
I det här programmet har 
naturum Gotland sammanställt 
naturguidningar och vandringar 
som arrangeras av olika aktörer 
med naturanknytning. 

Vissa arrangörer tar ut en avgift, 
andra bjuder på arrangemanget. 

Välkommen ut i naturen!

Naturguidningar 
på Gotland 
juli-september 2019



Titel: Naturguidningar på Gotland juli-september 2019
Foto | framsida: David Lundgren
Foto | baksida: Scandinav Bildbyrå
Foto | inlaga: Anges i anslutning till bild
Utgiven av: naturum Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län
Tryckår: 2019
Tryckeri: Länsstyrelsen i Gotlands län, Visby 

Foldern finns att hämta i PDF-format på naturum 
Gotlands  webbplats: www.naturumgotland.se

På Gotlands sydligaste del, det vackra Storsudret, ligger na-
turum Gotland. I en stenlada från tidigt 1800-tal, vid Vam-
lingbo prästgård, har vi byggt en modern utställning om 
Gotlands natur. 

Öppettider vår och sommar 2019:
Dagligen från 1 maj till 13 september
Kl. 12:00-17:00

Ett naturum är ett centrum för besökare till ett natur-
område. Naturvårdsverket äger rättigheten till natu-
rum i form av ett registrerat varumärke. Naturum ska 
vara bemannade med välutbildad personal och ha 
generösa öppettider. Huvudman för naturum 
Gotland är Länsstyrelsen i Gotlands län.

Naturum Gotlands uppgift är att förklara och ge för-
ståelse för det vi kallar Gotlands värden, det vill säga 
det som är speciellt för just Gotland. Naturum Got-
land ska också inspirera till vistelse och naturkontakt 
genom att ge besökaren tips om vackra, spännande 
och intressanta platser att besöka. 

ADRESS: Vamlingo Prästgård, 623 31 Burgsvik
TFN: 010-223 96 90
E-POST: info@naturumgotland.se
WEBBPLATS: www.naturumgotland.se
www.facebook.com/naturumgotland
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Förekommer främst i Södermanland, Uppland, 
Gotland och Småland.

Larverna utvecklas i döda rötter och döda ved-
delar i levande träd. De kan även utvecklas i bräd-
bitar som ligger slängda i grusgropar samt drivved 
längs havsstränder.

Källa : Artfakta.se

Åttafläckig praktbagge 
(Buprestis octoguttata)

Hagtornsfjäril (Aporia crataegi) föredrar skogen 
före det öppna jordbrukslandskapet. 

Flygtiden pågår cirka en månad och infaller någon 
gång från början av juni och mitten eller slutet av 
juli, vilket styrs av sommarens väder.

Hagtornsfjäril 
( Aporia crataegi) 

Upptäck Gotlands natur!
Naturum Gotland vill inspirera den breda allmänheten till att upptäcka det unika med Gotlands natur- och 
kulturmiljöer. I det här programmet har vi sammanställt guidningar och vandringar som arrangeras av olika 
föreningar och företag på detta tema. Vissa arrangörer tar ut en avgift, andra bjuder på arrangemanget. Även 
naturums evenemang är med här.  För övriga arrangemang ansvarar naturum ej för genomförandet. Är du osäker 
på om programpunkten blir av, på grund av väder eller annat, hör med exkursionsledaren innan! Programfoldern 
kommer ut med tre nummer per år: vår/försommar, sommar samt höst och vinter. 

Vi som arrangerar guidningarna är:
Gotlands Botaniska Förening
Gotländska Ängskommittén
Gotlands Ornitologiska Förening
Museum Lars Jonsson
Gotlands Museum
Vamlingbo sockenförening
Croneborgworks och Sallmunds gård
Naturskyddsföreningen Gotland
STF Gotland
Studiefrämjandet Gotland
Friluftsfrämjandet
Cykelfrämjandet
Länsstyrelsen i Gotlands län
Stora Karlsö
GotlandNature

Har din förening/företag en programpunkt  
eller evenemang som kan passa i denna folder? 
Skicka en förfrågan till: info@naturumgotland.se Rö
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Upplev lugnet och stillheten. Njut av milsvida 
stränder, se sälar på nära håll och svävande 
havsörn. Vandra längs med 60 km markerad led 
genom säregen natur.

