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Välkommen ut i naturen!
Vill du lära dig nya saker ute i naturen i år så har vi här  
ett fullspäckat program med olika aktiviteter i hela 
Kalmar län. Våra duktiga aktörer erbjuder allt från 
guidade vandringar, båtturer, en titt ner under ytan  
och äventyr i vinterkvällen men framför allt ett äkta 
engagemang för vår gemensamma, skyddade natur.

Välkomna ut!

Vandringarna och arrangemangen sker i samverkan mellan:  
Länsstyrelsen Kalmar län, Emådalens naturskyddsförening,  
Friluftsfrämjandet Kalmar-Öland, STF Öland, Floraväktarna, 
Fågelklubben i Hultsfred, Tjust fågelklubb, Nybro kommun,  
Västerviks museum, Station Linné, länets naturum samt lokala 
naturguider över hela länet.

Du hittar alla naturupplevelser på vår webbplats: 
www.lansstyrelsen.se/kalmar

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender.html#query/*%3A*
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Mystik i mörkret vid Station Linné  
2 augusti 

Station Linné (Dave & Pav) lyser upp lakan för att kunna studera 
den fantastiska fjärilsfaunan i ett av Sveriges för insekter mest 
artrika områden.

Tid:  kl. 21:00 
Plats:  Station Linné (Öland) 
GPS-punkt:  56.6192092,16.4938298 
Guide:  Pav Johnsson och Dave Karlsson 
Föranmälan:  Mejla info@stationlinne.se eller ring 0485-385 84 
Arrangör:  Station Linné

Cykla kust till kust 6 augusti
Cykelturen börjar på Ölands östra kust med dess strandängar.  
Vi cyklar genom många öländska byar såsom Trosnäs, Frönäs, 
Hörlösa och passerar Gillberga innan vi når den västra land- 
borgen. Vi fortsätter på kustvägen söderut längs den öländska 
stenkusten till Jordhamn med sin skurkvarn och vidare till 
Sandviks hamn. Turen går åter till den östra kusten. 

Cykelrundan är cirka 3 mil. Ta  med dig förmiddagsfika.

Tid:  kl. 10:00 
Plats:  Start vid Persnäs kyrka (Öland) 
GPS-punkt:  6326455.52,617135.25 
Guide:  STF Öland 
Föranmälan:  Ring Christina Olsson 073-038 20 37 
Arrangör:  STF Öland

AUGUSTI
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Blommor och bin i sanden 6 augusti
Följ med Elin Boberg och Michael Tholin från länsstyrelsen 
berättar om naturvärden knutna till sandiga marker och  
länsstyrelsens arbete för pollinatörer och vad man själv kan  
göra för att gynna pollinatörerna. Guidningen tar cirka en timme.

Tid: kl. 13:00 
Plats:  Samling på ljungheden vid Rälla stugby (Öland). 
 Begränsade parkeringsmöjligheter vid väder- 
 kvarnen. Kom gärna till fots eller med cykel. 
GPS-punkt:  6291944.39,595277.08 
Guide:  Elin Boberg och Michael Tholin 
Föranmälan:  Max 30 deltagare  
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Silvergrindar och järnmalm 7 augusti
Vi går en delsträcka av Orrefors vandringsled - Orranäsasjön runt. 
Spännande historier om ett övergivet säteri, en sjunken skatt och 
människans relation till landskapet i dåtid och nutid. Varierad 
natur med inslag av fin ekskog. Cirka 7,5 km. 

Medtag rejäla skor samt lunch eller fika.  

