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Naturupplevelser i Kalmar läns skyddade natur / 2022

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.

Covid information
Vi hoppas att denna pandemi börjar gå mot sitt slut
men vi håller fortfarande kvar vid att hålla avstånd och
bara komma till guidningar när du är frisk. Håll dig uppdaterad på Folkhälsomyndighetens hemsida om vad
som gäller.
Till en del av arrangemangen är det obligatorisk anmälan
till guiden. Detta framgår vid respektive programpunkt.
Antalet personer på guidningarna varierar beroende på
guidning och guide. Var vänlig att respektera detta.
Förutsättningarna för våra guidningar kan fortfarande
ändras mycket fort, så vi hoppas att ni har överseende
med detta. Har ni frågor kring en guidning, kontakta
guiden direkt för att få besked om vad som gäller.
Så välkommen på en guidning nära dig eller längre bort!
Ha en fin tur i vår vackra natur.
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FEBRUARI

Skådarträff – hornugglor 15 februari
Kent och Larsgunnar berättar som sitt arbete med hornugglor,
som nu har pågått i flera år. Vilka erfarenheter och lärdomar har
projektet gett, så här långt?
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 18:30-21:00
Studiefrämjandets lokal, Repslagareg. 5, Västervik
6402456.44,598140.09
Tjust fågelklubb
Ring Larsgunnar Nilsson, 070-523 35 39
Tjust fågelklubb

OBS: Coronapandemin kan medföra att vi tvingas ställa in
eller på annat sätt ändra föreslagna aktiviteter. Vi kommer
att meddela eventuella förändringar på klubbens hemsida
www.tjustfagelklubb.se

Mörkervandring Sportlovsveckan
23 och 24 februari
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 och
lyssna till nattens ljud och känna dofter från skogen. Här får du
uppleva naturen i Hönstorps naturreservat på vintern.
Varma kläder och bra skor eller stövlar rekommenderas. Vi är ute i
cirka 1,5 timme.
Tid:
Plats:

kl. 17:30-19:00
Samling på Mittlandsgården,
Törnbottenvägen, Algutsrum
GPS-punkt: 6282228.93,594503.80
Guide:
Caroline Kindblom Landtmanson
Föranmälan: Mejla caroline@mittlandsgarden.se
Kostnad:
75 kr/vuxen, 65 kr/barn (2-12 år). Barn endast
i vuxens sällskap.
Arrangör:
Ölandsguiderna

Foto Mostphotos
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Skogsbad i Hönstorps naturreservat
25 februari
Naturens dofter, färger och ljud erbjuder oändliga möjligheter
till naturkontakt. Med öppna sinnen och en nyfikenhet kan
vistelsen i skogen bli en kraftkälla och ett skogsbad kan bli både
avslappnande och uppiggande på samma gång. Det guidade
skogsbadet är ett sätt att få vägledning till vad skogen bjuder in
till. Det lugna tempot med fokus på de sinnliga intrycken och
naturen kan ge en naturupplevelse med ökat välbefinnande,
stärkt immunförsvar och minskad stress.
Varma och bekväma kläder (efter väder) rekommenderas. Ta
gärna med dig ett liggunderlag. Vi bjuder på något varmt att
dricka.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Kostnad:
Arrangör:

kl. 14:00-16:30
Mötesplats Mittlandsgården
6282228.93,594503.80
Caroline Kindblom Landtmanson
Mejla caroline@mittlandsgarden.se
280 kr/person
Ölandsguiderna

Fåglar vid Västerviks hamn 26 februari
Hamnvandring kring området vid Skeppsbrokajen, stora Strömmen och Notviken. Beroende på isläget så brukar det finnas gott
om änder, skrak och smådopping att studera här. Kanske tar vi
också en tur upp till naturum Västerviks fågelmatning.
Tid:
Plats:

kl. 10:00-12:00
Tjust fågelklubb. Samling vid Skeppsbrokajen vid
skärgårdsbåtarna
Guide:
Tjust fågelklubb
Föranmälan: Ring Larsgunnar Nilsson, 070-523 35 39
Arrangör:
Tjust fågelklubb
OBS: Coronapandemin kan medföra att vi tvingas ställa in
eller på annat sätt ändra föreslagna aktiviteter. Vi kommer
att meddela eventuella förändringar på klubbens hemsida
www.tjustfagelklubb.se

Vinterbiologi 26 februari
Fungerar det att bara väga 6 gram och leva av insekter under hela
vintern? Var är alla trollsländor, grodor och fjärilar under den kalla
tiden? Dessa och flera andra frågor hittar vi svar på denna
februaridag. Vi vandrar runt i Hulingsryds naturreservat ett par
timmar och dyker ner i naturen om vintern.
Tid:
Plats:

kl. 10:30
Samling vid parkeringen till Hulingsryds
naturreservat
GPS-punkt: 6373676.94,551608.19
Guide:
Kenneth Rosén
Föranmälan: Mejla kenna@lifvens.se
Arrangör:
Länsstyrelsen Kalmar län
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Mörkervandring i Lindreservatet
26 februari
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 och
lyssna till nattens ljud och känna dofter från skogen. Här får du
uppleva varierad natur under vintern. Leden går genom betesmark, slåtteräng, lövskog, barrskog och över alvarmark.
Varma kläder och bra skor eller stövlar för blöta marker
rekommenderas.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 17:30-19:00
Parkeringen vid Lindreservatet
6354782.80,622317.48
Caroline Kindblom Landtmanson
Mejla caroline@landskapsguide.se
Ölandsguiderna

Hur artbestämmer vi snarlika fåglar?
1 mars
Det finns flera fågelarter som är snarlika och därför svåra att
artbestämma i fält. Vissa är relativt enkla, t.ex. stare och koltrast.
Men andra är värre, t.ex. en ängspiplärka från en trädpiplärka.
Mathias och Magnus ger oss ledtrådar.
Tid:
Plats:

kl. 18:30-21:00
Studiefrämjandets lokal,
Repslagaregatan 5, Västervik
Guide:
Tjust fågelklubb
Föranmälan: Ring Magnus Kasselstrand, 0703-23 24 99
Arrangör:
Tjust fågelklubb
OBS: Coronapandemin kan medföra att vi tvingas ställa in
eller på annat sätt ändra föreslagna aktiviteter. Vi kommer
att meddela eventuella förändringar på klubbens hemsida
www.tjustfagelklubb.se

Pannlampevandring i skogen vid
Tingbystugan i Smedby 5 mars
Tid:

kl. 18:30-20:30

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

Friluftsfrämjandet Kalmar-Öland
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Ringmärkning av strömstare 5 mars
Dags för den årliga märkningen av strömstare. Vid dessa
exkursioner har vi alltid lyckats fånga någon strömstare så att
alla får se denna speciella fågel på nära håll.
Tid:
Plats:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 09:00-12:00
Samling vid Centrumparkeringen, Gamleby
Tjust fågelklubb
Ring Kent Gullquist, 079-336 21 83
Tjust fågelklubb

OBS: Coronapandemin kan medföra att vi tvingas ställa in
eller på annat sätt ändra föreslagna aktiviteter. Vi kommer
att meddela eventuella förändringar på klubbens hemsida
www.tjustfagelklubb.se

Klimatsmart resande - Ivar Karlsson tar
oss ut i Europa med tåget 5 mars
- Fördelarna med att ta tåget är många. Det är socialt och smidigt
att komma till exemplet direkt till en plats utan att behöva
passera en flygplats. Det är framförallt miljövänligt, enligt Ivar
Karlsson som började sälja tågresor på Sj i Kalmar redan 1965.
SJ slutade med biljettförsäljning i Kalmar 2000. Centralens
resebutik bildades då av de som jobbade där. Ivar Karlsson är
fortfarande delägare och förmedlar resor ut i Europa med tåg.
Mycket är på gång när det gäller tågresor. Kom och lyssna och
passa på att ta del av många användbara tips.
Tid:
Plats:
Guide:
Anmälan:
Arrangör:

kl. 13:00
Borgholms bibliotek
Ivar Karlsson, STF Öland och Borghoms bibliotek
Ring Anita Bertilsson, 073-340 80 28
(senast 3 mars)
STF Öland och Borgholms bibliotek

