
I Linnés fotspår längs 
Vaksalavandringen
När: 20 maj kl. 9–ca 13
Var: Linnéstigen Vaksalavandringen. Samling vid Uppsala 
centralstation, läge C3.
Busshållplats: Törnby

På sin tid var Linné otroligt populär som inspiratör ute i 
naturen. Det hyllar vi idag när Linné firar sin födelsedag med 
en guidning längs en av hans klassiska exkursionsstråk, 
Linnéstigen Vaksalavandringen. Naturguide Lisel Hamring 
berättar om de växter vi ser idag, vilka som fanns på Linnés tid 
och vad han använde dem till.  Vi kommer att starta i slutet av 
stigen, vid Törnby, och gå mot Jälla och vidare till Ekensberg 
där vi avslutar. Det blir totalt 5,5 km. Se mer info om upplägget 
på Biotopias hemsida, biotopia.nu/kalender.

Anmälan: info@biotopia.nu, eller 018-727 63 70

Bioblitz Linné
När: 21 och 22 maj kl. 10–16
Var: Hågadalen, Predikstolen
Busshållplats: Lurbo bro

Tillsammans letar vi efter artskatter i Hågadalens biologiska 
mångfald! I smågrupper få vandrar vi iväg med en artexpert för 
att leta efter så många olika arter som möjligt. Efter vandringen 
samlas vi vid ett tält för att gå igenom fynden och registrera 
dem i Artportalen (webbsida för artfynd i Sverige). 

På söndagen har vi drop-in för allmänheten, följ med en expert 
ut för att leta efter arter! På måndagen är skolklasser från 
gymnasiet välkomna att boka in sig. Allmänheten får gärna 
komma förbi också på måndagen!

Anmälan: Endast för skolklasser, till bokning@biotpia.nu

Fjärilssafari för 4 – 6-åringar
När: 24 maj kl. 13–14
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten, i västra utkanten av 
Uppsala. Samling på parkeringen vid Hällens gård
Busshållplats: Håga by, därifrån följ skyltarna mot Fjärilsstigen

Välkommen på mini-safari på fjärilsstigen! Gillar du fjärilar? 
Idag har du chansen att lära dig mer!  Det finns massor av 
olika sorter som skiljer sig i både färg och form. Vad är en fjäril 
och var kan man hitta dem i naturen? Vi undersöker fjärilar 
och ser vilka vi kan hitta på stigen. Vi går tillsammans till en 
fin fikaplats i skogsbrynet och tillbaka (totalt 1km). Vi tar med 
håvar och utrustning som man får låna. Ta gärna med eget fika! 

Anmälan: Anmäl hela ditt sällskap (även vuxna som följer 
med) till info@biotopia.nu

Fjärilssafari för 7 – 12-åringar
När: 25 maj kl. 13–15
Var:Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten, i västra utkanten av 
Uppsala. Samling på parkeringen vid Hällens gård
Busshållplats: Håga by, därifrån följ skyltarna mot Fjärilsstigen

Idag är det ledigt från skolan och du kan följa med på 
fjärilssafari! Vi samlas vid parkeringen vid Hällens Gård där 
du får låna håv och utrustning som man kan använda för att 
titta på fjärilar. Hur känner man igen en fjäril och hur hittar 
man dem? Vilka fjärilar är ute och flyger just nu? Fjärilsstigen i 
Hågadalen-Nåsten är en plats där man kan hitta många olika 
arter av fjärilar. En del flyger på öppna marker och andra hittar 
man i öppningar i skogen. Ta med eget fika. Vi kommer att gå 
en kortare sträcka längst banvallen (totalt ca 2 km).

Anmälan: Anmäl hela ditt sällskap (även vuxna som följer 
med) till info@biotopia.nu

Fjärilsstigen på lätt svenska
När: 6 juni kl. 13–15
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten, i västra utkanten av
Uppsala. Samling på parkeringen vid Hällens gård
Busshållplats: Håga by, därifrån följ skyltarna mot Fjärilsstigen

Idag är Sveriges Nationaldag! Vi välkomnar gamla och nya 
svenskar ut i den vackra försommaren för att titta på fjärilar! 
Fjärilsstigen i naturreservatet Hågadalen-Nåsten ligger alldeles 
utanför Uppsala och är en av Sveriges bästa platser för att se 
många olika fjärilar. Vi berättar om Sveriges fjärilar, var de olika 
fjärilarna finns och hur man ska göra för att få syn på dem. Vi 
visar hur man använder håvar och går tillsammans en bit längs 
stigen (totalt 3 km) för att se vilka fjärilar vi hittar. Ta med fika! 