Tid: kl. 09:00-13:00 
Plats:  Vid Trafikverkets rastplats längs väg 31 intill   
 Orranäsasjön, strax norr om Orrefors camping  
 (Nybro) 
GPS-punkt:  56.845744, 15.704262 
Guide:  Maria Rudström 
Föranmälan:  Ring 076-014 03 22  
Arrangörer:  Länsstyrelsen Kalmar län och Nybro kommun

Foto  Länsstyrelsen Kalmar län
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Landskapet berättar 12 augusti
Kan vi förstå hur människor brukat marken genom att studera 
dagens landskap? Följ med på en vandring längs uråldriga  
vägar i Hönstorps utmarker. Under 17 år har vi restaurerat natur-
betesmarker i det öländska Mittlandet. I sommar kan du följa vårt 
arbete med att återskapa markerna till det de en gång var. Kom 
med på vandring där vi tittar på hur vi kan läsa landskapets 
historia och samspelet mellan betesdjur, växter och insekter.  
Vi vandrar i 3,5 timmar i Mittlandets hässlen, något ojämnt 
underlag, någon mur att klättra över. 

Kläder efter väder och bekväma skor. Ta med dig sittunderlag 
och fika.

Tid: kl. 10:00-13:30 
Plats:  Samling på Mittlandsgården,  
 Törnbottenvägen, Altgutsrum (Öland) 
GPS-punkt:  6282228.93,594503.80 
Guide:  Caroline Kindblom Landtmanson 
Föranmälan:  Mejla caroline@mittlandsgarden.se 
Kostnad:  250 kr per person

Vadarvandring 13 augusti
Vi lär oss skilja på arter, åldrar och dräkter på de arktiska 
vadarfåglarna som rastar längs kusten.

Tid: kl. 16:00-18:00 
Plats:  Seby läges P-plats (Öland) 
GPS-punkt:  56.331793, 16.542843 
Guide:  Pav Johnsson 
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

AUGUSTIAUGUSTI

Foto  Länsstyrelsen Kalmar län

mailto:caroline%40mittlandsgarden.se?subject=
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MTB på norra Öland 14 augusti
Vi cyklar cirka 6 mil längs stenkusten med fikastopp.  
För samlingsplats, anmälan, utrustning och annan information  
se hemsidan.

Tid: kl. 09:30-16:00

För samlingsplats, anmälan, utrustning och annan information se 
webbsidan: bit.ly/FriluftsfrämjandetKalmar-Öland

Arrangör:  Friluftsfrämjandet Kalmar-Öland och  
 Länsstyrelsen Kalmar län

Följ med skogvaktaren på en promenad i 
naturreservatet Borga hage / Slotts- 
skogen 14 augusti

Följ med skogsvaktaren på en promenad i naturreservatet Borga 
hage/Slottsskogen. Vandringen tar cirka 1,5 timme.

Tid: kl. 10:00 
Plats:  Samling vid reservatsentrén på Höjden vid  
 Karl XVs Jaktsten (Öland) 
GPS-punkt:  56.87092 - 16.64859 
Guide:  Christina Erlandsson 
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Ringmärkning vid Uknö 20 augusti
Ringmärkning av fåglar i vassarna. Utmärkt tillfälle att få se fåglar 
på mycket nära håll och lära sig både artkaraktär, ålders- och 
könsbestämningar. Vid rusk (regn och blåst) är märkningen 
inställd.

Tid: kl. 06:00-11:00 
Plats:  Info-tavlan/P-platsen, Uknö fågellokal (Västervik) 
GPS-punkt:  6418070.42,592596.13 
Guide:  Tjust fågelklubb 
Föranmälan:  Ring Magnus Kasselstrand, 0703-23 24 99 
Arrangör:  Tjust fågelklubb

Naturreservatet Ölvedal 20 augusti
Vi besöker lövskogsområdet kring Marströmmen, vilket utmärks 
av en rik flora av både blomväxter och kryptogamer.