Långbensgrodor och morkullor 23 mars
Vi lyssnar till fåglarnas kvällskonsert och efter lekande långbensgrodor!
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 19:00-21:00
Jordtorpsåsens naturreservats P-plats
56.678809, 16.550708
Pav Johnsson
Mejla pav.johnsson@olandsfolkhogskola.se
(max 30 deltagare)
Länsstyrelsen Kalmar län
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Inventering av tjäder 26 mars
Programpunkten vänder sig till den som är intresserad av att
eventuellt börja inventera tjäder på egen hand. Vi beger oss till
ett intressant område där Rainer går igenom metodiken att hitta
spår av tjäder och indikationer på lekplats.
Inventeringen sker i något besvärlig terräng och antalet platser
är begränsat till max 10 deltagare.
Tid:
Plats:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 08:00-12:00
Meddelas efter anmälan
Tjust fågelklubb
Ring Rainer Winkler, 070-651 52 73
Tjust fågelklubb

OBS: Coronapandemin kan medföra att vi tvingas ställa in
eller på annat sätt ändra föreslagna aktiviteter. Vi kommer
att meddela eventuella förändringar på klubbens hemsida
www.tjustfagelklubb.se

Skogen är mer än bara träd 2 april
De kan leva upp mot 500 - 600 år och som döda är de fulla av liv.
De gillar återkommande bränder och kan träden verkligen
kommunicera med varandra?
Under några timmar går vi runt i Björnnäsreservatet vid Stora
Hammarsjöns norra del. Vi tittar på människans påverkan på den
svenska skogen och hur livets kretslopp rör sig i en gammelskog.
Säkert kommer en och annan tofsmes och talltita och hälsar på
oss. Förhoppningsvis visar sig någon tjäder också.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 10:30
Samling på parkeringen vid Björnnäsreservatet
6368431.86,543535.42
Kenneth Rosén
Mejla kenna@lifvens.se
Länsstyrelsen Kalmar län

Svartbäcksmåla 3 april
I Svartbäcksmåla finns många stigar och leder i varierande längd
och karaktär. Lederna går till stor del i Svartbäcksmåla naturreservat som har en unik naturmiljö formad av inlandsisen som
släppte sitt grepp för cirka 18 000 år sedan. Skogen i och kring
Svartbäcksmåla domineras av granskog men här är också tall,
lönn och asp vanliga. I naturreservatet finns också ädellövskog
och här kan du hitta, blåsippa, sumpviol och vätteros.
Vi går hela naturstigen som är 2,2 km lång med unika natur- och
kulturvärden.
Tid:
Plats:

kl. 10:00-12:00
Parkeringen vid Orienteringsklubbens stuga 		
Svartbäcksmåla
GPS-punkt: 6287024.17,556930.04
Guide:
Jan-Åke Karlsson
Föranmälan: Ring 076-014 03 22 (max 20 deltagare)
Arrangör:
Länsstyrelsen Kalmar län
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Kvällsskådning vid Hermanstorps
fågeltorn 5-10 april
Rutinerade fågelskådare finns vid tornet för att berätta om de
fåglar som vi ser och hör under kvällen.
Tid:
Plats:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 18:30-20:00
Hermanstorps fågeltorn
Tjust fågelklubb
Ring Ingrid Johansson-Hjortvid, 070-354 20 28
Tjust fågelklubb

OBS: Coronapandemin kan medföra att vi tvingas ställa in
eller på annat sätt ändra föreslagna aktiviteter. Vi kommer
att meddela eventuella förändringar på klubbens hemsida
www.tjustfagelklubb.se

Ottenby - Fåglar, flora och folk 9 april
Följ Ottenby från stenåldern till nutid. En berättelse om
människor, fåglar och växter i Ottenby naturreservat.
Tid:
Plats:
Guide:
Föranmälan:
Kostnad:
Arrangör:

kl. 10:00
Samling vid Södra Lundparkeringen
Cecilia Wide
Ring Cecilia Wide, 070-637 73 41
150 kr/person
Ölandsguiderna

Skogsbad i Lindreservatet 9 april
Naturens dofter, färger och ljud erbjuder oändliga möjligheter
till naturkontakt. Med öppna sinnen och en nyfikenhet kan
vistelsen i skogen bli en kraftkälla och skogsbad kan bli både
avslappnande och uppiggande på samma gång. Det guidade
skogsbadet är ett sätt att få vägledning till vad skogen bjuder in
till. Det lugna tempot med fokus på de sinnliga intrycken och
naturen kan ge en naturupplevelse med ökat välbefinnande,
stärkt immunförsvar och minskad stress.
Ta gärna med dig ett liggunderlag. Vi bjuder på något varmt att
dricka.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 14:00-17:00
Parkeringen till Lindreservatet
6354782.80,622317.48
Caroline Kindblom Landtmanson
Mejla caroline@landskapsguide.se
Länsstyrelsen Kalmar län
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APRIL

Tidig vårpromenad i Beijershamn 9 april
Möt några av de första vårfåglarna i Beijershamn med en guide
från Ölands Ornitologiska förening. Ta gärna med dig en kikare
och förmiddagsfika.
Info:
Tid:
Arrangör:

www.oof.nu
Christina Olsson 073-038 20 37
kl. 09:00-11:00
STF Öland

Kolbullar och visor i Barkeström 10 april
För inte så länge sedan låg kolröken tät över våra skogar…
I Barkeström verkar en kolare dröjt sig kvar i sin kolarkoja. Han
bjuder på en nylagad kolbulle - och är han på gott humör så
sjunger han en stump för oss.
Rundan vi går är cirka 2 km lång och passar hela familjen.
Observera dock att det ej är framkomligt med barnvagn då
terrängen är kuperad.
Tid:
Plats:

kl. 10:00-12:00
Vägbeskrivning: Kör norrut på väg 31 från Orrefors.
Sväng vänster strax efter Orranäsa sjön vid 		
Sveaskogs skylt “Barkeströmsvägen”.
Följ grusvägen cirka 500 meter.
GPS-punkt: 56.856675, 15.679108
Guide:
Annika Gans och Maria Rudström
Arrangör:
Länsstyrelsen Kalmar län och Nybro kommun

Foto Maria Rudström
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Foto GAF Jörgen Danielsson

Lär dig navigera på natthimlen 13 april
Börja öva digitalt inför århundradets vetenskapliga tilldragelse i
april 2029.
RYMDEN/ÖLAND/KALMAR LÄN
Välkommen till ett digitalt astronomiskt café den 13.4.2022
mellan kl. 20-22 utanför Naturum i Trollskogen på norra Öland då
vi börjar nedräkningen till den historiskt unika närpassagen av en
asteroid den 13 april 2029. Tag med din egen kikare och din mobil
och platta eller bärbara dator.
Denna kväll är Månen drygt halv och du observerar i din kikare
eller digitalt med hjälp av en GAF finns på plats för att guida dig
och har med sig ett litet lättransporterat teleskop sammankopplad med en videokamera. Då kan flera besökare samtidigt
se månen på skärmen av en bärbar dator.
Fler sådana kvällar planeras under 2022. Håll koll på läget genom
att läsa kalendariet på vår webbsida: gaf.homeip.net (inget
www). SAAF finns på www.saaf.se (fliken fjärrteleskop).
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Inför:

Arrangör:

kl. 20:00-22:00
naturum Trollskogen
6357533.14,627511.04
Jörgen Danielsson, ordförande i GAF
Ladda hem och börja öva själv i att att köra
populära planetarieappar som exempelvis 		
Sky Safari för ios och Stellarium för Android 		
eller PC.
Grönhögens Astronomiska Förening i samarbete
med Länsstyrelsen Kalmar län
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Foto Caroline Kindblom Landtmansson

