspår till Jumkilsskogen. Vi vandrar förbi
en gammal fornborg, balanserar på spänger över mossen och
känner kanske doften av linnean i gammelskogen. Men vad
är en glup? Vandringen går från Örnsätra till Studentvilan, ca
4,6 km. För de som vill åker vi gemensamt i buss från Biotopia
i Uppsala kl 10. Vandringen startar kl 11 från Örnsätra. Bussen
hämtar sedan vid Studentvilan kl. 14. Medtag matsäck.
Anmälan: info@biotopia.nu eller 018-727 63 70 (Biotopias
reception), senast en vecka innan.
Arrangör: Biotopia

48. Vandring Marma–Älvkarleby
När: 24 maj kl. 10.10–ca 14
Var: Upplandsleden. Samling vid kiosken i Marma kl. 10.10.
Följ med på en guidad tur längs natursköna och lättgångna
Upplandsleden. Vi startar i Marma och går längs Dalälven,
genom Gropholmarnas naturreservat och fram till Älvkarleby,
11 km. Kanske är det här Upplandsledens vackraste sträcka?
Medtag egen matsäck.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Älvkarleby,
Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby och Älvkarleby kommun
Kultur & Fritid.

49. Botaniska strövtåg i Fånös och Ekolsunds
slottsparker

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

50. Lättvandrat på Fjärilsstigen
När: 26 maj kl. 13–15
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten, Uppsala. Samling på
parkeringen vid Hällens Gård där fjärilsstigen startar. Skyltning
finns från Håga by.
Man behöver inte ha bråttom när man tittar på fjärilar! Vi tar
oss i långsam takt framåt över fälten mot kanten av skogen,
längs den breda och grusade banvallen och tillbaka. Sträckan
blir sammanlagt 1 km. Turen riktar sig till vuxna som tar sig
fram i långsam takt. Ta gärna med något att dricka. Sträckan är
lättvandrad men det saknas toaletter och vilstolar längs stigen.
För att se många fjärilar ska det vara över 17 grader och ganska
vindstilla. Vi kommer att genomföra vandringen i alla väder.
Om vi inte ser fjärilar tittar vi på andra insekter och fjärilarnas
värdväxter.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

51. Exkursion till Röllingen, en vild Mälarö

När: 24 maj kl. 10.30
Var: Fånö och Ekolsunds slott. Samling vid S:t Eriks torg i
Uppsala för samåkning i bilar kl. 10.30.

När: 30 maj kl. 10
Var: Ön Röllingen, sydost om Enköping. Samling vid
parkeringen vid idrottshuset/badhuset i Enköping för
samåkning kl. 9.00. Vi ska till Torsvi udd 2, Svanviken.

Vi upplever våren i Sveriges nordligaste bokskog belägen
intill Fånö slott vid Ekolsundsviken. Efter promenad genom
parken gör vi paus för vår medhavda lunch. Vi avrundar turen
med ett besök vid Ekolsund slott där parken utgör ett berömt
arboretum. Vår guide är botanisten Elisabeth Arwidsson.
Medtag egen matsäck.

Röllingen har en natur som är väl värd att uppleva med höga
klippor mot vattnet och vildvuxen skog. Vi åker kofärja över till
ön där Mona och Ivan sköter naturvården med bl.a betesdjur.
Ivan guidar och berättar om sitt naturvårdsarbete. Passa också
på att köpa nyfångad fisk!

Kostnad: 20 kr för medlemmar i STF, 40 kr för övriga. Bilkostnad
tillkommer.
Anmälan: stf.uppsala@gmail.com, senast 22/5. Ange om du
har tillgång till bil.
Arrangör: STF Uppsala

Intresseanmälan och info: Annette, 070-683 36 03
Arrangör: SNF Enköping

Silverblåvinge. En av de arter du kan få se längs Fjärilsstigen i Uppsala.
Foto: Jonas Falck

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

Utflyktsprogrammet vår & sommar 2015
52. Spana på fåglar och småkryp i vatten
När: 30 maj kl. 10–12
Var: Smultronstället fågeltornet vid Övre Föret, västra sidan av
Fyrisån, Uppsala.
Från fågeltornet vid Övre Föret kan man spana på fåglar.
Biotopia finns på plats med tubkikare och guider. Vi kommer
också att håva i ån för att se vad som döljer sig under ytan. Ta
gärna med fika och kikare, om du har, och var med och upptäck
vilka som bor i och omkring vattnet. För att komma till Övre
Föret följer du cykelvägen längs västra sidan av ån.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