Tid: kl. 10:00 
Plats:  Samling vid reservatsparkeringen på  
 Manketorpsvägen (Oskarshamn) 
GPS-punkt:  6370862.63,588810.23 
Guide:  Biologiska sällskapet i Oskarshamn 
Arrangör:  Biologiska sällskapet i Oskarshamn och  
 Länsstyrelsen Kalmar län

http://bit.ly/FriluftsfrämjandetKalmar-Öland
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Örsjö vandringsled 21 augusti
Örsjö vandringsled tar dig med på en fantastisk naturvandring in 
i den djupaste trollskog, över vattendrag. Allt detta i ett kultur-
landskap där sjön ständigt slår dig följe.

Tid: kl. 10:00-12:00 
Plats:  Vid Örsjö idrottsplats (Nybro) 
GPS-punkt:  6284131.63,546194.86 
Guide:  Jan-Åke Karlsson 
Föranmälan:  Mejla glasriketguiderna@outlook.com 
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län och Nybro kommun

Stenen som ger Öland dess karaktär! 
21 augusti

Vi möts vid P-platsen söder om Byrums raukar för att promenera 
ett hundratal meter längs kusten. Med blicken fäst vid Blå 
Jungfrun berättas om de miljoner och tusentals år som format 
landskapet vi ser och stenen vi går på.

Tid: kl. 11:00-12:30 
Plats:  P-platsen söder om Byrums raukar (Öland) 
GPS-punkt:  6343877.66,617869.39 
Guide:  Ann-Charlotte Garhammar 
Föranmälan:  Skicka ett sms till 070-753 78 90 
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

AUGUSTIAUGUSTI

Foto  Ann-Charlotte Garhammar

mailto:glasriketguiderna%40outlook.com?subject=
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Gräshoppssafari på Stora Alvaret 
27 augusti

Alvaret är på många sätt en säregen naturtyp. Den karga marken 
och tidvis tuffa klimatförutsättningar ställer höga krav på arter 
för att kunna leva här. Lättare vandring, cirka 1 km med stätta. 
Kläder efter väder.

Tid: kl. 10:00-12:00 
Plats:  Vi träffas vid Möckelmossens parkeringsplats  

(Öland) 
GPS-punkt:  6265888.31,593490.70 
Guide:  Caroline Landtmansson 
Föranmälan:  Mejla caroline@landskapsguide.se  

eller ring 073-708 86 32 
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Foto  Caroline Kindblom Landtmansson

mailto:caroline%40landskapsguide.se?subject=
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Vandring i Margit Fribergs miljöer 
27 augusti

Den litterära vandringen i Margit Fribegs fotspår utgår från 
sockenstugan i Smedby. Under ledning av guide från Margit 
Friberg-sällskapet följer vi vägen ner mot vattnet och till den lilla 
byn Gråsten där författaren föddes. Sträckan är 2,5 km (enkel 
väg) och det är lättgånget. 

Ta gärna med dig fika och sittunderlag för avslutning nere på 
stranden.  

Tid: kl. 11:00 
Plats:  Samling vid sockenstugan i Ölands Smedby  

(mittemot kyrkan) 
GPS-punkt:  6252422.41,588373.06 
Guide:  STF Öland 
Föranmälan:  Info och anmälan ring  

Jenny Holdar Johansson 070-849 82 74  
(senast 24/8, begränsat antal deltagare) 

Arrangör:  STF Öland

Foto  Länsstyrelsen Kalmar län

AUGUSTIAUGUSTI
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APRIL

Fågelkväll vid Järnudda 31 augusti
Vi går ner till fågeltornet vid Lönnekullaviken och stigen leder oss 
nedanför stenålderns strandlinje där människor en gång hade sin 
boplats. Vi stiftar bekantskap med herr Pechlin som på 1700-talet 
bodde på andra sidan sjön och var en av konspiratörerna till 
mordet på Gustav III. Nu börjar tranorna att samlas och går ner 
för övernattning i vassarna. Vi står på första parkett till denna 
gratisföreställning där även brun kärrhök, lärkfalk och fiskgjuse 
brukar delta. Har vi tur sitter kanske havsörnen i någon trädtopp. 

Ta gärna med fika och upplev en fin sensommarkväll vid fågel- 
tornet i Järnudda.