Skogsbad i Hönstorps naturreservat
15 april
Naturens dofter, färger och ljud erbjuder oändliga möjligheter till
naturkontakt. Med öppna sinnen och en nyfikenhet kan vistelsen
i skogen bli en kraftkälla och ett skogsbad kan bli både avslappnande och uppiggande på samma gång. Det guidade skogsbadet
är ett sätt att få vägledning till vad skogen bjuder in till. Det lugna
tempot med fokus på de sinnliga intrycken och naturen kan ge
en naturupplevelse med ökat välbefinnande, stärkt immunförsvar och minskad stress. Varma och bekväma kläder efter
väder rekommenderas.
Ta gärna med dig ett liggunderlag. Vi bjuder på något varmt att
dricka.
Tid:
Plats:
Guide:
Föranmälan:
Kostnad:
Arrangör:

kl. 14:00-16:30
Mötesplats Mittlandsgården
Caroline Kindblom Landtmanson
Mejla caroline@mittlandsgarden.se
280 kr/person
Ölandsguiderna
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Nässlor på gott och ont 18 april
Brännässlor har i alla tider skördats och använts på många olika
sätt. Från det att romarna använde dem till att hålla värmen, till
nätteldukar och som gödselmedel. Häng med Caroline på
upptäcktsfärd i brännässlornas fascinerande värld där du både
får smaka och skörda nässlor. Under 1,5 timme blandas fakta och
dikt om denna hatade och älskade växt.
Varma och bekväma kläder (efter väder) rekommenderas. Ta
gärna med dig ett sittunderlag. Vi bjuder på något varmt att
dricka.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Kostnad:
Arrangör:

kl. 10:00-11:30
Mötesplats Mittlandsgården
6282228.93,594503.80
Caroline Kindblom Landtmanson
Mejla caroline@mittlandsgarden.se
150 kr/person
Ölandsguiderna

Salamanderspaning
Påsklovsveckan 20-21 april
När värmen kommer efter vintern vaknar vattensalamandrarna
och beger sig till dammen för att träffa en partner. Under 1,5
timmes guidning får du ta del av livet under ytan i dammen och i
den spirande vårskogen.
Varma kläder och bra skor eller stövlar rekommenderas. Vi är ute
och spanar i cirka 1,5 timme.
Tid:
Plats:

kl. 13:30-15:00
Samling på Mittlandsgården,
Törnbottenvägen, Algutsrum
GPS-punkt: 6282228.93,594503.80
Guide:
Caroline Kindblom Landtmanson.
Föranmälan: Mejla caroline@mittlandsgarden.se
Kostnad:
75 kr/vuxen, 65 kr/barn (2-12 år). Barn endast
i vuxens sällskap.
Arrangör:
Ölandsguiderna
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APRIL/MAJ

Följ med arkeologerna på en guidad tur
i bronsålderslandskapet i Hermanstorp
20-21 april
Följ med arkeologerna på en guidad tur i bronsålderslandskapet
i Hermanstorp. Ta gärna med dig fika.
Tid:
Plats:

kl. 18:00
Parkeringen vid Hermanstorps fornlämningsområde. Från Västervik kör mot utfarten till E22.
Precis efter bron över järnvägen (efter Målserums
ridskola/bostadsområdet Jenny) sväng höger.
Det finns en liten blå skylt som pekar mot fornlämningsområdet. Från E22 kör in mot Västervik.
Vid ekdungarna sväng vänster. Obs! lite vanskligt
vid mycket trafik. Då kan det vara bra att fortsätta
för att följa beskrivningen ovan. Det är cykel-		
avstånd från staden och det går också att åka buss
hoppa av vid hållplats Västervik Hermanstorp!

GPS-punkt: 6403908, 593000
Guide:
Västerviks Museum & Västerviks
kommun/Bronsålderskust
Föranmälan: Mejla info@vasterviksmuseum.se
Kostnad:
80 kr/person
Arrangör:
Västerviks Museum & Västerviks
kommun/Bronsålderskust

När tiden stannade - Livsöden och
dödsögonblick i Sandby borg med
Ludvig Papmehl-Dufay 23 april
Vid Sandby borg hittades 2010 flera spektakulära fynd, bland
dessa smyckesgömmor med exklusiva dräcktspännen och
glaspärlor ursprungligen från medelhavsområdet. Sedan dess
har det genomförts flera arkeologiska undersökningar som tyder
på en våldsam massaker av borgens invånare i slutet av 400-talet.
Offren har inte begravts utan ligger kvar inne i husen där de föll.
Detta har gett en unik ögonblicksbild av såväl den våldsamma
händelsen som hur vardagslivet såg ut i slutet av 400-talet.
Ta gärna med dig fika.
Tid:
Plats:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 11:00
Samling vid parkeringen Sandby borg
STF Öland, Ludvig Papmehl-Dufay
Ring Gunilla Lydmark, 070-309 05 21
(senast 21 april)
STF Öland
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APRIL

Foto Jan-Åke Karlsson

Örsjö Vandringsled 24 april
Följ med på en naturskön vandring kring sjön Örsjön. Vandringen
tar dig med in i den djupaste trollskog, över vattendrag och
genom kulturlandskap hela tiden med sjön som följeslagare.
Leden är 4 km och om vi går runt Örsjö göl är det 7,5 km.
Vandringen tar cirka 2,5 timme.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 09:30-12:00
Start vid Örsjö Idrottsplats
6284015.75,546201.57
Jan-Åke Karlsson
Ring Jan-Åke Karlsson, 070-592 99 11
Länsstyrelsen Kalmar län

Figeholms naturreservat 7 maj
Vi möter den rika vårfloran inom reservatet som ligger alldeles
intill Figeholms samhälle.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Arrangör:

kl. 13:00
Samling vid Norråns utlopp vid Sandkullagatan.
WGS84: 57.373843, 16.54916.
Biologiska sällskapet i Oskarshamn
Länsstyrelsen Kalmar län
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Fågelskådningens dag och tornkampen
7 maj
I tornkampen tävlar fågeltorn i Norden om att se flest arter under
dagen. Under åtta timmar räknas varje art som en poäng, hörd
eller sedd av minst två av deltagarna i respektive fågeltorn.
Fågelklubben deltar med fågeltornet vid Slåhagen, plattformen
vid Brostugan och fågeltornet vid Hermanstorp. Samma dag firas
Fågelskådningens dag.
Ta gärna med dig vänner och bekanta till de bemannade tornen
och se och hör vad som händer i fågelväg.
Tid:
Plats:

kl. 05:00-13:00
Uknö: Slåhagen och Brostugan samt Hermanstorps
fågeltorn
Guide:
Tjust fågelklubb
Föranmälan: Ring Rainer Winkler, 070-651 52 73
Arrangör:
Tjust fågelklubb
OBS: Coronapandemin kan medföra att vi tvingas ställa in
eller på annat sätt ändra föreslagna aktiviteter. Vi kommer
att meddela eventuella förändringar på klubbens hemsida
www.tjustfagelklubb.se

Vandring i Rälla naturreservat 7 maj
Följ med på en tur i Rälla-Ekerum och lär dig mer om natur och
kultur. Ta gärna med dig fika.
Tid:
Plats:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 09:00
P-platsen vid Ica i Rälla
Lennart Nilsson
Mejla lennart.nilsson.054@gmail.com
Länsstyrelsen Kalmar län

MTB på Ölands Alvar 8 maj
Vi cyklar cirka 6 mil på Alvaret och längs Mörbylångaleden med
två längre fikastopp.
För samlingsplats, anmälan, utrustning och annan information se
webbsidan: bit.ly/FriluftsfrämjandetKalmar-Öland
Tid:
Guide:
Arrangör:

kl. 09:30-17:00
Friluftsfrämjandet Kalmar Öland
Länsstyrelsen Kalmar län
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Foto Anna Lindberg

