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Välkommen ut i naturen!
Tillsammans med många duktiga aktörer från 
hela länet erbjuder Länsstyrelsen Kalmar län  
dig upplevelser utöver det vanliga. Här finns  
guidade vandringar, slåttergillen, båtturer,  
äventyr i sommarnatten, närkontakt med  
ovanliga växter och djur och framför allt  
– en stor portion äkta engagemang för vår  
gemensamma skyddade natur. 

Varmt välkomna ut!

Vandringarna och arrangemangen sker i samverkan mellan  
Länsstyrelsen Kalmar län, Länsstyrelsen Jönköpings län, Kalmar läns 
museum, Rumskulla hembygdsförening, Tjust naturskyddsförening, 
Sevedebygdens naturskyddsförening, Trollsländeföreningen,  
Mönsterås kommun, Biologiska Sällskapet i Oskarshamn, Nybro  
kommun, Västerviks museum, Station Linné, länets naturum   
samt lokala naturguider över hela länet.

Sjön Allgunnen  
Foto: Martin Lagerlöf

Luftakrobat över öländska marker 

 Ängshök  
Foto: Mats Wallin

Årets art  

2018

Ängshök

Circus pygargus

Ängshöken är en art som vi i Kalmar län har stort ansvar 
för. Höken är hotad och vi satsar för att rädda den!

De tidigare häckningsplatserna; agkärr och buskage med 
Ölandstok, har minskat i attraktionskraft. Bland annat på 
grund av igenväxning, röjning och mer intensivt bete av 
boskap. Samtidigt har åkermarken blivit intressant som 
ny häckningsplats och då särskilt vallarna.

Ängshökens häckningsperiod stämmer tyvärr inte 
överens med tiden för slåtter av vallarna vilket gör att 
ängshöken lätt får sin häckning förstörd. Under 2018 
kommer länsstyrelsen att storsatsa för att försöka 
skydda ängshöken. 

Vill du veta mer, hör gärna av dig till oss! E-posta till 
kalmar@lansstyrelsen.se eller ring 010-223 80 00.



Vindskydden på Blå jungfrun 
Foto:Oskar Lind

”Efter den sista mödosamma stigningen upp mot 
toppen så sitter jag här. Jag smeker med handen över 
några skrovliga ristningar i stenen bredvid mig. Det 
är en hälsning från en av alla de som arbetade med 
stenbrytningen här ute i början av förra seklet. En 
havsörn cirklar högt över mitt huvud. Blå jungfrun är 
en magisk plats, på alla vis”.

Välkommen ut i Kalmarsund till vår otroligt vackra 
nationalpark Blå jungfrun! Här möter du slipade 
granithällar, urgammal ekskog, myter och legender 
och en mängd växter och djur som anpassat sitt liv till 
denna utmanande plats. En magisk ö på alla sätt. 

Guider finns på plats från veckan före midsommar till 
näst sista veckan i augusti. 

Vindskydden bokas på www.solkustturer.se.

Orkidéen Adam och Eva  
Foto:Helena Lager



april april · maj

Naturspaning i Alsterbro · 28 april
Välkommen på naturspaning i Alsterbro. Vi går en vandring från 
skolan och ner till sjön. Vandringen går igenom närnaturen och är 
genomförbar även i rullstol. Vi studerar och upptäcker olika 
organismer som finns runt om oss. Efter avslutad guidning lagar 
vi en friluftslunch tillsammans. 

Anmälan till johan@naturguide.nu eller telefon 070-913 61 91. 

Vi har arabisktalande tolk med på guidningen!

Tid:  kl. 10-12 
Plats:  Alsterbro samhälle
GPS-punkt: N6311851 E555216
Samling:  Vid Alsterbro skola
Guider:  Flax Naturguider
Arrangör:  Nybro kommun

Noaks ark och Karums alvar · 4 maj
Vem anlade gravarna och hur har människan påverkat alvarets flora 
och fauna?  Vi vandrar över Karums välbetade alvarmarker och 
känner historiens vingslag. 

Ta gärna med fika!