53. Gölgrodeexkursion
När: 30 maj kl. 11.30–14
Var: Labboskogen, Forsmark
Välkomna att besöka ett fint rikkärr i Labboskogen! Området
hyser flera ovanliga arter så som gölgroda och orkidéen
gulyxne. Markägaren SKB (Svensk Kärnbränslehantering
AB) har i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län låtit
tillgängliggöra denna fina plats för allmänheten genom att
spånga en liten slinga samt sätta upp informationstavlor. Under
denna utflykt berättar en guide om gölgrodor i Uppland och
vi hoppas få både höra och se grodor. Vi avslutar utflykten
med att äta en sen lunch i det gröna. Medtag matsäck! OBS!
Aktiviteten ställs in vid dåligt väder.
Anmälan: Obligatorisk anmälan till Sara Nordén, sara.norden@
skb.se, senast 25 maj.
Arrangör: Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och
Länsstyrelsen i Uppsala

54. Familjedag vid Ekillaåsen
När: 30 maj kl. 10–14
Var: Ekillaåsens naturreservat norr om Bålsta
Välkommen till en familjedag vid Ekillaåsen. Friluftsfrämjandet
finns på plats och erbjuder aktiviteter som prova på kajak,
testa MTB-cykling, mullespår och matlagning på elden.
Upplandsstiftelsen tipsar om vandringar på Upplandsleden,
som passerar Ekillaåsen på sin väg från Bålsta ut till Skokloster.
Anmälan: Nej
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Bålsta och Upplandsstiftelsen

55. Naturhistorisk vandring vid
Väppebyberget
När: 31 maj kl. 13–15
Var: Väppebyberget, Bålsta. Samling vid parkeringen intill
Åbergs museum
Väppebyberget ligger mitt emellan Birka och Gamla Uppsala
och naturen gömmer på många minnen från fornstora dagar.
Följ med och lär dig lite om din hembygds forntida historia.
Guidar gör Ingrid Ljungkvist. Vi gör en kort paus för att inta lite
vätska.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Håbo

56. Örskär – bland ängslador och gölgrodor
När: 31 maj kl. 10.30–ca 16
Var: Örskär, samling vid Örskärssund på norra Gräsö
Ta del av 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.
Samling vid Örskärssund på norra Gräsö för gemensam avfärd
till Örskär kl 10.30 (färjan till Gräsö går kl 10.00).
Hemfärd ca 16.00.
Anmälan: Aktiviteten har begränsat antal platser. Anmälan
till Biotopia senast onsdag den 27 maj: info@biotopia.nu eller
018-727 63 70 .
Arrangör: Länsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen och Östhammars
kommun

57. Lönnholmens spännande kulturlandskap
När: 31 maj kl. 14–16
Var: Lönnholmen, Gräsö. Samling sker vid brevlådorna innan
du kommer fram till Lönnholmen.
Vid Lönnholmen på Gräsö finns ett gammalt välbevarat
kulturlandskap. Här får ni kunnig och intresseväckande
guidning om kulturlandskapets historia och naturvärden.
Ta med fika.
Anmälan: Nej
Arrangör: Gräsöfonden

Tisdagsturer på cykel, med
Friluftsfrämjandet i Enköping
När: Varje tisdag från 21 april till 1 september kl. 18.30.
Ett kortare uppehåll görs mitt i sommaren, se hemsidan
friluftsframjandet.se/enkoping för mer information.
Var: Enköping och närområdet. Samling vid Idrottshusets
parkering.
Tycker du om att cykla? Följ med oss i Friluftsfrämjandet då
vi motionscyklar en kväll i veckan. Vi cyklar på cykelvägar
i medellugnt tempo, 1,5–2,5 mil på både asfalt- och grusvägar. Ta med vatten eller annan dryck.
Anmälan: Nej
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Enköping

Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender
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58. Vandring över Broarna i Älvkarleby
När: 2 juni kl. 18.10–19.30
Var: Älvkarleby, samling på stora parkeringen vid Älvkarleby
Turisthotell
Den här kvällen tar vi dig med på en vandring över broarna i
fallenområdet i Älvkarleby. Vi berättar om växtliv och historia.
Terrängen är lättgången och kan gås med rullstol. Turen
avslutas på Café Furiren. Svensk- och finsktalande guide.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Älvkarleby, Älvkarleby
Hembygdsförening och Älvkarleby kommun Kultur & Fritid.