Rostockaholme 8 maj
På en holme i Lyckebyån mellan Grimmansmålasjön och
Rostockasjön låg under medeltiden en stormannagård, Rostocks
holme. Rostock betyder gränsbron. Platsen låg mellan två folkland, Möre och Värend, på gränsen mellan två stift, Växjö och
Linköpings stift och nära gränsen mellan två länder, Sverige
och Danmark. På Rostockaholme ser vi också spåren av istidens
verkningar, rullstensåsar, isräfflor och dödisgrop. Här kan vi få
kunskap om hur geografin och klimatet förändrats under
årtusenden.
Tid:
Plats:

kl. 09:30-12:00
Parkering vid Lindåsvallen, Emmaboda. Leden
börjar vid parkeringen.
GPS-punkt: 56.63950, 15.58134
Guide:
Jan-Åke Karlsson
Föranmälan: Ring Jan-Åke Karlsson, 070-592 99 11
Arrangör:
Länsstyrelsen Kalmar län

Gökotta med halsbandsflugsnappare
10 maj
Vi lyssnar på den högljudda fågelkören och i synnerhet efter
halsbandsflugsnapparen.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 06:00-08:00
Konungsbackens naturreservats P-plats
56.623887, 16.516379
Pav Johnsson
Mejla pav.johnsson@olandsfolkhogskola.se
(max 20 personer)
Länsstyrelsen Kalmar län
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Foto Anna Lindberg
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Exkursion till Sladö och Öudden 14 maj
Sladö ingår i Sladö-Äskeskärs naturreservat med flera intressanta
fågelskär. Speciellt är Sladös södra del, den så kallade Öudden,
intressant ur fågelsynpunkt och strax utanför ligger Långskär
där det fanns en koloni med Kentsk tärna i början på 1990-talet.
Vår guide blir Aron Edman, som är Länsstyrelsens förvaltare
av området. På grund av båttransport är antalet deltagare
begränsat.
Tid:
Plats:
Guide:
Föranmälan:
Kostnad:
Arrangör:

kl. 10:00-15:00
Båttransporten till Sladö startar från Gränsö kanal.
Tjust fågelklubb
Ring Larsgunnar Nilsson, 0705-233539
(begränsat antal deltagare)
Kostnaden för båttransporten meddelas vid 		
anmälan
Tjust fågelklubb och Länsstyrelsen i Kalmar län

OBS: Coronapandemin kan medföra att vi tvingas ställa in
eller på annat sätt ändra föreslagna aktiviteter. Vi kommer
att meddela eventuella förändringar på klubbens hemsida
www.tjustfagelklubb.se

Vad gör orkidéer så speciella? 14 maj
Varför har de så variationsrika blommor och varför trivs de så bra
just på Öland? Följ med och titta närmare på dem och på alvarets
andra växter. Vi utgår från Bo Pensionat, ute på gården, går
genom byn och ut på alvaret.
Historia, blommor, geologi.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Kostnad:
Arrangör:

kl. 10:00-12:00
Samling Bo Pensionat - på gården
6271855.17,589599.42
Eva Åkerstedt
Ring Eva Åkerstedt, 070-356 56 17
150 kr/ person (Swish eller kontant)
Ölandsguiderna

Stenarna på stranden, flygsand och
annat kul 14 maj
Om hur norra Öland dök upp som holmar och skär i en tidigt
Östersjö. Geolog Jan Mikaelsson berättar om hur inlandsisen
lämnat spännande spår på stranden och hur vinden förändrat
landskapet under årtusendena. Dynerna i Ramsnäs vittnar om
dramatiska händelser i öns historia.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 15:00-16:30
Samling på parkeringen i Ramsnäs
6346571.34,618345.95
Jan Mikaelsson
Ring Jan Mikaelsson, 070-512 55 69
Länsstyrelsen Kalmar län
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Skurkvarnar, bläckfiskar och stelnat
kalkslam 14 maj
Geolog Jan Mikaelsson berättar under en lättsam promenad om
hur den öländska berggrunden bildats för miljontals år sedan
och om de dåtida vattendjurens liv och leverne i bottenslammet
på södra halvklotet. Spännande!
Vi talar också om ölänningarnas slit och vedermödor med flisan
och om hur allmoge pickade, bände och skurade sin sten. En
spännande historia som lever än idag utmed Stenkusten.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Kostnad:

kl. 18:00-19:30
Samling vid skurverket i Jordhamn
6329643.68,614156.18
Jan Mikaelsson
Ring Jan Mikaelsson, 070-512 55 69
150 kr/ person (Swish eller kontant)

Vandring med Thorsten Jansson till ödebyn Eriksöre Österskog 14 maj
I södra delen av Mittlandskogens vackra natur guidas vi av
Thorsten Jansson fram genom Rösselkärrets naturreservat till
den ödeby som var bebodd från 1840-talet med som avfolkades
successivt under emigrationen i slutet av 1800-talet. Två av de
fem gårdarna är nu framröjda av Torslunda hembygdsförening
och ligger vackert inbäddade i Mittlandsskogen.
Promenaden är 4 km och mestadels lättgången. Ta gärna med
dig fika.
Tid:
Plats:

kl. 10:00
Samling vid gravfältet 500 m öster om Tävelsrum.
Parkering nere i sänkan på andra (norra) sidan
vägen.
Guide:
STF Öland, Thorsten Jansson
Föranmälan: Ring Gudrun Borgudd, 070-318 78 83
(senast 11 maj)
Kostnad:
Pris 150 kr/person för STF medlem
200 kr/person för icke medlem
Arrangör:
STF Öland

Vandring Gråstensmoleden 15 maj
För samlingsplats, anmälan, utrustning och annan information se
webbsidan: bit.ly/VandringGråstensmoleden
Tid:
Guide:
Arrangör:

kl. 10:00-15:00
Friluftsfrämjandet Kalmar Öland
Länsstyrelsen Kalmar län
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Vad gör orkidéer så speciella?
15 maj
Varför har orkidéerna så variationsrika blommor och varför trivs
de så bra just på Öland? Följ med och titta närmare på dem och
andra växter på alvaret. Vi samlas på den stora parkeringen öster
om Vickleby kyrka (på östra sidan om landsvägen) och härifrån
går vi genom hagarna ut på alvaret.
Historia, blommor, geologi.
Tid:
Plats:

kl. 10:00-12:00
Vi samlas på den stora parkeringen öster om 		
Vickleby kyrka (på östra sidan om landsvägen)
GPS-punkt: 6271226.35,589765.11
Guide:
Eva Åkerstedt
Föranmälan: Ring Eva Åkerstedt, 070-356 56 17
Kostnad:
150 kr/ person (Swish eller kontant)
Arrangör:
Ölandsguiderna

Smålands stenkust, en vandring i
stenhuggarlandskapet Vånevik/Näset
15 maj
Från samlingsplatsen följer vi stenhuggarnas gångstig norrut till
Näset. Smålands Stenkust är ett riksintresse för kulturmiljövården
i Oskarshamns kommun. År 1896 öppnade direktör Carl Johan
Schylanders granitbolag stordrift med 200 anställda på Näset.
Verksamheten upphörde 1926. Till Näset har det aldrig gått
någon bilväg, både natur och kulturminnen har skonats. Thomas
Gren berättar om verksamheten på Näset. Ta gärna med dig fika
och ett sittunderlag.
Tid:
Plats:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 14:00
Vi samlas vid Norra kajen i Vånevik
Thomas Gren
Mejla gren.thomas@gmail.com
Länsstyrelsen Kalmar län
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Dröstorps alvar, med ödebyn och
Prästgropen 16 maj
En lätt vandring på cirka 8 km genom Dröstorps varierande
alvarsmarker, med ödeby och Prästgropen. Alvarets växter och
deras utmaningar i den karga miljön, orkidéer, historia och lite
geologi. Besöket i ödebyn lämnar sällan någon oberörd.
Ta gärna med dig fika och något att sitta på.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 14.00-18.00
Skarpa Alby
6273174.03,598802.21
Eva Åkerstedt
Mejla akerstedt.eva@gmail.com
(max 20 deltagare, med reservation för ändringar
utifrån aktuella restriktioner)
Länsstyrelsen Kalmar län