Tid:  kl. 10-12 
Plats:  naturreservatet Karum, Öland
GPS-punkt:  N6293452 E599317
Samling:  På parkeringen vid Noaks ark
Guider:  Monika Rasch och Marlene Pedersen
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Vårrusiga invånare i Alkärret · 16 maj
Kom och träffa en globetrotter som väger 10 gram och reser  
1 100 mil om året! Möt finsnickaren som har ett huvud som klarar 
en G-kraft på över 1000! Lär känna invandraren som kan bli över 
300 år och vars släkt kom till Hultsfred för över 8 500 år sedan. 
Har vi tur kan vi dessutom kan hitta spår efter en av Hulingens 
yrkesfiskare. Att det finns mygg som vill träffa dig är också rätt 
sannolikt. 

Nyfiken? Kom!

Tid:  kl. 18 
Plats:  Alkärrets naturreservat i Hultsfred
GPS-punkt:  N6372235 E550879
Samling:  Entrén till Alkärrets naturreservat
Guide:  Kenneth Rosén
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län 

Gäddans dag · 15 april
Hela familjen är välkommen på ett spännande evenemang  
med lekande gäddor, vårfåglar och historisk miljö i Kronobäcks 
klosterruin. 

Flera organisationer samverkar denna dag och alla aktiviteter 
hittar du på www.gäddansdag.se.

Tid:  kl. 10-15 
Plats:  Kronobäcks klosterruin
GPS-punkt:  N6320401 E587357
Arrangör:  Mönsterås kommun tillsammans med ett flertal 

lokala aktörer.

Hällristningar i Casimirsborg · 15 april
Området runt Gamleby tillhör ett av de fornlämningstätaste 
områdena i Sverige, ja faktiskt i hela norra Europa. 

I Casimirsborg finns boplatser, en fornborg, flera hamnlägen men 
framför allt 2 200 hällristningar! I kvällsmörkret med hjälp av 
släpljus får vi höra berättelser om hällristningarna.  
Ta gärna med ficklampa!

Tid:  kl. 18
Plats:  Casimirsborg, Gamleby
GPS-punkt:  N6416069 E585168
Samling:  Samåkning från Biltema, Västervik kl. 17.30 alt. 

kl 18 vid parkeringen Casimirsborg
Guide:  Veronica Palm, Västerviks museum
Arrangör:  Tjust naturskyddsförening, kontakt: Patrik Waern-

baum telefon 070-461 36 16

Bland tegelugnar och sandödlor · 24 april
Från den senaste istiden och de första bosättarna vid Hulingen 
färdas vi vidare genom historien via Heliga Birgitta och tegelma-
kare till dagens Herrstorpet. Vi vandrar förbi gamla märgel-gravar 
och gamla tegelbruket och upp till Hultåsa, en gång utgård till 
Alvastra kloster.

Vi njuter av grönskan med vit- och blåsippor, vätteros, tandrot och  
nunneört. Har vi tur så har den vackra sandödlan vaknat och visar 
sig. Guidningen tar ett par timmar, ta gärna med fika!

Tid:  kl. 18
Plats:  Herrstorpet söder om Hultsfreds samhälle
GPS-punkt:  N6369000 E551215
Samling:  vid gården Herrstorpet
Guide:  Kenneth Rosén
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län



Noaks ark, Karum  
Foto: Mats Lindeborg

Tisdagen  
22 maj

Tingstad flisor – historia på alvar · 17 maj
Vi vandrar tillsammans ut över alvarets marker som nu står i sin 
vackraste vårskrud. Vårt mål är Tingstad flisor – en av Ölands 
mest kända och mytomspunna tingsplatser. Vi väver ihop historia, 
geologi och natur på denna guidade tur.  
Ta gärna med fika och sittlapp!

Tid:  kl. 16-20
Plats:  Stora Alvaret vid Gösslunda, Öland
GPS-punkt:  N6261658 E593957
Samling:  parkeringen vid Gösslunda rör där Gösslunda 

leden passerar vägen mellan Bårby och Alby
Guide:  Eva Åkerstedt
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

maj Biologiska mångfaldens dag
Denna dag anordnas det evenemang på flera  
platser i länet − Länsstyrelsen genomför tre  
stycken guidningar denna dag.