59. Kvällspaddling, prova på
När: 3 juni kl. 19–21
Var: Bålsta
En kvällspaddling för dig som aldrig paddlat förut. Men också
för dig som vill utveckla din teknik. Vi går igenom grunderna
i paddelteknik, utrustning och säkerhet. Ta med fullständigt
ombyte och gärna något att dricka.
Anmälan: Anmäl dig på www.friluftsframjandet.se/balsta/
aktiviteter
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Bålsta

60. Naturnatten vid Dyarna
När: 5 juni kl. 22
Var: Dyarna, Enköping. Samling vid stora sjukhusparkeringen
Kom med ut och upplev sommarnatten vid Dyarna i utkanten
av Enköping. Anders Westerberg leder dig runt våtmarken,
delvis på spänger.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Enköping.

61. Exkursion till Ådö
När: 6 juni kl. 10
Var: Ådö, sydost om Bålsta. Samling vid busshållplatsen vid
Ådövägens slut kl. 10 eller vid EBC i Uppsala, Villavägen 9, kl. 9
för samåkning.
Området kring Ådö erbjuder fina hagmarker och förhoppningsvis står hagtornen i full blom. Där kan man hitta
flera spännande insektsarter, t ex den relativt ovanliga
långhorningen Grammoptera ustulata samt den sällsynta
brunbaggen Osphya bipunctata. OBS! Vid ihållande regn ställs
exkursionen in!
Anmälan: Nej
Arrangör: Entomologiska föreningen

62. Fotosafari på Fjärilsstigen
När: 7 juni kl. 13–15
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten, Uppsala. Samling på
parkeringen vid Hällens gård där fjärilsstigen startar. Skyltning
finns från Håga by.
Fjärilar är populära och samtidigt lite svåra fotomotiv. Följ med
de erfarna naturfotograferna Mats Wilhelm och Jonas Falck på
fotosafari längs fjärilstigen. Du får tips på hur man hittar och
känner igen olika arter, och hur du kan ta bättre fjärilsbilder. För
att vi ska få se många fjärilar ska det vara över 17 grader och
ganska vindstilla. Vi kommer att genomföra turen i alla väder.
Om vi inte hittar fjärilar fotar vi andra insekter och fjärilarnas
värdväxter. Ta med din kamera, fotostativ (om du har) och
något att dricka.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

63. Upptäckardag vid Tegelsmora kyrksjö
När: 7 juni kl. 10
Var: Tegelsmora kyrksjö, Örbyhus. Från väg 292 (knappt 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.
Välkommen till en familjeutflykt, främst för de yngsta. Martin
Linderstad leder upptäckarna i strandzonen vid sjön. Fågeltorn
och grillplats finns och i luften, vattnet och på marken finns
massor att undersöka. Kikare, håvar och luppar finns att låna. Ta
med matsäck!
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Tierp

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

Alla utflykter finns också i appen Naturtipset!
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64. Orkidévandring vid Måsjön
När: 10 juni kl. 19 (OBS! Preliminärt datum)
Var: Måsjön. Samling vid Preemmacken i Gimo.
Missa inte detta tillfälle att uppleva 3000 guckuskor i full
blomning! Datum är lite osäkert, men kommer att aviseras på
hemsidan när det närmar sig: svenskaturistforeningen.se/sv/
upptack/Kretsar/Norra-Upplandskretsen/
Anmälan och information: Lennart Börs, 073- 066 98 68.
Anmäl sig senast 5/6.
Arrangör: STF Norra Roslagen

65. Natursnokarna: Ätbara växter
När: 13 juni kl. 9.45–ca 12
Var: Hågadalen, samling vid scoutstugan i Eriksberg bakom
Hågadalsskolan, Uppsala. Närmaste busshållplats är
Västertorg, buss 6 eller 41.
Kom och lär dig mer om ätliga växter. Vi provsmakar och pratar
om naturens skafferi! Vi kommer också att leka lekar för att på
ett roligt sätt visa samspelen i naturen. Aktiviteten passar barn i
åldern 5–12 år.
Anmälan: Föranmäl gärna till ansvarig ledare på
stina.b.k.bengtsson@gmail.com eller på tel 073-093 88 69 eller
på vår Facebookgrupp: Natursnokarna – Deltagare – Uppsala.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Uppsala.