Sjö – Kärr – Sjö 22 maj
Den spännande berättelsen om återställningen av en del av
Hökasjön utanför Nybro. Den relativt stora och viktiga sjön
dikades och avvattnades under 1800-taket för att få mer odlingsbar mark i omgivningen. Nu utförs grävningsarbeten för att
återställa området och för att återskapa värdefulla vattenytor
och biotoper. Platsen är viktig för växter, djur och människor i det
barrskogsdominerade landskapet.
Tid:
Plats:

kl. 15:00-17:00
Södra Svalehult utmed vägen Nybro-Alsjöholm,
skylt visar platsen
GPS-punkt: 628 17 91, 552 603
Guide:
Evert och Bernt Petersson och Jan Mikaelsson
Föranmälan: Ring Jan Mikaelsson, 070-512 55 69
Kostnad:
150 kr/ person (Swish eller kontant)
Arrangör:
Länsstyrelsen Kalmar län

Biologiska Mångfaldens dag 22 maj
Hitta dina aktiviteter på följande webbplatser:
www.biomfdag.se
www.stationlinne.se
www.naturskyddsforeningen.se
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Foto Jan Mikaelsson
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MAJ/JUNI

Lys efter nattfjärilar Station Linné 24 maj
Station Linné (Dave & Pav) lyser upp lakan för att kunna studera
den fantastiska fjärilsfaunan i ett av Sveriges för insekter mest
artrika områden.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Arrangör:

kl. 21:00-00:00
Station Linné
6276005.49,591966.32
Station Linné Pav Johnsson och Dave Karlsson
Station Linné

Exkursion till Rånen 26 maj
Rånen, som ligger strax söder om Valdemarsvik, är en av Tjust
förnämligaste fågellokaler. Vi förväntar oss att höra rördrom, se
flera par brun kärrhök, se skäggmesar, höra sångare i vassarna
och både andra förväntade och oväntade arter. På plats kommer
klubbmedlemmen Simeon Gudjonsson med speciell kännedom
om Rånen att berätta mera.
Tid:
Plats:

kl. 08:30-11:00
Samåkning från ICA Maxis parkering (mot gatan),
Västervik kl. 07:00 och Centrumparkeringen, 		
Gamleby kl. 07:30.
Guide:
Tjust fågelklubb
Föranmälan: Ring Mariann Gustafsson, 070-635 49 74
Arrangör:
Tjust fågelklubb
OBS: Coronapandemin kan medföra att vi tvingas ställa in
eller på annat sätt ändra föreslagna aktiviteter. Vi kommer
att meddela eventuella förändringar på klubbens hemsida
www.tjustfagelklubb.se

Stenen som ger Öland dess karaktär!
27 maj
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:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 11:00-12:30
P-platsen söder om Byrums raukar
6343877.66,617869.39
Ann-Charlotte Garhammar
SMSa till 070-753 78 90 (Max 15 deltagare)
Länsstyrelsen Kalmar län
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Foto Jan Herrmann

Havsstrandens djur och liv 1 juni
Lär dig mer om vad som finns under ytan vid havsstranden. Bra
stövlar rekommenderas och ta gärna med dig egen matsäck.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 09:00
Svinö, P-platsen under Ölandsbron
6282747.77,584709.89
Jan Herrmann
Mejla jan.herrmann@lnu.se
(max 15 deltagare)
Länsstyrelsen Kalmar län

Cykelguidning
Ebbehult – Toresbo – Örsjö 5 juni
Vi cyklar cirka 20 km och upptäcker kulturskatter längs vägen.
I naturreservatet Toresbo stannar vi och äter medhavd lunch eller
fika och botaniserar bland blommor och blad.
Ta gärna med dig en egen cykel och matsäck.
Tid:
Plats:

kl. 11:00-15:00
Samling på pendlarparkeringen vid Glashyasintrondellen vid väg 25, avfart Nybro.
GPS-punkt: 6287686.45,559639.80
Guide:
Annika Gans
Föranmälan: Mejla annika.gans@outlook.com
(max 20 deltagare)
Arrangör:
Länsstyrelsen Kalmar län
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Vilhelm Mobergs Moshult 5 juni
Guidad vandring i författarens fotspår där vi bland annat tar del
av Utvandrarleden, Torvmossen, Stationen, Modala Glasbruk,
Pestkyrkogården. Vi fortsätter till Mobergs Gamla skola där
det finns mycket att berätta om. Vi avslutar med att besöka
Soldattorpet, Bjurbäcken och Mobergsstenen.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Arrangör:

kl. 10:00-13:00
Mobergs Gamla skola, Moshult
6279463.08,527283.52
Jan-Åke Karlsson
Länsstyrelsen Kalmar län

Vandra med naturum 6 juni
Följ med naturum ut på upptäcktsfärd i naturen. På denna
guidningen är det vandringen i sig som är målet. På vägen
upptäcker vi naturen.
Vandringen tar cirka 2 timmar. Vart vi kommer att vandra meddelas senare på naturums webbsidor.
www.naturumottenby.se
www.naturumtrollskogen.se
Tid:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 11:00
naturum Ottenby
Mejla naturum@ottenby.se
naturum Ottenby och naturum Trollskogen

Alvarvandring 6 juni
Vi gör en kort promenad på alvaret och spanar efter några av
denna naturtyps verkliga specialiteter bland kärlväxter, fåglar
och insekter.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 18:00-20:00
Möckelmossens P-plats
56.527909, 16.520423
Pav Johnsson
Mejla pav.johnsson@olandsfolkhogskola.se
(max 40 deltagare)
Länsstyrelsen Kalmar län
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Gösslundaleden 7 juni
Gösslundaleden är en cirka 7 km lättgången vandring över
varierade alvarsmiljöer. I det vackert betade landskapet passerar
vi gravar, ser märkliga geologiska fenomen som t.ex. en svinrygg
och njuter av en mångfald av alvarets unika flora. Några stättor
finns längs vägen. Botanik, geologi och Ölandshistoria.
Ta gärna med dig fika och något att sitta på.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Arrangör:

kl. 14:00-18:00
Samling Gösslundaledens P-plats
6261508.22,594429.45
Eva Åkerstedt
Länsstyrelsen Kalmar län

Bland tegelugnar och sandödlor 9 juni
Från den senaste istiden och de första bosättarna vid Hulingen
färdas vi vidare genom historien via Heliga Birgitta och tegelmakare till dagens Herrstorpet, numera i kommunal ägo. Från
gamla märgelgravar och det gamla tegelbruket vandrar vi upp
till Hultåsa, en gång utgård till Alvastra kloster. Här börjar
ädellövskogen grönska som till viss del är avsatt som reservat.
Vit- och blåsippor, vätteros, tandrot och nunneört blommar just
nu och fågellivet är på gång. Har vi tur så har den vackra sandödlan vaknat och visar sig. Närheten till Hultsfreds tätort gör
området lättillgängligt och värdefullt. Guidningen tar ett par
timmar.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 18:00
Samling vid järnvägsövergången till Herrstorpet
6369633.24,551075.35
Kenneth Rosén
Mejla kenna@lifvens.se
Länsstyrelsen Kalmar län

Nattfåglar vid Uknö 10 juni
Vi lyssnar på fågelkonserten ute vid Uknö. Helt säkert kommer vi
att höra rörsångare, sävsångare och näktergal. Kanske hör vi en
trastsångare eller, varför inte, en småfläckig sumphöna och
några vaktlar.
Tid:
Plats:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 20:30-23:00
Info-tavlan/P-platsen, Uknö fågellokal
Tjust fågelklubb
Ring Magnus Kasselstrand, 070-323 24 99
Tjust fågelklubb
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Landskapet berättar 11 juni
“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 naturbetesmarker 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, bekväma skor rekommenderas.
Ta gärna med dig ett sittunderlag och fika.
Tid:
Plats:

kl. 14:00-17:30
Samling på Mittlandsgården, Törnbottenvägen,
Algutsrum
GPS-punkt: 6282228.93,594503.80
Guide:
Caroline Kindblom Landtmanson
Föranmälan: Mejla caroline@mittlandsgarden.se
Kostnad:
200 kr/person