Grytsjön
Följ med personal från Stations Linné på en kvällsutflykt till 
Grytsjön naturreservat i Nybro kommun. Här lyser vi efter ovan-
liga nattfjärilar och lyssnar efter fladdermöss. 

Ta med varm dryck och varma kläder. 

Obligatorisk anmälan till info@stationlinne.se eller  
telefon 0485-385 84.

Tid:  kl. 21-midnatt
Plats:  naturreservatet Grytsjön norr om Bäckebo 
GPS-punkt:  N6310360 E565842
Samling:  Möjlighet till samåkning från Station Linné  

kl 19.00. Ange vid anmälan om du dyker  
upp vid Station Linné kl 19.00 eller vid  
Grytsjön kl. 21.00.

Guider:  Pav Johnsson och Dave Karlsson
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Horsö-Värsnäs
En skön majkväll tar vi en tur runt de gamla ekarna i Värsnäs och 
får lära oss mer om ekarna, landskapet och betydelsen av att värna 
och vårda dessa miljöer. Kanske ser vi också någon av jätteekar-
nas invånare om vädret är bra. Ta gärna med fika!

Tid:  kl. 19
Plats:  naturreservatet Horsö-Värsnäs utanför Kalmar 
GPS-punkt:  N6287241 E583844
Samling:  badplatsen på Värsnäs
Guide:  Jonas Hedin
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Humlenäs
Vi vandrar genom Humlenäs naturreservat i Oskarshamns kom-
mun och studerar vårfloran. Marken är kalkhaltig, vilket gör att 
artrikedomen är stor både inom de öppna betesmarkerna och i 
ädellövskogen. Ta gärna med fika!

Tid:  kl. 14
Plats:  naturreservatet Humlenäs, Kristdala
GPS-punkt:  N6357891 E576187
Samling:  reservatets bilparkering
Guide:  Åke Rühling
Arrangörer:  Länsstyrelsen Kalmar län och Biologiska Sällska-

pet i Oskarshamn



maj

Nationalparkernas dag i 
Norra Kvill · 24 maj
Kom ut och upplev vår fina nationalpark på 
Nationalparkernas dag! Vi  berättar om det 
spännande arbetet med att införa det nya 
varumärket Sveriges nationalparker och göra parken  
tillgänglig för fler. Vi bjuder på grillad korv, tipspromenad  
och lite annat smått och gott när våren är som allra vackrast.

Tid:  kl. 18
Plats:  nationalparken Norra Kvill  
GPS-punkt:  N6401880 E535693
Samling:  På rastplatsen Näckön intill parkeringen till 

parken.
Arrangörer:  Länsstyrelsen Kalmar län, Sevedebygdens natur-

skyddsförening och Rumskulla  
hembydgsförening

Natur och kultur vid Hornsjöns  
strand · 26 maj
Natur och kulturvandring från Klosterholmens parkering.  
Vi gör en historisk vandring genom naturen och passar på att 
samtidigt notera vårfåglarna som anlänt efter en lång vinter. Guid-
ningen avslutas med vegetarisk lunch. Anmäl gärna om du vill 
vara med till johan@naturguide.nu eller telefon 070-913 61 91.

Tid:  kl. 10-13 
Plats:  naturreservatet Horns kungsgård, Öland
GPS-punkt:  N6340427 E616315
Samling:  reservatsparkeringen till Klosterholmen
Guider:  Flax naturguider och Jan-Henrik Fallgren
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Norra Kvill  
Foto: Anna Lindberg

juni

Stora Alvarets hemliga liv · 8 juni
Möt några av de öländska alvarens mer okända invånare bland 
fjärilar, fåglar, lavar och kärlväxter tillsammans med Pav Johns-
son. Ta gärna med fika!