66. Nattsångare i Uppland
När: 13 juni kl. 21.30
Var: Vendelområdet och Viksta stentorg. Samling vid Helga
Trefaldighetskyrkan i Uppsala för samåkning.
Årets nattsångarexkursion går till Vendelområdet och Viksta
stentorg där vi hoppas få höra nattskärra, vaktel, kornknarr
samt busk-, trast-, flod-, kärr- och gräshoppsångare. Det finns
också chans på trädlärka, rördrom, vattenrall, småfläckig
sumphöna samt tiggande katt- och hornuggleungar. Har vi
tur ser vi någon jagande uggla under natten. Även om det är
sommar så kan det bli kyligt på natten så varma kläder och fika
rekommenderas.

För vem: Aktiviteten vänder sig till barn i åldrarna 6–12 år i
sällskap med en vuxen.
Anmälan & frågor: petter.halden@gmail.com
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening och
Entomologiska föreningen

68. Cykeltur i Mälarlandskapet
När: 13 juni kl. 10–ca 16
Var: Uppsala till Wiks slott och tillbaka. Samling vid S:t Eriks
torg i Uppsala.
Följ med på en cykeltur på den gamla banvallen mot Enköping.
Vi tar av mot Balingsta och Wiks slott vid Mälaren, där vi tar
en rast. Via Uppsala Näs cyklar vi tillbaka till Uppsala. Tag med
matsäck.
Kostnad: 20 kr för medlemmar i STF, 40 kr för övriga.
Anmälan: Hans Jivander, 070-592 66 47 eller stf.uppsala@
gmail.com, senast 11/6.
Arrangör: STF Uppsala

69. Lär känna växterna på ett försommarfagert
Gräsö
När: 13–14 juni ca kl. 10–16
Var: Gräsö. Möjlighet finns att samåka från Uppsala
Till minne av Göran Odmark håller Upplands Botaniska
Förening i en tvådagars exkursion till ett försommarfagert
Gräsö. Alla botanikintresserade är välkomna. I mån av intresse
kommer det även att kunna ordnas en särskild exkursion för de
yngre. Gräsö är en ö med kalkrik jordmån och ett småskaligt
odlingslandskap. Där kan man hitta många vackra och sällsynta
växter, inte minst orkidéer.
Övernattning sker på Gräsö gårds vandrarhem.
Kostnad: 100 kr, inklusive boende, frukost, middag samt två
luncher.
Anmälan: Begränsat antal deltagare. Anmälan kan göras via
mejl till upplands.botaniska.forening@gmail.com eller direkt till
Karolin på tel. 073-708 80 08. Sista anmälningsdag 8 juni.
Arrangör: Upplands Botaniska Förening

Kostnad: Ca 100 kr för bilresan.
Anmälan: Från den 25 maj till Petter Nordvander, 0702-466 122
eller e-post: petter.nordvander@gmail.com.
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

67. Småfågelskådarna och småkrypsspanarna
När: 13 juni kl. 16–ca 20
Var: Hjälstavikens naturreservat. Samling på parkeringen vid
Kvarnberget. Möjlighet till samåkning till och från Uppsala.
Följ med till en sommarkväll vid det nybyggda gömslet vid
Hjälstaviken. I vikens vassar kommer man nära sävsångare,
enkelbeckasiner och andra fåglar. Vi hoppas även få se läckra
jungfrusländor. I betesmarkerna nedanför Kvarnberget håvar
vi fjärilar. Fram emot kvällen hör vi vattenrall, näktergal
och kanske vassångare. Vi bjuder på korv med bröd (även
vegetarisk så klart). Ta gärna med en smörgås och något att
dricka så att ni orkar hela kvällen.

Glöm inte att ta med en god matsäck på utflykten!
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73. Kvällspaddling, prova på
När: 16 juni kl. 19–21
Var: Bålsta
En kvällspaddling för dig som aldrig paddlat förut. Men också
för dig som vill utveckla din teknik. Vi går igenom grunderna
i paddelteknik, utrustning och säkerhet. Ta med fullständigt
ombyte och gärna något att dricka.
Anmälan: Anmäl dig på www.friluftsframjandet.se/balsta/
aktiviteter
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Bålsta