Båt från Nynäshamn & Fårösund 
24 maj-8 september

Dagsturer från Gotland 
26, 28 och 30 juni, 3, 5 och  7 juli

www.gotskasandon.se

BESÖK ÖSTERSJÖNS MEST 
ENSLIGA Ö

Foto: Kenneth Bengtsson/Johnér Bildbyrå



Juli 2019

2 juli kl. 18:00
Visning av trädgården ur trädgårdsmästarens synvinkel
Samling vid solursplan i Botaniska trädgården (bland rosenrabatterna). 
Kontaktperson: Mikael Qviberg, tel: 070-724 14 94. 
Botaniska trädgården 

4 juli 14:00 
Trollsländesafari
För hela familjen. Mart Marend. Samling vid solursplan i Botaniska trädgården (bland 
rosenrabatterna). Kontaktperson: Mikael Qviberg, tel: 070-724 14 94. 
Botaniska trädgård

5 juli kl. 12:00-17:00
naturumdagen
Välkommen till naturums årliga familjedag, där du bland annat kan få se hur man 
slungar honung, gå på skattjakt och fiska i fiskedammen. Vi presenterar även vår nya 
utställning ”Kampen för klimatet”  där du bland annat kan delta i en workshop i hur 
du skapar din egen kolinlagring, se delar av ett riktig vindkraftverk på nära håll och 
köra elbil (kräver körkort). 
naturum Gotland

6 juli kl. 10:00
Kultur- och hällmarker runt Bläse i Fleringe
Vi vandrar i området och ser på bland annat pipörten som spridit sig längs vägen, 
liksom blomsteriberis, en annan trädgårdsflykting som etablerat sig på stranden. På 
hällmarken hittar vi kalknarv och gotlandssolvända. Samling kl. 10:00 vid Bläse kalk-
bruksmuseum (här kan man också fika efter vandringen). Ledare: Karin Wågström 
och Jörgen Petersson.
Gotlands Botaniska Förening

9 juli kl. 14:00
Fjärilar och andra småkryp
För hela familjen. Laila Asterhag, Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Samling vid 
solursplan i Botaniska trädgården (bland rosenrabatterna). Kontaktperson: Mikael 
Qviberg, tel: 070-724 14 94. 
Botaniska trädgården

11–13 juli kl.19:30
Vamlingbofestivalen 
Konserter i Vamlingbo kyrka tre kvällar, torsdag till lördag. Se festivalprogrammet på 
www.vamlingbofestivalen.se.
Museum Lars Jonsson 5

Upplev lugnet och stillheten. Njut av milsvida 
stränder, se sälar på nära håll och svävande 
havsörn. Vandra längs med 60 km markerad led 
genom säregen natur.

Båt från Nynäshamn & Fårösund 
24 maj-8 september

Dagsturer från Gotland 
26, 28 och 30 juni, 3, 5 och  7 juli

www.gotskasandon.se

BESÖK ÖSTERSJÖNS MEST 
ENSLIGA Ö

Foto: Kenneth Bengtsson/Johnér Bildbyrå



13 juli kl.10:00
Design- och trulltur
Cykelturen är cirka 3–4 mil med två pauser. Medtag kaffekorg. Samling kl. 10:00 vid Norr-
landa kyrka. Info: Sören, 076-767 96 76 eller Lars, 076 141 28 78.
Cykelfrämjandet Gotland

12–14 juli 
Linnédagarna på Vamlingbo prästgård 
Temat i år är: Under ytan – marinekologi som lyfter historien. 
Föredrag kl. 14:00 fredag till söndag i Forum Östersjön:
• Dan Carlsson, ”The Connection point - den gotländska kusten under vikingatid” 
• Jim Hansson, ”Birkas skepp - nya marinarkeologiska fynd från Björkö” 
• Johan Rönnby, ”Från Svarta havet till Östersjön - Forntida och historiska skepp i ny 

dager”
Miniseminarium kl. 15:30 på söndagen, samtal mellan deltagarna. 
Se detaljerat program på www.larsjonsson.se.
Museum Lars Jonsson och naturum Gotland