Tid:  kl. 10-12 
Plats:  naturreservaten Gynge-Mysinge alvar 
GPS-punkt:  N6265878 E593514
Samling:  På parkeringen vid Möckelmossen längs vägen 

mellan Resmo och Stenåsa
Guide:  Pav Johnsson
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Brandens betydelse i landskapet · 9 juni
Varför är naturvårdsbränning så viktig idag för att 
rädda arter och miljöer? Följ med till en av Läns-
styrelsens ”brännor” i Allgunnenområdet och lär dig 
mer om vad som händer efter branden. Vi får också 
höra lite mer om projektet Life Taiga som har ökat 
möjligheterna till fler naturvårdsbränningar i vårt 
län. Ta gärna med fika!

Tid:  kl. 11-13
Plats:  naturreservatet Allgunnen, Alsterbro 
GPS-punkt:  N6313901 E559363
Samling:  Vid jakttornet på parkeringen vid Krogölen
Guider:  Niklas Johansson och Erik Nordlind
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Vilda blommors dag · 17 juni
Tillsammans med Västerviks kommun drivs projektet Vilda 
blommor och fjärilar i Västervik och Gamleby. Genom olika, 
enklare åtgärder är det tänkt att förutsättningarna för floran och 
faunan i tätorterna skall förbättras. 

Kom och ta del om vad som gjorts och lär dig mer om växterna 
och insekterna som finns i vår närhet. Ta gärna med fika!

Tid:  kl. 10-12 
Plats:  gården Övre Borsnäs mellan Västra Ed och 

Överum
GPS-punkt:  N6428658 E582023
Samling:  vid norra gården i Borsnäs. Skyltning från vägen-

Björnsholm - Överum. Efter knappt 3 km sväng 
mot Borsnäs. Kör ytterligare 3,5 km.

Kontakt:  Jan Henriksson, 070-660 32 43
Arrangör:  Tjust naturskyddsförening



Mittens rike – en vandring i  
Mittlandsskogen · 26 juni
Vi vandrar tillsammans med vår inspirerande guide genom 
Mittlandskogen. Vi kommer att lyssna på fågelsång och titta på 
insektsliv och flora i norra Europas största samman- 
hängande område av ädellövskog.

Tid:  kl. 10-13 
Plats:  naturreservatet Rönnerum-Abbantorp, Öland
GPS-punkt:  N6292503 E598886
Samling:  Parkeringsplatsen vid Odens flisor
Guide:  Pav Johnsson
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Möte med unik jätte · 27 juni
Möt vår mest exklusiva invånare i länet när det 
gäller skalbaggar – större ekbock! I skymningen 
vandrar vi runt bland Halltorps jätteekar, 
tillsammans Jonas Hedin expert på större 
ekbock, på jakt efter denna stillsamma jätte. 

Förhoppningsvis möter vi både ekbock och 
andra arter som trivs bland de urgamla ekarna.

Tid:  kl. 20.30
Plats:  naturreservatet Halltorp norr om Rälla, Öland
GPS-punkt:  N6295500 E595854
Samling:  innanför grinden vid ingången till Halltorps hage
Guide:  Jonas Hedin
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

juni

Större ekbock  
Foto: Jonas Hedin

Ekoxar och fladdermöss · 28 juni
Möt skymningens och nattens invånare vid Horns kungsgård 
denna juninatt hoppas vi kunna bjuda på möten med fladdermöss, 
nattfjärilar och Europas största skalbagge – ekoxen.

Obligatorisk anmälan till info@stationlinne.se eller telefon 
0485-385 84.

Tid:  kl. 21.30
Plats:  naturreservatet Horns kungsgård, Öland
GPS-punkt:  N6339152 E617211
Samling:  reservatsparkeringen vid Skogsgärdet
Guider:  Pav Johnsson och Dave Karlsson
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Nattsurr i Bödaskogen · 29 juni
Detta blir en kväll i nattskärrans tecken. Vi kurar skymning 
tillsammans med fika, tills det är dags att utforska nattens ljud. 

Anmäl gärna om du vill vara med till johan@naturguide.nu eller 
telefon 070-913 61 91.