74. Fjärilsutflykt
70. De vilda blommornas dag, Wij grustag
När: 14 juni kl. 13
Var: Wij grustag och Pite udde, utanför Bålsta. Samling vid
infarten till Wij grustag, mitt emot infarten till Krägga.
Var med och uppmärksamma De vilda blommornas dag
genom att följa med på en blomstervandring. Botanikerna
Mora Aronsson och Thommy Åkerberg visar blåmunkar och
andra rödlistade arter vid Wij grustag och Pite udde. Ta gärna
med fika. Kläder efter väder.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Håbo

71. De vilda blommornas dag, Göksnåre
När: 14 juni kl. 13
Var: Göksnåre. Samling vid ICA i Skärplinge
Botanisk vandring i Göksnåre som är en örtrik, kalkhaltig
blandbarrskog. Chansen är stor att vi får se guckusko. De
vilda blommornas dag anordnas samtidigt i alla de nordiska
länderna. Guidar gör Svante von Strokirch. Ta med matsäck.
Kläder efter väder.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Tierp

72. Sommarfjärilar på Fjärilsstigen
När: 14 juni kl. 13–15
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten, Uppsala. Samling vid
punkt 3 på Fjärilsstigen (se foldern som du hittar under Besök
naturen-Fjärilsstigen på Biotopias hemsida)
Fjärilsstigen i Hågadalen är en av Sveriges artrikaste
fjärilslokaler. Följ med våra kunniga guider på en utflykt in i
fjärilarnas värld! Vi går de inre delarna av stigen, från punkt 3
där Fjärilsstigen viker av från banvallen, och letar fjärilar längs
skogsvägen. Vandringen lämpar sig för vuxna och familjer
med lite större barn (från ca 10 år). För att se många fjärilar
ska det vara över 17 grader och ganska vindstilla. Vi kommer
att genomföra vandringen i alla väder. Om vi inte hittar fjärilar
tittar vi på andra insekter och fjärilarnas värdväxter. Vi kommer
att gå 2–3 km, så ta med något att dricka.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

När: 16 juni kl. 18:30
Var: Samling vid vägkorsningen vid f.d. Flätgården.
En fjärilsutflykt till Älvkarleby kommuns egen fjärilsväg,
kraftledningsgatan vid Flät sydväst om Skutskär. Bengt
Hemström lär dig hur man fångar fjärilar med kameran och
artbestämmer dem. Ta med kamera, kikare och fika!
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Älvkarleby och Älvkarleby
kommun Kultur & Fritid.

75. Familjetur längs Linnéstig
Gottsundavandringen
När: 16 juni kl. 11–13
Var: Samling vid Gläntans parkering, Stadsskogen i Uppsala
Mat. Medicin. Magi. Material. Linné var mycket intresserad
av hur man kunde använda vilda växter. Vi vandrar i Linnés
fotspår från Gläntans parkering, genom Stadsskogen och ut
i Hågadalen. Precis som Linné gjorde så plockar vi med oss
några växter att titta på och prata om. När vi kommer fram
så provar vi på hur man kan använda olika vilda växter och
avslutar med picknik. Ta med egen matsäck.
Vandringen blir ca 2 km enkel väg. Närmaste busshållplats från
där vi slutar är Kvickstensvägen, 700 m bort.
För vem: Aktiviteten passar från ca 7 år. Ta med matsäck och
något att sitta på.
Anmälan: maria@biotopia.nu eller 018-727 63 70 (Biotopias
reception)
Arrangör: Biotopia

76. Vandring på Upplandsleden genom Östa
När: 25 juni kl. 14
Var: Östahalvön utanför Tärnsjö. Samling på parkeringen vid
naturreservatet Ingbo källor
Vi vandrar Upplandsleden från Ingbo källor till Västerudd
vid Östa stränder där vi avslutar med korvgrillning. Längs
vandringen passerar vi bl.a. Stormossens fågeltorn.
Ta med egen matsäck och något att lägga på grillen.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplandsstiftelsen, Gröna kunskapshuset och Nora
församling

Bra tillgänglighet? Fråga Biotopia om utflykterna: 018-727 63 70
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77. Natursnokarna: Skattjakt,
geocaching

81. Guidad tur i Fågelsundets fiskeläge och
båttur till Björns fyr

När: 27 juni kl. 9.45–ca 12
Var: Hågadalen, samling vid scoutstugan i Eriksberg bakom
Hågadalsskolan, Uppsala. Närmaste busshållplats är
Västertorg, buss 6 eller 41.

När: 11 juli kl. 10
Var: Fågelsundet och Björn. Samling vid Fågelsundets
fiskeläge.