12 juli kl. 10:00 
Linnédagarnas fjärilsexkursion
Samlingsplats: Vamlingbo kyrkas parkering.
Museum Lars Jonsson och naturum Gotland

13 juli kl. 08:00 
Linnédagarnas fågelexkursion
Samlingsplats: Hamra bistros parkering.
Museum Lars Jonsson och naturum Gotland

14 juli kl. 10:00
Botanikvandring/Linnéexkursion
Samlingsplats: Vamlingbo kyrkas parkering. Vi rör oss på backar med kalkrik sand runt 
gravhögen liksom ned till fuktområden i dalen västerut. På backarna växer gotländssol-
vända, stor haverrot, alvarglim och kanske någon såpört. I fuktmarkerna kan vi ännu se 
brudsporre, kärrknipprot och kärrlilja. På lite torrare mark i närheten växer backklöver och 
ängsskallra. Ledare: Jörgen Petersson. Efter exkursionen, på naturum från cirka kl. 13:30, 
bestämmer GBF de växter du inte vet namnet på.
Gotlands Botaniska Förening, Museum Lars Jonsson, naturum Gotland

16 juli kl. 18:00
Rosvandring om de taggiga skönheterna under ledning av Rolf Engström
Samling vid solursplan i Botaniska trädgården (bland rosenrabatterna). 
Kontaktperson: Mikael Qviberg, tel: 070-724 14 94. 
Botaniska trädgården
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17 juli kl. 10:30-12:00
Örtvandring
Lisen Sundgren berättar om vilda och odlade örter och om hur de kan användas i 
det moderna köket. Pris: 350 kr. Anmälan görs till tradgarden@larsjonsson.se.
Museum Lars Jonsson

18 juli kl. 14:00-15:30
Workshop Örtspa
Blomstrande hemmaspa med Lisen Sundgren, som visar hur man tillverkar egna 
hudvårdsprodukter. Pris: 350 kr. Anmälan görs till tradgarden@larsjonsson.se.
Museum Lars Jonsson

20 juli kl. 14:00
Visning av museet
Lars Jonsson berättar om sitt arbete med akvarellmåleri och signerar affischer. 
Inträde: 60 kr.
Museum Lars Jonsson

23 juli kl. 10:00
Fjärilssafari med Håkan Elmqvist
Samling vid Träffpunkt Gotland (norr om Södra Hällarna). Ta med matsäck och håvar 
om ni har. Info: Ann-Catrin, 070-441 68 48 och Håkan, 070-471 68 24.
Naturskyddsföreningen Gotland

23 juli kl. 14:00
Håvning för familjer vid badplatsen i Kyllaj
Vi fångar och studera märlor, tångräkor, spigg och många andra djur. Vi håller på ett 
par timmar. Ta med matsäck. Anmäl och info: Charlie, 070- 839 76 87.
Naturskyddsföreningen Gotland

23 juli kl. 18:00
Visning av trädgården ur trädgårdsmästarens synvinkel
Samling vid solursplan i Botaniska trädgården (bland rosenrabatterna).
Kontaktperson: Mikael Qviberg, tel: 070-724 14 94. 
Botaniska trädgården 

25 & 26 juli kl. 13:00-14:30
Måla fåglar för barn
Två grupper, 6–10 år och 11–16 år. Lars och Rebecka leder. Vi är utomhus i träd-
gården, vid dåligt väder inne i prästgården eller i växthuset. Pris: 50 kr per barn för 
material. Anmälan i förväg till museum@larsjonsson.se eller i shopen.
Museum Lars Jonsson
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27 juli kl. 08:00
Fågelexkursion vadare och tärnor 
Samling på Hamra Bistros parkering. Pris: 100 kr, betalas med swish eller kontant.
Museum Lars Jonsson och naturum Gotland