Tid: kl. 18:00 
Plats:  Samling vid parkeringen i Järnudda (Hultsfred) 
GPS-punkt:  6369556.78,552053.32 
Guide:  Kenneth Rosén 
Föranmälan:  Mejla kenna@lifvens.se eller  ring 070-554 92 02 
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Foto  Mostphotos

mailto:kenna%40lifvens.se?subject=
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Ringmärkning vid Uknö 3 september
Nytt tillfälle med ringmärkning vid Uknö. Vid ruskigt väder (regn 
och blåst) ställer vi in ringmärkningen.

Tid: kl. 06:00-11:00 
Plats:  Info-tavlan/P-platsen, Uknö fågellokal (Västervik) 
GPS-punkt:  6418070.42,592596.13 
Guide:  Tjust fågelklubb 
Föranmälan:  Ring Magnus Kasselstrand 0703-23 24 99 
Arrangör:  Tjust fågelklubb

MTB på Ölands Alvar 4 september
Vi cyklar cirka 6 mil på Alvaret och längs Mörbylångaleden med 
två längre fikastopp.  

Tid: kl. 09:30-17:00

För samlingsplats, anmälan, utrustning och annan information se 
vår webbplats: bit.ly/FriluftsfrämjandetKalmar-Öland

Arrangör:  Friluftsfrämjandet Kalmar-Öland och  
Länsstyrelsen Kalmar län

Upptäck unika Bjällingsmåla! 
4 september

Vi går den nya vandringsleden. Leden är dragen så att den 
passerar genom många olika naturtyper, så att man ska kunna 
uppleva reservatets stora variation. Här finns allt från torr ekskog 
och norrlandslika tallskogar med hällmarker till rika ädellövskog-
ar och frodiga granskogar. Ungefär mitt på leden kommer man 
till sandstränderna vid Sandvik, där man kan rasta och spana ut 
över Stora Hindsjön. 

En vandring på cirka 2,5 km. Medtag rejäla skor och fika.

Tid: kl. 10:00-12:30 
Plats:  Vägbeskrivning: Från väg 125 sväng in på Piano- 
 vägen. Efter ett par hundra meter, sväng höger in  

i det nya bostadsområdet och följ vägen till  
parkeringen. Ledens startpunkt intill nya bostads- 

 området vid Stora Hindsjön, Alsterbro (Nybro). 
GPS-punkt:  56.931254, 15.907359 
Guide:  Maria Rudström  
Föranmälan:  Info och anmälan ring 076-014 03 22  
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län och Nybro kommun

AUGUSTISEPTEMBER

http://bit.ly/FriluftsfrämjandetKalmar-Öland
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Skogsvandring i Svartbäcksmåla 
10 september

Vi vandrar 10 km längs fina motionsspår i Svartbäcksmåla 
naturreservat. Leden går genom både granskog och ädellövskog. 
Längs vägen pausar vi för fika och avslappnande skogsbad. Om 
vi inte känner oss trötta nog i benen efter detta finns möjlighet 
att därefter vandra Naturstigens 2,5 km i mer varierad terräng.  

Några veckor före aktiviteten kommer uppdaterad information 
och kontaktuppgifter finnas på:  
bit.ly/SkogsvandringSvartbäcksmåla

Tid: kl. 14:00-18:00 
Plats:  Vi träffas på stora parkeringen i  

Svartbäcksmåla (Nybro) 
GPS-punkt:  56°43’22.3”N 15°56’13.5”E 
Guide:  Friluftsfrämjandet Kalmar Öland 
Föranmälan:  För anmälan och ytterligare information se vår 

webbplats: bit.ly/FriluftsfrämjandetKalmar-Öland

Arrangör:  Friluftsfrämjandet Kalmar-Öland och  
Länsstyrelsen Kalmar län

Geologins dag - Bestäm ditt fossil 
10 september

Geologen Jan Mikaelsson finns på plats i naturum Trollskogen. Ta 
med ditt fossil och få veta lite mer om det och dess historia. 