Vad gör orkidéer så speciella? 11 juni
Varför har orkidéerna så variationsrika blommor och varför trivs
de så bra just på Öland? Följ med och titta närmare på dem och
på alvarets andra växter. Vi utgår från Bo Pensionat, ute på
gården, går genom byn och ut på alvaret.
Historia, blommor, geologi.
Tid:
Plats:
Guide:
Föranmälan:
Kostnad:
Arrangör:

kl. 10:00-12:00
Samling Bo Pensionat - på gården
Eva Åkerstedt
Ring Eva Åkerstedt, 070-356 56 17
150 kr/person (Swish eller kontant)
Ölandsguiderna

Blomsfors naturreservat 11 juni
Blomsfors är ett vacker kultur- och naturområde, där Virån utgör
det dominerande inslaget i miljön. Området ligger inom den
gamla byn Sulegångs marker, som åtminstone har rötter i medeltiden. Vi vandrar längs en gammal bruksväg mot en spännande
miljö med järnframställningsplatser, fornåkrar och en spännande
torpmiljö.
Ta gärna med dig eget fika eller lättare lunch.
Tid:
Plats:

kl. 19:00-11:00
Samling vid Baggetorp och vid T-korsningen mot
Sulegång för vidare färd mot Sulegång
GPS-punkt: sweref99 6362312–580859
Guide:
Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap
Föranmälan: Mejla arkeologen@telia.com (senast 9 juni)
Arrangör:
Länsstyrelsen Kalmar län
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Naturreservat Grönudde 12 juni
Vi vandrar genom en urskogsliknande naturskog och kommer
fram till en mycket otillgänglig torpruin. Där bodde på 1890-talet
Karolina Cecilia Lif och Karl Peter Nordenberg med sina sju barn,
men varför valde de denna platsen, så långt bort från civilisationen? Vi hör två teorier och hur de kunde klara livet under
dessa villkor i en orörd natur. Vi erfar vad som hände med ett av
barnen, Ferdinand Nordenberg, som dog 1959 på trappan till
ålderdomshemmet i Vena. Och vi upptäcker naturskogens
skönhet.
Tänk på att vandringen tar på cirka 3-4 timmar och vi kommer gå
i en mycket krävande, brant och blockig terräng där inga stigar
finns. Bra skor för lite svårare terräng rekommenderas. Ta gärna
med dig vatten och fika.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 10:00
Vid reservatsskylten till Grönudde
57.47820, 16.03987
Christian Holzer
Mejla info@baseboforlag.se
Länsstyrelsen Kalmar län

Madesjö Klockaräng 12 juni
Följ med på en guidning om Kalmarkrigen, sällsynta insekter och
växter till om hur du räddar ekoxar.
Tid:
Plats:
Guide:
Arrangör:

kl. 09:00-11:00
Bakom kyrkstallarna i Madesjö
Jan-Åke Karlsson
Länsstyrelsen Kalmar län

Guidning i naturreservatet Sjöboviken
12 juni
En vandring där Thomas Gren berättar om Kristinebergs gård.
En gård som i äldre tider brukade marken som idag utgör det
tätortsnära naturreservatet Sjöboviken. I reservatet finns
hamlade träd och örtrika och fågelrika marker. En stor del av
reservatet utgörs av en våtmark som är en uppgrundad vik av
Östersjön. Ta gärna med dig fika och ett sittunderlag.
Tid:
Plats:

kl. 14:00
Vi samlas vid naturreservatets parkering intill
Norgetvägen
Guide:
Thomas Gren
Föranmälan: Mejla gren.thomas@gmail.com
Arrangör:
Länsstyrelsen Kalmar län

29

JUNI

Blomstervandring 15 juni
En vandring bland alla ängsblommor som finns på naturskyddsföreningens gård i Stubbhult. Här finns slåttergubbe, kattfot,
nässelsnärja, nattvioler, ängsklocka och många fler arter! Vi tittar
också på fjärilar, fåglar och de fina hagmarkerna med gärdsgårdar och hamlade träd.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 18:00
Samling i Stubbhult, Målilla
6365822.351, 1507586.433
Emådalens Naturskyddsförening, Calle Ljungberg
Mejla calle.ljungberg@stubbhult.nu
(max 20 deltagare)
Emådalens Naturskyddsförening och
Länsstyrelsen Kalmar län

Naturreservat Knästorp 16 juni
Knästorp är ett varierat område med naturskogsliknande blandskog, ekskog, öppna betesmarker och våtmarker. Särskilt sevärda
är urgamla hamlade träd med fantastiska former. Mitt inne i
reservatet upptäcker vi i en vacker glänta resterna av 1700-talsbyn Knästorp, som plötsligt blev övergiven av alla sina invånare.
Vi försöker reda ut varför och hur det kan ha gått till.
Det är en lättare vandring som tar cirka 2-3 timmar. Ta gärna med
dig fika.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 18:00
Vid reservatsskylten till Knästorp
57.41852, 15.90906
Christian Holzer
Mejla info@baseboforlag.se
Länsstyrelsen Kalmar län

Tingstad flisor 16 juni
Tingstad Flisor når vi från Gösslunda. En omväxlande vandringsled över alvaret. Förbi stensträngar och flyttblock. Det är en
mäktig syn att se de stora flisorna resa sig uppe på höjden.
Sägenomspunna, trolska, vackra… Vägen är lättgången, med
några nya stättor att passera. Orkidéer, andra alvarsväxter,
sambanden mellan geologin, människans nyttjande av
markerna, de betande djuren och de små överlevarna som
trots allt växer i den karga miljön.
Ta gärna med dig egen fika och något att sitta på. Bra kläder och
skor anpassade till vädret rekommenderas.
Tid:
Plats:
Guide:
Föranmälan:
Kostnad:
Arrangör:

kl. 10:00-14:00
Samling vid Parkeringen vid Gösslundaleden
Eva Åkerstedt
Ring Eva Åkerstedt, 070-356 56 17
200 kr/person (för barn under 18 år är det gratis)
Ölandsguiderna
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Värnanäs: Vandring i parkmiljö och
ädellövskog 17 juni
Vi vandrar, cirka 6-7 km, i herrgårdsmiljö genom engelska parken
förbi Axel Oxenstierna residens och genom mäktiga bok och
ekskogar med många gamla jätteträd. Bra skor för att gå i skogen
med rekommenderas och ta gärna med dig egen matsäck.
För mer information se webbsidan:
bit.ly/FriluftsfrämjandetKalmar-Öland
Tid:
Plats:

kl. 10:00-14:00
Samling på parkeringen till vänster före gula 		
huvudbyggnaden. Värnanäs Egendom Halltorp
GPS-punkt: 6262220-570900
Guide:
Fred Lönnberg
Föranmälan: Ring 073-903 00 63
(max 20 deltagare vid samtliga vandringstillfällen,
med reservation för ändringar utifrån aktuella
restriktioner)
Arrangör:
Länsstyrelsen Kalmar län

Foto Caroline Kindblom Landtmansson
31

JUNI/JULI

Bostadsmarknaden i Lilla Vickleby Lund
18 juni
Många arter lever hela eller delar av sitt liv i och av eken. Varför är
just eken så populär och är alla ekar lika attraktiva? Vilka krav
ställer hyresgästerna på boplatsen (eken) och hur påverkar
invånarna ekens välmående? Om värdväxters betydelse för
andra organismer. Stövlar eller kängor rekommenderas vid regn,
annars vandringsskor då marken är något ojämn. Tidsåtgång
cirka 2,5 timmar. Ta gärna med dig egen fika.
Tid:
Plats:

kl. 14:00-16:30
Vi samlas på parkeringsplatsen till Lilla Vickleby
Lund, längs Frövägen mellan Vickleby och Stora Frö
Guide:
Caroline Landtmansson
Föranmälan: Mejla caroline@landskapsguide.se
Arrangör:
Länsstyrelsen Kalmar län