27 juli kl. 10:00 
Fröjelturen 
Cykelturen är cirka 3–4 mil med två pauser. Medtag kaffekorg. Samling kl. 10:00 vid 
Fröjel kyrka. Info: Ann-Mari, 076-213 12 32 eller Berit, 070-418 20 95.
Cykelfrämjandet Gotland

27 juli kl. 20:45
Nattens tysta jägare - Fladdermöss i Botan
För hela familjen. Fladdermusexpert Marie Nedinge, Naturvårdsverket. Samling vid 
solursplan i Botaniska trädgården (bland rosenrabatterna). Kontaktperson: Mikael 
Qviberg,  tel: 070-724 14 94. 
Botaniska trädgården

30 juli kl. 10:00
Naturvandring i norra delen av naturreservatet Träskvidar 
Vi tittar på skogsmark med inlandsraukar, hällmarker med mera. Ta med matsäck. 
Samling vid Hellvi kyrka kl. 10:00. Ansvarig: Charlie Wijnbladh, 070- 839 76 87.
Naturskyddsföreningen Gotland

30 juli kl. 18:00
Visning av trädgården ur trädgårdsmästarens synvinkel
Samling vid solursplan i Botaniska trädgården (bland rosenrabatterna). 
Kontaktperson: Mikael Qviberg, tel: 070-724 14 94. 
Botaniska trädgården

Augusti 2019
2–4 augusti
Fågelfotokurs
Om du gillar fåglar och foto är detta kursen för dig. Du får prova att sitta/ligga i ett 
fotogömsle. Plats: Holmhällar. Mer info och anmälan: www.gotlandnature.com.
GotlandNature

4 augusti kl. 08:00
Fågelskådning vid Norsholmen 
Det är återigen dags för denna årliga vandring bland vadare, rovfåglar med mera. 
Samling vid Livräddningsmuséet i Ekeviken kl. 08:00 (kolla Fåröfärjans tidtabell!). 
Ledare och kontaktperson: Tord Lantz, 070-669 50 00.
Gotlands Ornitologiska Förening
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4 augusti kl. 10:00
Galgberget runt
Vi ser på natur och kultur på Galgberget, Kärleksstigen, Åhsbergska hagen, Flund-
reviken, Gustavsvik och norra Kyrkogården. Samling vid Galgen. Ta med matsäck i 
ryggsäck. Ledare: Anders Lekander, 070-216 06 57.
Naturskyddsföreningen Gotland

10 augusti kl. 10:00
Södernatur
Cykelturen är cirka 3–4 mil med två pauser. Medtag kaffekorg. Samling kl. 10:00 vid 
Hamra kyrka. Info: Sören, 076-767 96 76 eller Lars, 076-141 28 78.
Cykelfrämjandet Gotland

14 augusti kl. 18:00
Visning av trädgården ur trädgårdsmästarens synvinkel
Samling vid solursplan i Botaniska trädgården (bland rosenrabatterna). 
Kontaktperson: Mikael Qviberg,  tel: 070-724 14 94. 
Botaniska trädgården

17 augusti kl. 14:00
Strandvandring från Klase fiskeläge
Vi tittar bland annat på växten kotula. Ta med matsäck. Samling vid Sproge kyrka. 
Ansvarig: Ann-Catrin: 070-441 68 48.
Naturskyddsföreningen Gotland

18 augusti kl. 09:00
Fågelskådning vid Ålarve
Nu återbesöker vi ett av vårens sista utflyktsmål, nämligen Ålarve naturreservat i 
Ronehamn. Många fågelarter känner vi igen från i våras, men förhoppningsvis finns 
artrika flockar med vadare från Arktis. Medtag gärna fika. Samling på parkeringen vid 
reservatsentrén (se skylt i samhället) kl. 09:00. Ledare och kontaktperson: Per Smit-
terberg, 070-568 53 68.
Gotlands Ornitologiska Förening