Tid: kl. 11:00-14:00 
Plats:  naturum Trollskogen 
Guide:  Jan Mikaelsson 
Arrangör:  naturum Trollskogen

Foto  Länsstyrelsen Kalmar län

http://bit.ly/FriluftsfrämjandetKalmar-Öland
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Vandringens dag 10 september
Vi vandrar Signaturledens sista etapp som avslutas vid STF 
Ottenby vandrarhem, en sträcka på ca en mil. Vandringen tar sin 
början på banvallen vid Mellstabylund som leder oss fram till 
Eketorpsborg. Sedan följer vi bygatan i Enetri med vacker utsikt 
över sjömarker och Östersjön och kommer fram till radbyn Näsby 
som delas av Karl X:s mur. Vi anländer slutmålet som ligger i 
Södra Ölands Odlingslandskap och mitt i ett världsarv. 

Ta gärna med dig fika. 

 Tid: kl. 10:00 
Plats:  Samling Mellstabylund (Öland) 
GPS-punkt:  6242177.08,593292.59 
Guide:  STF Öland 
Föranmälan:  Info och anmälan ring Christina Olsson  

0730382037 (senast 8/9). Samordning av  
transporter behövs. 

Arrangör:  STF Öland Mörbylånga kommun

Bäckens djur och liv 14 september
Följ med Jan Herrmann ut i bäcken och lär dig mer om djur och liv 
under ytan i Frösslundabäcken, några km söder om Gårdby. Ta på 
dig rejäla stövlar, varma kläder och ta gärna med dig en matsäck. 

Tid: kl. 09:00-12:00 
Plats:  Samling kl. 9.00 vid rastplatsen vid gamla  

bron vid vägen, norr om vägen ut mot  
Frösslunda (Öland) 

GPS-punkt:  6267835.88,598831.63 
Guide:  Jan Herrmann 
Föranmälan:  Mejla jan.herrmann@lnu.se (max 15 deltagare) 
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Vandra med naturum  17 september

Tid: kl. 11:00-13:00 
Plats:  Samling vid Lindreservatets parkering (Öland) 
GPS-punkt:  6354782.65,622316.55 
Guide:  naturum Trollskogen 
Föranmälan:  Mejla naturum.trollskogen@lansstyrelsen.se 
Arrangör:  naturum Ottenby och naturum Trollskogen

APRIL/MAJSEPTEMBER

Följ med naturum ut på upptäcktsfärd i naturen. På denna 
guidning är det vandringen i sig som är målet. På vägen  
upptäcker vi naturen. Vandringen tar cirka 2 timmar. Denna 
vandring går igenom Lindreservatets vackra lövsalar och hagar, 
förbi forntida bönders stenrösen och hägnader, en vandring 
genom tid och rum.  

Läs mer på följande webbplatser: 
www.naturumottenby.se
www.naturumtrollskogen.se

mailto:naturum.trollskogen%40lansstyrelsen.se?subject=
https://www.naturumottenby.se
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APRIL

Naturreservatet Bokhultet  
18 september

I bokskogen förekommer många mindre vanliga svampar, bland 
annat den spektakulära arten koralltaggsvamp.

Tid: kl. 13:00 
Plats:  Samling vid reservatsparkeringen (Oskarshamn) 
GPS-punkt:  WGS84: 57.033853, 16.138916. 
Guide:  Biologiska sällskapet i Oskarshamn 
Arrangör:  Biologiska sällskapet i Oskarshamn och  

Länsstyrelsen Kalmar län

Foto Biologiska sällskapet i Oskarshamn

Foto Charlotta Larsson
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Fågelskådning på hösten i uppbrottets 
tid med Johan Petersson 24 september

Höstens fågelvandring går längs stranden och på stigar där det 
sällan är blött. Vi kommer att få en härlig vandring längsmed 
havet in i Västerstadsviken fram till en plattform för att få en blick 
över rastande sjöfåglar, änder och vadarfåglar. Kanske få njuta av 
tättingar och ev. rovfåglar som kan passera. Garanterat får vi se 
knubbsäl. Vid plattformen intar vi egen medhavd matsäck och 
vandrar sedan tillbaka längs stranden. En lättgången vandring 
på max 4 km. 