Bioblitz vid Lindreservatet 18 juni
Under hela denna lördag inventerar vi Lindreservatet på arter,
med särskilt fokus på insektslivet.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 10:00-23:59
P-plats Lindreservatet
57.319604, 17.030047
FSOE
Mejla pav.johnsson@olandsfolkhogskola.se
(obegränsat antal deltagare)
Sydost entomologerna

Mörtfors naturreservat 18 juni
Mörtfors naturreservat domineras av den vackra Marströmmen
och de gåtfulla sjöarna Lilla och Stora Ramm. Vi vandrar längst
Stora Ramms strand mot den gamla fornborgen där har vi utsikt
över det gamla kulturlandskapet. På vägen mot fornborgen gör
vi korta stopp för att studera torplämningar, skogsbrukslämning,
stenåldersboplatser och en bronsåldersgrav. Under vandringen
ges ett unikt tillfälle och uppleva Östersjön så som bronsåldersmänniskorna gjorde för 3000 år sedan.
Ta gärna med dig egen fika eller lättare lunch.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 09:00-12:00
Samling vid lilla bron i Mörtfors för vidare färd
sweref 99 6376757–588089
Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap
Mejla arkeologen@telia.com (senast 16 juni)
Länsstyrelsen Kalmar län
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Ekoxar och fladdermöss 22 juni
Möt skymningens och nattens invånare vid Horns kungsgård.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 21:30
Reservatsparkeringen vid Skogsgärdet
57.180594, 16.938486
Pav Johnsson och Dave Karlsson
Mejla info@stationlinne.se
Station Linné och naturum Trollskogen

Ängsmossens naturreservat 2 juli
En vandring vid Ängsmossens naturreservat, där det vidsträckta
myrområdet hyser bland annat rika bestånd av mossnycklar.
Tid:
Plats:

kl. 10:00
Samling vid reservatsparkeringen på
Manketorpsvägen
GPS-punkt: WGS84: 57.471566, 16.480865.
Guide:
Biologiska sällskapet i Oskarshamn
Arrangör:
Biologiska sällskapet i Oskarshamn och
Länsstyrelsen i Kalmar län

Foto Biologiska sällskapet i Oskarshamn
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Landskapet berättar 2 juli
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 naturbetesmarker 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 rekommenderas. Ta gärna med dig sittunderlag
och fika.
Tid:
Plats:

kl. 10:00-13:30
Samling på Mittlandsgården, Törnbottenvägen, Altgutsrum.
GPS-punkt: 6282228.93,594503.80
Guide:
Caroline Kindblom Landtmanson
Föranmälan: Mejla caroline@mittlandsgarden.se

Västra Marströmmens naturreservat 2 juli
Naturreservatet ligger i huvudsak på den gamla byn Bjurviks
marker och domineras av den vackra lövskogen. Inne bland
träden finns spännande spår efter 7000 år gamla boplatser från
jägarstenåldern och ett 3000 år gammalt bronsåldersröse. Vi
studerar också den gamla vägen som ledde till Bjurviks köping.
Köpingen kan spåras till 1600-talet, men mycket tyder på att den
är betydligt äldre än så.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 09:00-11:00
Samling vid lilla bron i Mörtfors för vidare färd
sweref99 6376757–588089
Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap
Mejla Michael Dahlin arkeologen@telia.com
(senast 30 juni)
Länsstyrelsen Kalmar län

Foto Daniel Cluer
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Insektsexkursion i Rudalunds
naturreservat 2 juli
I det betade eklandskapet finns en fantastisk insektsrikedom.
Under denna exkursion är det rödlistade insektsarter vi fokuserar
på, däribland den mycket ovanliga lindfläcksbocken.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 11:00-13:00
P-plats Rudalund naturreservat
57.130920, 16.095279
FSOE
Mejla pav.johnsson@olandsfolkhogskola.se
(max 30 deltagare)
Sydost entomologerna

Rostockaholme 3 juli
På en holme i Lyckebyån mellan Grimmansmålasjön och
Rostockasjön låg under medeltiden en stormannagård, Rostocks
holme. Rostock betyder gränsbron. Platsen låg mellan två folkland, Möre och Värend, på gränsen mellan två stift, Växjö och
Linköpings stift och nära gränsen mellan två länder, Sverige och
Danmark. På Rostocka Holme ser vi också spåren av istidens
verkningar, rullstensåsar, isräfflor och dödisgrop. Här kan vi få
kunskap om hur geografin och klimatet förändrats under
årtusenden.
Tid:
Plats:

kl. 09:30-12:00
Parkering fotbollsplanen: hitta.se/Idrottsvägen 16
Parkering ledens början: hitta.se/slutet på 		
Idrottsvägen
GPS-punkt: 56.63950, 15.58134
Guide:
Jan-Åke Karlsson
Föranmälan: Ring Jan-Åke Karlsson, 070-592 99 11
Arrangör:
Länsstyrelsen Kalmar län

Vandring på Gransö, strandängarna
söder om Värnanäs med sälspaning 8 juli
För mer information se webbsidan:
bit.ly/FriluftsfrämjandetKalmar-Öland
Tid:
Plats:

kl. 10:00-14:00
Parkeringsfickan längst gamla E22:an 1,5 km söder
om avfart till Halltorp- Värnanäs.
Guide:
Fred Lönnberg , Friluftsfrämjandet Kalmar Öland
Föranmälan: Ring eller smsa 073-903 00 63
Arrangör:
Friluftsfrämjandet Kalmar-Öland och
Länsstyrelsen Kalmar län
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Vandring i Rälla naturreservat 9 juli
Vi vandrar i unik och omväxlande natur med start på sandfälten
40 meter över havet med utsikt över Kalmarsund. Fortsätter
nerför rasbranten in i lövsumpskog med källflöden och genom
mäktig ekskog ner till stranden och sen tillbaka upp till den
urgamla tallskogen. Cirka 6 km. För mer information se websidan
bit.ly/FriluftsfrämjandetKalmar-Öland
Tid:
Plats:

kl. 10:00-14:00
Rälla naturreservat parkeringen vid minneslunden.
Infart på Mor Helenas väg mitt för Rälla Sport och
Fritid.
Guide:
Friluftsfrämjandet Kalmar-Öland
Föranmälan: Smsa eller ring 073-903 00 63
Arrangör:
Friluftsfrämjandet Kalmar-Öland och
Länsstyrelsen Kalmar län

Skurkvarnar, bläckfiskar och stelnat
kalkslam 9 juli
Geolog Jan Mikaelsson berättar under en lättsam promenad om
hur den öländska berggrunden bildats för miljontals år sedan
och om de dåtida vattendjurens liv och leverne i bottenslammet
på södra halvklotet. Spännande! Vi talar också om ölänningarnas
slit och vedermödor med flisan och om hur allmogen pickade,
bände och skurade sin sten. En spännande historia som lever än
idag utmed Stenkusten.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Kostnad:

kl. 18:00-19:30
Samling vid skurverket i Jordhamn
N 632 9640 E 614 141
Jan Mikaelsson
Avgift 150 kr/person, kontant eller Swish,
ingen anmälan krävs