24 augusti kl. 10:00
Hogränsgrillen
Cykelturen är cirka 3–4 mil med två pauser. Medtag kaffekorg. Samling kl. 10:00 vid 
Hogrän kyrka. Info: Anneli, 070- 512 87 94 eller Allan, 073-906 66 90.
Cykelfrämjandet
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25 augusti kl. 10:00
Varvsholms strandängar i Sanda
Vi besöker de fina saltrika strandängarna väster om Snäckan. Här växer de salttåliga 
arterna glasört, saltört, saltmålla och strandmalört. Kanske kan vi närmare pensi-
onatet få syn på sötvedel och åtminstone rester av strandvedeln. Samling i Klinte-
hamns hamn (P-platsen vid Karlsöbåten) kl. 10:00. Ledare: Gun Ingmansson.
Gotlands botaniska förening

25 augusti kl. 10:00
Kustvandring längs nordvästra klintkusten
Vi går längs vandringsleden norrut. Vi avslutar vid Häftingsklint och åker i gemen-
samma bilar tillbaka till Svarthäll. Ta med matsäck. Samling vid Svarthäll i Ireviken. 
Anmälan till Sara, 070-264 91 10 eller Camilla, 070-550 90 34.
Naturskyddsföreningen Gotland

31 augusti kl. 14:00
Från aska till glas
Visning och information om glastillverkning. Det finns möjlighet att stanna kvar och 
prova på att blåsa själv för en kostnad mellan 390-590 kr. Begränsat antal, föranmä-
lan krävs senast den 1 augusti. Samling vid glasblåseriet på Mellangatan 56 i Visby. 
Ansvarig: Sanna, 070-795 75 55 och Ann-Catrin, 070-441 68 48.
Naturskyddsföreningen Gotland
 

September 2019
8 september kl. 09:00
Fågelskådning vid Alsvik och Mjauviken 
Vi vandrar längs Peteskusten och ser vad de välbetade strandbackarna och sumpiga 
vikarna har att erbjuda. Samling på parkeringen innanför fiskebodarna kl. 09:00. Kom 
ihåg matsäck och välj lämpliga kläder. Ledare och kontaktperson: Sivert Söderlund, 
070- 332 66 77.
Gotlands Ornitologiska Förening

15 september kl. 07:00
Höstflyttningen på Storsudret 
Vi gör som traditionen bjuder, vinkar farväl till fåglarna vid Hoburgen. Det är mäng-
der med fåglar, både små och stora samt vanliga och rara, som lämnar Gotland för 
varmare nejder. Samling på parkeringen norr om Hoburgsklippan i Sundre kl. 07:00. 
Om vädret tillåter och termiken lyfter så förflyttar vi oss upp till Alvret och Muskmyr 
framåt dagen. Kom ihåg matsäck och välj lämpliga kläder. Leder det hela gör Per 
Smitterberg, 070-568 53 68.
Gotlands Ornitologiska Förening
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Illustration: Regeringskansliet/FN
. 

H
eddyngbagge. Foto: David Lundgren.

28 september kl. 10:00
Svampexkursion till Lindeberget
I detta nyblivna naturreservat har det under senare år hittats flera intressanta svam-
par. Vi besöker berget och ser vad vi kan hitta av svampar och andra kryptogamer. 
Samling vid Linde kyrka kl. 10:00. Ledare: Elsa Bohus Jensen och Dennis Nyström.
Gotlands Botaniska Förening



Vi tar Gotland längre
- i dialog och med helhetssyn

Länsstyrelsen ska se till att regeringens och riks-
dagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt 
som möjligt. Länsstyrelsen är den mest mångsidiga 
av Sveriges myndigheter. Våra ansvarsområden och 
vår kompetens spänner över hela samhällsom-
rådet. 

Vi arbetar med:
• att ge råd och information 
• att bedriva tillsyn och kontrollera att olika  
 verksamheter följer lagar och riktlinjer
• att  ge  tillstånd, pröva överklaganden av kom-
    munala beslut och sammanställa information
• att samordna länets krafter genom att ta  
 initiativ till olika möten och aktiviteter
• att ge bidrag till verksamheter av olika slag 
 
Läs mer på www.lansstyrelsen.se/gotland 

Länsstyrelsen i Gotlands län
Besöksadress: Visborgsallén 4, 621 85  VISBY 
Telefon: 010-223 90 00, e-post: gotland@lansstyrelsen.se 