Ta gärna med egen kikare. Några tubkikare kommer att finnas för 
att förgylla upplevelsen. Ta gärna på dig varma vindtäta kläder, 
mössa och vantar. Någon typ av stol kan underlätta.

Tid: kl. 10:00-13:00 
Plats:  Samling på parkeringen vid Västerstadsviken. Ta av  

vid skylt “Eckelsudde Säl och fågelskyddsområde”  
och kör ner till parkeringen (Öland) 

GPS-punkt:  6253173.38,586742.55 
Guide:  Johan Petersson, STF Öland 
Föranmälan:  Info och anmälan ring Gudrun Borgudd  

070-318 78 83 (senast 20/9) 
Kostnad:  100 kr för STF medlem, 150:- för ännu inte medlem. 
Arrangör:  STF Öland

Källa gamla kyrka 30 september
Om kyrkans tusenåriga historia, om pirater och gravar och den 
heliga källan.

Tid: kl. 11:00-12:00 
Plats:  Samling utanför Källa gamla kyrka (Öland) 
GPS-punkt:  6331504.01,620299.18 
Guide:  Ann-Charlotte Garhammar 
Föranmälan:  Skicka ett sms till, 070-7537890 
Kostnad:  150 kr/person, inklusive inträde i kyrkan

Stelnat kalkslam och spännande 
urtidsdjur 1 oktober

Geolog Jan Mikaelsson visar och berättar om tiden då Öland 
bildades i ett djupt hav på södra halvklotet. Spår av de första 
vattenlevande djuren finner vi som fossil och väggarna i kalk- 
stensbrottet berättar en spännande och dramatisk historia som 
bokstavligt utgör grunden för vårt moderna Öland.

Tid: kl. 15:00-16:00 
Plats:  Gillberga Natur- och Kulturbrott norr om Sandvik  

på norra Öland 
GPS-punkt:  6331225.64,614963.15 
Guide:  Jan Mikaelsson 
Kostnad:  150 kronor/person

AUGUSTISEPTEMBER-OKTOBER
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Historien kring Pukebergs glasbruk och 
Thebacken 2 oktober

Pukebergs Glasbruk bildades 1871och med omkring 100 med- 
arbetare var bruket under 1890-talet ett av landets största 
glasbruk. Strax in till ligger Thebacken som var en av södra 
Sveriges största festplatser. Följ med på en vandring i dessa 
trakter och få höra mer om den första festen som hölls redan 
1907.

Tid: kl. 10:00-12:00 
Plats:  Parkeringen vid Pukebergs Glasbruk / Café hos oss  

(Nybro) 
GPS-punkt:  6287889.03,556437.94 
Guide:  Jan-Åke Karlsson 
Föranmälan:  Mejla glasriketguiderna@outlook.com eller ring  

Jan-Åke Karlsson, 070-592 99 11 
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län och Nybro kommun

Foto Jan Mikaelsson

mailto:glasriketguiderna%40outlook.com?subject=
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Loverslund 8 oktober
Vi gör en cirka 15 km skön eftermiddagsvandring i vacker miljö. 
Vandringen går genom skog, över strandängar,  längs å och hav. 
Vid Hagbyån lever Smålands landskapsdjur, uttern. Ta med dig 
en kikare så spanar vi! 