Högenäs Orde - östra Ölands spännande
kust 9 juli
Geologen Jan Mikaelsson berättar om hur Spanien påverkat det
öländska landskapet och om hur den märkliga kustbilden med
långa uddar och djupa vikar bildats för länge sedan. En unik kust
som nästan bara återfinns på nordöstra Öland. Vi reder ut
begreppen under en lättsam och kort promenad upp till den
gamla fyrbåken.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 15:00-16:30
Samling på parkeringen vid reservatet
N 632 9115 E 619 903
Jan Mikaelsson
Ring Jan Mikaelsson, 070 512 55 69
Länsstyrelsen Kalmar län
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Stenar från när och fjärran – piren i
Byxelkroks hamn 10 juli
Geolog Jan Mikaelsson leder en lättsam promenad på den
nybyggda piren i Byxelkroks hamn. Varför ligger det stenar från
hela södra Sverige här och hur har de kommit hit? Nåja, innan
man la dem som skydd mot sundets strömmar och vågor. Och
kalkstenen – varför är vissa stenar röda och andra grå. Vi reder ut
begreppen under vår korta upptäcktsfärd.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 15:00-16:30
Samling vid piren i Byxelkrok
N 635 5619 E 620 848
Jan Mikaelsson
Ring Jan Mikaelsson, 070 512 55 69
naturum Trollskogen

Foto Jan Mikaelsson
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Huvudhultakvarn naturreservat med
Lyckebyån 10 juli
Följ med på en guidad vandring längs Lyckebyåns dalgång och
lär dig mer om geologi, kultur och natur.
Tid:
Plats:

kl. 10:00-12:00
Reservatet är beläget cirka 2 km norr om Broakulla
samhälle
GPS-punkt: 6285479.04,532031.06
Guide:
Jan-Åke Karlsson
Föranmälan: Ring Jan-Åke Karlsson, 070-592 99 11
Arrangör:
Länsstyrelsen Kalmar län

Foto Länsstyrelsen

Bildspel under nattlig himmel i
Gillberga bergbrott 13 juli
... om Ölands bildande, urtida djur och svindlande tider i mäktigt
bergsbrott. Under knappa timmen berättar Ann-Charlotte
Garhammar om vår jords utveckling, om kalksten, alvarmark och
annat förunderligt.
www.myaoland.se
www.olandsguiderna.se
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Kostnad:
Arrangör:

kl. 22:15
Gillberga Natur- och Kulturbrott
6331361.99,614817.47
Ann-Charlotte Garhammar
Ingen föranmälan krävs
150kr/person
Ölandsguiderna

38

JUNI

Naturupplevelser i Kalmar läns skyddade natur / 2022

4,6 miljarder år på 60 minuter 17 juli
Under en timme fördjupar vi oss på lättsamt sätt i den spännande
geologin vid Gillbergas mäktiga bergvägg. Jordens historia är
sannerligen skriven i sten.
www.myaoland.se
www.olandsguiderna.se
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Kostnad:
Arrangör:

kl. 11:00-12:00
Gillberga Natur- och Kulturbrott
6331361.99,614817.47
Ann-Charlotte Garhammar
Ingen föranmälan krävs
100kr/person, ingen anmäl
Ölandsguiderna

Bildspel under nattlig himmel i
Gillberga bergbrott 20 juli
... om Ölands bildande, urtida djur och svindlande tider i mäktigt
bergsbrott. Under knappa timmen berätta Ann-Charlotte
Garhammar om vår jords utveckling, om kalksten, alvarmark och
annat förunderligt.
www.myaoland.se
www.olandsguiderna.se
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Kostnad:
Arrangör:

kl. 22:00
Gillberga Natur- och Kulturbrott
6331361.99,614817.47
Ann-Charlotte Garhammar
Ingen föranmälan krävs
150kr/person
Ölandsguiderna

Nässlor på gott och ont 22 juli
Brännässlor har i alla tider skördats och använts på många olika
sätt. Från det att romarna använde dem till att hålla värmen,
till nätteldukar och som gödselmedel. Häng med Caroline på
upptäcktsfärd i brännässlornas fascinerande värld där du både
får smaka och skörda nässlor. Under 1,5 timme blandas fakta och
dikt om denna hatade och älskade växt.
Kläder efter väder rekommenderas och ta gärna med dig ett
sittunderlag. Vi bjuder på något varmt att dricka.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:

kl. 10:00-11:30
Mötesplats Mittlandsgården
6282228.93,594503.80
Caroline Kindblom Landtmanson
Mejla caroline@mittlandsgarden.se
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Landskapets berättar 22 juli
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 naturbetesmarker 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 rekommenderas. Ta gärna med dig sittunderlag och fika.
Tid:
Plats:

kl. 17:00-20:30
Samling på Mittlandsgården, Törnbottenvägen,
Altgutsrum
GPS-punkt: 6282228.93,594503.80
Guide:
Caroline Kindblom Landtmanson
Föranmälan: Mejla caroline@mittlandsgarden.se

Lidahult naturreservat 24 juli
Lidahult naturreservat - en rest ur ett förgånget småländskt
landskap. Naturguiden Jan-Åke Karlsson tar dig med på en
vandring genom lövängar i ett gammalt odlingslandskap, där du
får lära dig mer om växter, djur, foderproduktion och hamling av
träd.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 10:00-12:00
Lidahult naturreservat Broakulla
6281616.91,537657.36
Jan-Åke Karlsson
Ring Jan-Åke Karlsson, 070-592 99 11
Länsstyrelsen Kalmar län

Foto Karin Jakobsson
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4,6 miljarder år på 60 minuter 24 juli
Under en timme fördjupar vi oss på lättsamt sätt i den spännande
geologin vid Gillbergas mäktiga bergvägg. Jordens historia är
sannerligen skriven i sten.
www.myaoland.se
www.olandsguiderna.se
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Kostnad:
Arrangör:

kl. 11:00-12:00
Gillberga Natur- och Kulturbrott
6331361.99,614817.47
Ann-Charlotte Garhammar
Ingen föranmälan krävs
100kr/person
Ölandsguiderna

Bildspel under nattlig himmel i
Gillberga bergbrott 27 juli
... om Ölands bildande, urtida djur och svindlande tider i mäktigt
bergsbrott. Under knappa timmen berättas om vår jords utveckling, om kalksten, alvarmark och annat förunderligt.
www.myaoland.se
www.olandsguiderna.se
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Kostnad:
Arrangör:

kl. 21:45
Gillberga Natur- och Kulturbrott
6331361.99,614817.47
Ann-Charlotte Garhammar
Ingen föranmälan krävs
150kr/person
Ölandsguiderna

Dälje – Gustav Vasas bergbrott vid
Horns udde 31 juli
Den röda ”ölandsmarmorn” exporterades vida omkring …
men hur blev den röd och varför har stenen varit så viktig för
ölänningen? Vi fördjupar och förlorar oss en aning i geologi och
historia.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 13:00-15:00
Södra Horns udde, 3 km norr Alvedsjöbodar
N 57.193626 E 16.903270
Ann-Charlotte Garhammar
Ring Ann-Charlotte Garhammar, 070-753 78 90
Länsstyrelsen Kalmar län
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Stenarna på stranden, flygsand och
annat kul 31 juli
Om hur norra Öland dök upp som holmar och skär i en tidigt
Östersjö. Geolog Jan Mikaelsson berättar om hur inlandsisen
lämnat spännande spår på stranden och hur vinden förändrat
landskapet under årtusendena. Dynerna i Ramsnäs vittnar om
dramatiska händelser i öns historia.
Tid:
Plats:
GPS-punkt:
Guide:
Föranmälan:
Arrangör:

kl. 15:00-16:30
Samling på parkeringen i Ramsnäs
N 634 66 04 E 61 83 01
Jan Mikaelsson
Ring Jan Mikaelsson, 070-512 55 69
Länsstyrelsen Kalmar län

Foto Jan Mikealsson

AUGUSTI-DECEMBER
JUNI

Naturupplevelser i Kalmar läns
skyddade natur
Augusti-december kommer i juni 2022
Läs mer på vår webbplats: www.lansstyrelsen.se/kalmar
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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 kulturhistoria. 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 utlämningsställen finns på vår webbplats.
* Vi reserverar oss för att guiden tillfälligt kan ta slut.
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