Den här dagen kommer natursnokarna att prova på
geocaching, skattjakt med GPS. Kom och var med! Ta gärna
med eget fika. Aktiviteten passar barn i åldern 5–12 år.
Anmälan: Föranmäl gärna till ansvarig ledare på sumsuh@
gmail.com eller på tel. 070-438 01 68 eller via vår Facebooksida:
Natursnokarna – Deltagare – Uppsala.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Uppsala.

78. Ängsslåtter
När: 28 juni kl. 11
Var: Rölundaåsen på Skohalvön norr om Bålsta. Samling
vid ängen, se vägbeskrivning på Naturskyddsföreningens
hemsida: haabo.naturskyddsforeningen.se
För att gynna den klassiska ängsfloran i vårt odlingslandskap så
anordnas traditionell slåtter på en liten äng invid Rölundaåsen.
Ta gärna med lie och räfsa (om du har) samt fika.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Håbo

79. Svantes blomstervandring
När: 1 juli kl. 19
Var: Samling vid ICA-parkeringen i Skärplinge
Enligt gammal god tradition tar Svante von Strokirch med oss
till en ny spännande plats med sommarblommor i högform. Ta
på oömma kläder, täta skor eller stövlar och ta med matsäck.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Tierp

80. Familjeutflykt till Vässarön
När: 8 juli kl. 9
Var: Vässarö. Samling vid Gräsöfärjans färjeläge i Öregrund
Följ med till scouternas Vässarö där vi får testa trapperspåret.
Vi inleder med kort kaffepaus vid Äspskär och sedan båttur
ut till Vässarö. Väl på plats guidas vi av Stockholms sjöscouter
på trapperspåret. Längs trapperspåret tar man sig klättrande,
per repbro, per linbana och vandrande över berg och raviner,
genom skog och över vatten. Spåret passar bäst för barn från ca
5 år och uppåt. Mindre barn och höjdrädda kan dock vid varje
hinder välja att gå en enklare väg.

Ingrid Nylund-Olsson, som själv är sommarboende vid
Fågelsundet, visar oss runt. Därefter åker vi båt genom
skärgården till Björns fyr med fiskaren Gert Evaldsson. Den
karga ön Björn ligger längst ut i havsbandet, 6 km norr om
Fågelsundet. Ön erbjuder ett unikt djur- och växtliv. Laxlunch
direkt från Gert Evaldssons Rökeri ingår i priset. OBS! Ta med
egen flytväst!
Kostnad: 450 kr för medlemmar i STF, 550 kr för övriga.
Avgiften sätts in på Plusgiro 466 98 16-3 i samband med
anmälan.
Anmälan: Ingrid Nylund Olsson, 076-160 16 85. Senast 1 juli
Arrangör: STF Norra Roslagen

82. Bondens landskap
När: 12 juli kl. 14–16
Var: Söderboda, Gräsö, samling vid hembygdsgården.
Följ med på en lärorik guidning i Söderboda där landskapet
har formats av bönder under många hundra år. Lär dig mer
om byns historia och artrika landskap. Ta med fika eller köp på
Anders-Mats gården. Hembygdsgården är öppen kl. 12–14.
Anmälan: Nej
Arrangör: Gräsöfonden

83. Fladdermusguidning
När: 23 juli kl. 22–24
Var: Längs en av Uppsalas Linnéstigar. Samlingsplats
meddelas de som anmält sig
Följ med på fladdermusvandring! Vi spanar efter fladdermöss
längs en av Uppsalas linnéstigar. Medtag gärna ficklampa och
stövlar. Vi startar sent på kvällen då fladdermössen beger sig ut
på jakt. Vandringen går delvis genom lite knölig terräng. OBS!
Aktiviteten ställs in vid regn.
Anmälan: info@biotopia.nu eller 018-727 63 70 (Biotopias
reception), senast den 20/7.
Arrangör: Biotopia

Efter det äter vi egen medhavd lunch och det finns möjlighet
till bad eller egna små upptäcktsfärder på ön innan båten går
tillbaka ca kl. 15.
Ta med egen matsäck för lunch och fika.
Kostnad: 250 kr för vuxna och barn över 7 år. Barn under 7
år betalar 120 kr. Beloppet sätts in på plusgiro 4669816-3 i
samband med anmälan. Båttur och guidning ingår.
Anmälan: Camilla Andersson, 070-541 98 57, senast 5 juli.
Arrangör: STF Norra Roslagen

Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender
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87. Ringmärkning vid Örbyhus slott
När: 22 augusti kl. 07
Var: Örbyhus slott. Samling på parkeringen
Under några morgontimmar följer vi arbetet med ringmärkning
av fåglar vid Oxängen bakom Örbyhus slott. Att se fåglar på
nära håll och kanske få hålla en fågel i handen är en speciell
upplevelse.
Anmälan: Nej
Arrangör: Oxängens ringmärkargrupp och Upplands
Ornitologiska Förening

88. Sensommararter på Fjärilsstigen
84. Fåglar i kustlandskapet
När: 23 juli kl. 12
Var: Rävsten. Samling vid samlingslokalen Stallet på Rävsten.
Vill du lära dig mer om fåglar i kustlandskapet? Följ då med
fotograf Alf Sevastik som visar bilder och guidar på temat fåglar
i kust- och kulturmiljön.
Guidningen är en del av Rävstensdagen, som erbjuder en
mängd olika aktiviteter. Passbåten avgår från Äspskär som är
Gräsös södra udde. Kommer du klockan 8–10 åker du gratis ut
till Rävsten. Det samma gäller om du åker tillbaka från Rävsten
klockan 15–17. Övrig tid 80 kr per vuxen, 50 kr per barn t/r
med avgång från Äspskär varje hel timme. Försäljning av
lunch och fika finns. Kiosken är öppen hela dagen. Läs mer om
Rävstensdagen på www.ravsten.se
Anmälan: Nej
Arrangör: Gräsöfonden och Rävstens stugby

85. Fladdermusguidning
När: 28 juli kl. 22–24
Var: Längs en av Uppsalas Linnéstigar. Samlingsplats
meddelas de som anmält sig
Följ med på fladdermusvandring! Vi spanar efter fladdermöss
längs en av Uppsalas linnéstigar. Medtag gärna ficklampa och
stövlar. Vi startar sent på kvällen då fladdermössen beger sig ut
på jakt. Vandringen går delvis genom lite knölig terräng. OBS!
Aktiviteten ställs in vid regn.
Anmälan: info@biotopia.nu eller 018-727 63 70 (Biotopias
reception), senast den 25/7.
Arrangör: Biotopia

86. Fladdermuskväll
När: 1 augusti kl. 20
Var: Vänge. Samling vid Ålands bygdegård vid väg 72, 2 mil
väster om Uppsala.

När: 23 augusti kl 13–15
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten, Uppsala. Samling vid
punkt 3 på Fjärilsstigen (se foldern som du hittar under Besök
naturen-Fjärilsstigen på Biotopias hemsida)
Följ med på en tur längs Fjärilsstigen där vi letar sena arter
och berättar om hur olika fjärilar klarar vintern. Vi går de inre
delarna av stigen, från punkt 3 där Fjärilsstigen viker av från
banvallen, och letar fjärilar längst skogsvägen. Vandringen
lämpar sig för vuxna och familjer med lite större barn (från ca
10 år). Om vi inte hittar fjärilar tittar vi på andra insekter och
fjärilarnas värdväxter. Vi kommer att gå 2–3 km,
så ta med något att dricka.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

89. Breathwalk
När: 29 augusti kl. 10
Var: Skokloster, samling på parkeringen intill slottet
Under ledning av kundaliniyogaläraren Roland Nahringbauer
får du chansen att prova på Breathwalk vid Skoklosters slott
och dess vackra omgivningar. Breathwalk är en form av
meditativ promenad där deltagarna under tystnad använder
olika andningsmönster hämtade från kundaliniyoga.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Håbo

90. Stadsskogens dag
När: 30 augusti kl. 11–15
Var: Stadsskogen, Uppsala
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 tipsromenad. Försäljning av
kolbullar.
Arrangör: Uppsala kommun och Svenska kyrkan

Följ med in i fladdermössens spännande värld. Nils Möller
håller föredrag i Ålands bygdegård, och efteråt ger vi oss ut på
exkursion i området. Ta med eget fika och varma kläder.
Anmälan: nils.moller@telia.com, senast den 29/7
Arrangör: Uppsala Naturskyddsförening

Alla utflykter finns också i appen Naturtipset!
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Karta över var de olika aktiviteterna i
Utflyktsprogrammet äger rum.

Följ med på en utflykt till naturen!