Tid:  kl. 21.30
Plats:  naturreservatet Bödakustens västra, Öland
GPS-punkt:  N6346575 E618343
Samling:  reservatsparkeringen vid Ramsnäs
Guider:  Flax naturguider
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Naturspaning i Flerohopp · 30 juni
Välkommen på naturspaning i Flerohopp. Vi går en vandring 
genom närnaturen och det fungerar även i rullstol. Vi studerar och 
upptäcker olika organismer som finns runt om oss. Efter avslutad 
guidning lagar vi en friluftslunch tillsammans. 

Anmäl gärna om du vill vara med till johan@naturguide.nu eller 
telefon 070-913 61 91.

Vi har arabisktalande tolk med på guidningen!

Tid:  kl. 10-12 
Plats:  Flerohopps samhälle
GPS-punkt:  N6297952 E553456
Samling:  Vid Flerohopps skola
Guider:  Flax Naturguider
Arrangör:  Nybro kommun

Mustaschfladdermus 
 Foto: Andreas Zahn



Safsa vid Alsterån  
Foto: Helena Lager

juli 

Arkeologiska fynd på  
Blå jungfrun · 3 juli
Denna populära programpunkt återkommer  
i år. Följ med på en svindlande tidsresa tillbaka 
till de första besökarna på Blå jungfrun! 

Arkeologerna berättar om de fynd som hittats vid en  
arkeologisk undersökning på ön.

Tid:  start efter båtens ankomst till ön. Separata  
guidningar för deltagare från Byxelkrok och 
Oskarshamn.

Plats:  nationalparken Blå jungfrun
GPS-punkt:  N6347105 E607916 (Sikhamn)
Samling:  vid angöringen för båten.
Guider:  Anna-Karin Andersson och  

Kenneth Alexandersson
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Naturspaning i Flygsfors · 14 juli
Välkommen på en naturspaning i lampans sken. Tillsammans går 
vi till platsen för de uppspända lakanen för att försöka få en titt på 
allt liv som flyger och kryper på natten

Vi kommer att bjuda på lite kvällsmat ute i fält. Du kan delta även 
om du är beroende av rullstol. 

Anmäl gärna om du vill vara med till johan@naturguide.nu eller 
telefon 070-913 61 91.

Vi har arabisktalande tolk med på guidningen!

Tid:  kl. 21-midnatt
Plats:  Flygsfors samhälle
GPS-punkt:  N6299946 E547269
Samling:  Vid idrottsplatsen i Flygsfors
Guider:  Flax Naturguider
Arrangör:  Nybro kommun

Natur  
nära 
 dig!



juli

Insekter i mörkret · 15 juli
Välkommen på en naturspaning i lampans sken. Vi träffas vid 
infarten till Joelskogens campingplats. Tillsammans går vi till 
platsen för de uppspända lakanen för att försöka få en titt på allt 
liv som flyger och kryper på natten. 

Vi kommer att bjuda på lite kvällsmat ute i fält. Du kan delta även 
om du är beroende av rullstol. 

Anmäl gärna om du vill vara med till johan@naturguide.nu eller 
telefon 070-913 61 91.

Vi har arabisktalande tolk med på guidningen!

Tid: kl. 21-midnatt
Plats:  Thebacken, Pukeberg, Nybro
GPS-punkt:  N6288378 E556417
Samling:  Vid Joelskogens campingplats
Guider:  Flax Naturguider
Arrangör:  Nybro kommun

Möte med Apollon i skärgården · 15 juli
På Sladö finns unika betes- och slåttermarker med mängder av 
blommor och insekter under mäktiga, månghundraåriga lindar. 
Följ med på en safari runt pärlan i Tjust skärgård och leta efter den 
mytomspunna Apollofjärilen. Ta gärna med fika!

Anmäl dig gärna till jan@amalina.se eller telefon 070-660 32 43. 

Det finns möjlighet att åka remmalag till och från Hasselö strand. 
Säg till vid anmälan om du vill åka med.