För information om samlingsplats, anmälan och ytterligare 
information se vår webbplats: 
bit.ly/VandringLoverslund

Tid: kl. 14:00-18:00 
Guide:  Friluftsfrämjandet Kalmar Öland 
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län och  

Friluftsfrämjandet Kalmar Öland

Guidat Skogsbad Gråborg  9 oktober
Följ med på en avslappnande vandring i Ölands unika natur och 
upplev samtidigt de historiska vingslagen från fornborgarnas 
tid. Skogsbad, Shinrin Yoku, är en aktivitet för fördjupad närvaro 
och kontakt med både den inre och yttre naturen. En inbjudan 
att varva ner och slappna av med hjälp av vägledd meditation 
och naturens kraftfulla närvaro. En stor del av vandringen och de 
stillsamma aktiviteterna sker i tystnad för att ge utrymme för en 
djupare naturupplevelse. 

Ta ned idg extra varma kläder, rejäla skor och fika. 

Tid: kl. 13:00-16:00 
Plats:  Parkeringen Gråborg (Öland) 
GPS-punkt:  6281534.35,597962.54 
Guide:  Anna Helgesson 
Föranmälan:  Mejla info@olandshalsan.se (max 20 deltagare)  

Naturstigen kan anpassas efter speciella behov. 
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

MAJOKTOBER

https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/vandring/vandring/vandring-langs-kust-och-skog-kring-loverslund/
mailto:info%40olandshalsan.se?subject=
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Från ångbåt till ånglok norr på ön.  
Leo Eriksson guidar oss från Alvedsjö  
till Löttorp 16 oktober

Ångbåtshamnen vid Alvedsjö var norra Ölands marknadsplats 
tills järnvägsknuten Löttorp tog över kommersen. Ni får bevittna 
110 år av föga uppmärksammad nutidshistoria och avsluta vid 
elverket i Löttorp. 

Möjlighet till lunch/fika efteråt på Kalk cirka kl. 13:30.

Tid: kl. 12:00  
Plats:  Samling vid Alvedsjöbodar 12:00 sen förflyttning  
 med bil mot Löttorp. Samåk gärna. (Öland) 
GPS-punkt:  6338051.91,616149.22 
Guide:  Leo Eriksson, STF Öland 
Föranmälan:  Info och anmälan ring Gunilla Lydmark,  
 070-309 05 21 (senast 13/10) 
Kostnad:  50 kr för STF medlem, 100:- för ännu inte medlem.
Arrangör:  STF Öland

Sena höstfåglar 19 oktober
Vilka fåglar är ännu kvar i mitten av oktober?

Tid: kl. 15:00-17:00  
Plats:  Beijershamns naturreservats parkering (Öland) 
GPS-punkt:  56.586557, 16.414517 
Guide:  Pav Johnsson 
Föranmälan:  Mejla pav.johnsson@olandsfolkhogskola.se  
 (max 40 personer) 
Arrangör:  Länsstyrelsen Kalmar län

Foto  Länsstyrelsen Kalmar län

mailto:pav.johnsson%40olandsfolkhogskola.se?subject=
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Mörkervandring höstlovsveckan  
3 och 4 november

Häng med på en spännande vandring i pannlampans sken. Att 
ge sig ut i naturen när det skymmer är en upplevelse utöver det 
vanliga. När mörkret faller kan vi använda våra andra sinnen som 
att lyssna till kvällens ljud och känna dofter från skogen. Här får 
du uppleva naturen i Hönstorps naturreservat på hösten. 

Ta på dig varma kläder och bra skor/stövlar. Vi är ute cirka  
1,5 timme. 

Tid: kl. 16:45-17:45 
Plats:  Samling på Mittlandsgården,  
 Törnbottenvägen, Algutsrum (Öland) 
GPS-punkt:  6282228.93,594503.80 
Guide:  Caroline Kindblom Landtmanson 
Föranmälan:  Mejla caroline@mittlandsgarden.se  
 eller ring 073-708 86 32 
Kostnad: 75 kr/vuxen, 65 kr/barn (2 - 12 år).  
 Barn endast i vuxens sällskap.