Tid: kl. 13-16
Plats:  Naturreservatet Sladö-Äskeskär, Tjust skärgård
Transport:  se tidtabellen för Skärgårdstrafiken till Hasselö
GPS-punkt:  N6409720 E604847
Samling:  Vid bron mellan Hasselö och Sladö
Guide:  Jan Henriksson
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Rågödagen · 21 juli
Den årliga Rågödagen firas på plats i den välbesökta och härliga 
skärgårdsatmosfären. Rågö har en intressant historia och en 
inbjudande natur. Vi vandrar runt både i byn och går några kilo-
meter på öns naturslingor för att se den varierade naturen. 

Mer info om Rågödagens aktiviteter och turbåtstider kommer att 
finnas på www.rago.nu och www.tjustallmogebatar.com. 

Ta gärna med med kikare, flora-, fjärils- och/eller fågelbok om du har!  

Tid: kl. 11-12.30
Plats:  naturreservatet Rågö, Tjust skärgård
GPS-punkt:  N6414641 E602384
Samling:  vid naturum Västerviks monter och flagga  

i byhamnen på Rågö
Guide:  Michael Söderström
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Arkeologiska fynd på  
Blå jungfrun · 31 juli
Ytterligare en möjlighet att följa med på denna 
guidning! Följ med på en svindlande tidsressa 
tillbaka till de första besökarna på Blå jungfrun! 

Arkeologerna berättar om de fynd som hittats vid en  
arkeologisk undersökning på ön.

Tid:  start efter båtens ankomst till ön. Separata  
guidningar för deltagare från Byxelkrok och 
Oskarshamn.

Plats:  nationalparken Blå jungfrun
GPS-punkt:  N6347105 E607916 (Sikhamn)
Samling:  vid angöringen för båten.
Guider:  Anna-Karin Andersson och  

Kenneth Alexandersson
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Rågö by  
Foto: Anna Lindberg

Apollofjäril  
Foto:Helena Lager



augusti 

Ängens dag · 5 aug
Som brukligt är slår och räfsar vi den fina ängen vid Borsnäs hos 
Tomas Edmark. Han har en del redskap att låna ut men ta gärna 
med egen lie och räfsa. 

Vi avnjuter blommor, fjärilar och medhavd matsäck på en rast-
plats i stora ekens skugga. Om någon vill läsa en kortare text eller 
framföra musik skulle det vara trevligt.

Tid:  kl. 10-14
Plats:  gården Övre Borsnäs mellan Västra Ed och 

Överum
GPS-punkt:  N6428658 E582023
Samling:  vid norra gården i Borsnäs. Skyltning från vägen 

Björnsholm - Överum. Efter knappt 3 km sväng 
mot Borsnäs. Kör ytterligare 3,5 km.

Kontakt:  Bo Lewander, telefon  070-343 47 07 eller  
Michael Söderström, telefon 073-091 86 86

Arrangör:  Tjust naturskyddsförening och  
Lofta Hembygdsförening

Luftkonstnärer i sensommaren · 5 aug
Sensmomaren är högsäsong för trollsländor och vi ger oss ut på en 
tur för att se och lära oss mer om dessa makalösa luftkonstnärer. 
Färger, former, jaktteknik och flygsätt – dessa uråldriga varelser 
har slipat alla sina egenskaper sedan långt före dinosaurierna. 

Idag gläntar vi på dörren till deras värld, både över och under 
vattenytan!

Tid:  kl. 11
Plats:  naturreservatet Jordtorpsåsen utanför Algutsrum
GPS-punkt:  N6282696 E595014
Samling:  på reservatets parkering
Guide:  Helena Lager
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län och  

Trollsländeföreningen
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Nyfiken ko och nattviol  
Foto: Per Lindegård



augusti

Betesdjuren i landskapet · 12 aug
Vi får en spännade och lärorik guidning om hur betesdjuren har 
format våra betesmarker genom tiderna. Vi bjuder dessutom på en 
överraskning på samma tema! 

Tid:  kl. 10
Plats:  naturreservatet Borga hage, Borgholm
GPS-punkt:  N6304939 E600230
Samling:  reservatsentrén på Villagatan i Borgholm
Guide:  Christina Erlandsson
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Naturspaning - vatten · 25 aug
Välkommen på naturspaning i Orrefors. Man kan vara med även 
om man sitter i rullstol. Vi studerar och upptäcker olika organismer 
som finns i och i närheten av vattnet. Efter avslutad guidning lagar 
vi en friluftslunch tillsammans. 

Anmäl gärna om du vill vara med till johan@naturguide.nu eller 
telefon 070-913 61 91.

Vi har arabisktalande tolk med på guidningen!

Tid:  kl. 10-12
Plats:  Orrefors samhälle
GPS-punkt:  N6299679 E545253
Samling:  vid dammen mittemot affären och  

bensinpumparna.
Guider:  Flax Naturguider
Arrangör:  Nybro kommun

Marksvamparna hemliga liv · 29 aug
Markerna i Borga hage döljer en hemlig värld 
full av exklusiva invånare!

Följ med och se vad som tittar upp efter  
sommaren och lär dig mer om hur vi kan  
värna om dessa viktiga organismer.

Tid:  kl. 18 
Plats:  naturreservatet Borga hage, Borgholm
GPS-punkt:  N6303796 E599805
Samling:  Kaffetorpet
Guide:  Jonas Hedin
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Natur och kultur i Högby hamn · 1 sep
Vi vandrar i spåren efter guden Tor, spanar efter arktiska vadare 
och får lära oss om den helige Otto von Bamberg. Guidningen 
avslutas med en vegetarisk lunch. 

Anmäl gärna om du vill vara med till johan@naturguide.nu eller 
telefon 070-913 61 91.

Tid:  kl. 10-13
Plats:  Högbyhamns djurskyddsområde, norra Öland 
GPS-punkt:  N6338633 E623489
Samling:  Sandbybadets parkering
Guider:  Flax Naturguider och Jan-Henrik Fallgren
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Bokskogens svampvärld · 23 sep
Vi besöker Bokhultets naturreservat i Högsby kommun.  
Här finns gamla bestånd av bok och andra lövträd med rik före-
komst av mossor och lavar. 

Idag inriktar vi oss på att söka efter de ovanliga svamparter som är 
kända från reservatet.

Tid:  kl. 10
Plats:  naturreservatet Bokhultet
GPS-punkt:  N6321722 E569128
Samling:  vid reservatsparkeringen nära Böta kvarn
Guide:  Åke Rühling
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län och  

Biologiska sällskapet i Oskarshamn.

Livet i gammelskogen · 30 sep
Under mark och bark pågår ett liv vi ofta glömmer bort förutom 
när det är dags att plocka kantareller. Kom och lär dig mer om 
svamparnas hemliga liv! 

Vi kollar också in lavar och mossor och pratar om gammelskogens 
värden och vilken betydelse dessa skogar har för oss människor. 
Vi tar paus under turen så ta gärna med fika!

Tid:  kl. 14-17
Plats:  naturreservatet Ålhults urskog, Västerviks 

kommun
GPS-punkt:  N6410710 E567699
Samling:  naturreservatets parkering utmed vägen mellan 

Blackstad och Möckelhult strax norr om Ålhult.
Guider:  Jerry Svensson och Jan Henriksson
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län, Sevedebygdens natur-

skyddsförening och Tjust naturskyddsförening.

september 



Mossor och fetknopp  
Foto: Helena Lager

Brandljud i tall  
Foto:Sigge Sundström

”Det är tidig morgon. Ett sömnigt dis skymtar mellan 
trädstammarna när jag börjar min vandring genom 
skogen. Allt är stilla. Tystnaden är slående, en lyx 
som nutids människan har svårt att hitta. Här finns 
den. Men tystnaden är bara en mänsklig tystnad. 
Med ens hör jag bruset från bäckravinen, träden som 
kvidande lutar sig mot varandra, hackspettens mål-
medvetna mejslande i någon torrfura, en tillrande 
silverstrof från en vaken rödhake.”

Välkommen ut i länets kronjuvel bland skogar!  
Här berättar skogen själv sin historia genom månghundra-
åriga tallar som brunnit ända upp till åtta gånger utan 
att försvinna! Ett besök i Norra Kvill är en fantastisk 
upplevelse alla tider på året men passa gärna på den 
24 maj – då firar vi Nationalparkernas dag här.
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