Studiebesök och föreläsning på Station 
Linné med Dave Karlsson 12 november
Station Linné välkomnar oss till en föreläsning på en timme av 
platschef Dave Karlsson där vi får veta mer om forsknings- 
stationen och de naturvetenskaper Station Linné arbetar med.  
Vi kommer också att få en rundvandring på en timme där  
ytterligare kunskap om de olika fastigheterna och  
omgivningarna presenteras. 

Ta gärna med dig fika.

Tid: kl. 12:00 
Plats:  Samling på Station Linnés forskningsstation   
 Ölands Skogsby, Färjestaden. 
GPS-punkt:  6276005.49,591966.32 
Guide:  Dave Karlsson, STF Öland 
Föranmälan:  Info och anmälan ring Gudrun Borgudd   
 070-318 78 83 (senast 9/11) 
Arrangör:  STF Öland

MAJNOVEMBER

Foto  Mostphotos

mailto:caroline%40mittlandsgarden.se?subject=
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Fredagsmys vid Värsnäsgården med 
reflexvandring och grillning 18 november

För samlingsplats, anmälan, utrustning och annan information se 
vår webbplats: bit.ly/FriluftsfrämjandetKalmar-Öland

Tid: Drop in mellan kl. 17:00 och 19:00. 
Plats:  Vi träffas på parkeringen till Friluftsfrämjandets  
 röda stuga på Värsnäs (Kalmar) 
Guide:  Friluftsfrämjandet Kalmar Öland 
Arrangör:  Friluftsfrämjandet Kalmar-Öland och  
 Länsstyrelsen Kalmar län

Kvällsvandring i Horsö naturreservat   
25 november

Med hopp om en klar kväll ger vi oss ut i mörkret för några 
kilometers vandring och letar stjärnor på hösthimlen. Vi söker 
upp en plats med utsikt, fikar och vilar i nuet en stund. 

Några veckor före aktiviteten kommer uppdaterad information 
och kontaktuppgifter finnas på vår webbplats:  
bit.ly/KvällsvandringHorsönaturreservat

Tid: kl. 18:00-22:00 
Plats:  Vi träffas på parkeringen till Friluftsfrämjandets  
 röda stuga på Värsnäs. (Kalmar) 
Guide:  Friluftsfrämjandet Kalmar Öland 
Placerad nål: https://maps.app.goo.gl/gZQmcsYVC9yfY2kE8 
Föranmälan:  För anmälan och ytterligare information se vår 
 webbplats: bit.ly/FriluftsfrämjandetKalmar-Öland 
Arrangör:  Friluftsfrämjandet Kalmar-Öland och  
 Länsstyrelsen Kalmar län

http://bit.ly/FriluftsfrämjandetKalmar-Öland
http://bit.ly/KvällsvandringHorsönaturreservat
http://bit.ly/FriluftsfrämjandetKalmar-Öland
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Utflyktsguiden
 

Hitta ut med vår utflyktsguide där vi har valt ut 
70 av alla länets naturreservat och kulturmiljöer 
på fastlandet och Öland.   
Vi hoppas att du som bor i Kalmar län liksom du 
som är på besök ska hitta ut i naturen och uppleva 
spännande besöksmål. Upptäck nya favoritställen 
rika på biologisk mångfald och fascinerande kultur- 
historia. Här finns mycket att se och göra!



Ta del av guiden digitalt via QR-koden. 
Skanna koden med din mobilkamera eller 
gå in på vår webbsida 

www.lansstyrelsen.se/kalmar/utflyktsguiden 

 
Du kan även hämta den utan kostnad på Länsstyrelsen i 
Kalmar, Regeringsgatan 1, Kalmar. Guiden finns även på 
utvalda ställen* runt om i länet och listan med utlämnings-
ställen finns på vår webbplats.  
* Vi reserverar oss för att guiden tillfälligt kan ta slut.
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https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/utflyktsguiden
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