Anmälan: info@biotopia.nu  
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Biotopias Äventyrsgrupp
Äventyrsgruppen är till för dig som är 15-25 år och vill 
upptäcka naturen tillsammans med andra i samma ålder. 
Vi riktar oss främst till dig som är ny i Sverige, men alla som 
vill lära sig mer om natur, friluftsliv och andra kulturer är 
välkomna med!

Under sommaren kommer vi ha både läger med 
övernattning och dagsaktiviteter. Håll utkik på  
www.biotopia.nu/aventyrsgruppen eller kontakta Sara för 
mer information!

Kontakt:
sara@biotopia.nu 
tel. 070 6041384

Leta spindlar vid Kronparken, 
familjeaktivitet
När: 22 juni kl. 13–16
Var: Smultronstället Kronparken, Uppsala
Busshållplats: Polacksbacken eller Grindstugan

Vilka spindlar kan man hitta i vår natur? Hur ser de ut? Spinner 
alla nät? Var hittar man dem? Följ med på spindelsafari 
och leta spindlar och andra småkryp med biologen 
och småkrypsexperten Ged Malsher från SLU. Vi går på 
gemensam spindeljakt kl. 13 och 14.30. Däremellan är det fri 
småkrypsletning på egen hand. Håvar och luppar finns att låna.

Anmälan: Nej

Cykeltur till naturen 
Med paddling på Fyrisån
När: 29 juni kl. 15–17
Var: Samling vid Biotopia, därifrån cyklar vi till Fyrishov

Längs Fyrisån flyter man fram genom en härlig grönska och 
från kanoten kan man spana efter fiskar och fåglar. Vi cyklar 
från Biotopia till Fyrishovs camping. Därifrån paddlar vi  i ca 
en timme. Vi paddlar uppströms så långt vi hinner och på 
tillbakavägen får vi lite hjälp av det strömmande vattnet. 
Flytvästar i lite större storlekar finns att låna. 

Våra torsdagsturer på cykel vänder sig till vuxna och äldre 
intresserade barn. Det kostar inget att delta men anmäl dig 
i förväg, vissa turer har begränsat antal platser. OBS! Turerna  
avslutas kl 17 på aktivitetsplatsen, i det här fallet vid Fyrishov. 
Guidar gör Karin Lindström från Biotopia. 

Anmälan: Senast 28/6 till info@biotopia.nu eller 018-727 63 70

Fjärilssafari – högsommar
När: 2 juli kl. 13–15
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten, Samling vid punkt 3 på 
fjärilsstigen, där stigen viker av från banvallen.
Busshållplats: Håga by, därifrån följ skyltarna mot Fjärilsstigen

Början av juli är den kanske allra bästa tiden att hitta många 
olika arter fjärilar. På den här safarin går vi längst stigarna den 
sista sträckan av fjärilsstigen, där man har bäst chans att se 
många olika arter. Vi går i lugn takt en sträcka på ca 3 km. Vi tar 
med utrustning (håvar och burkar) som du får låna.

Skulle det vara dåligt fjärilsväder så tar vi med material som vi 
kan visa.  Ta gärna med eget fika! Guidar gör Lennart Henstam 
från Entomologiska föreningen och Maria Brandt från Biotopia.

Anmälan: info@biotopia.nu  

Cykeltur till naturen 
Om istidens spår på lätt svenska
När: 6 juli kl. 15–17
Var: Samling vid Biotopia, därifrån cyklar vi till Ultuna

Följ med på en tur där vi cyklar söderut längs Uppsalaåsen, till 
Ultuna. På vägen lär vi oss om istider och varför landskapet runt 
omkring oss ser ut som det gör. Vi pratar om rullstensåsen och 
andra spår efter istiden. Turen är på lätt svenska, men alla som 
är intresserad av spår efter istiden är välkomna!

Våra torsdagsturer på cykel vänder sig till vuxna och äldre 
intresserade barn. Det kostar inget att delta men anmäl dig 
i förväg, vissa turer har begränsat antal platser. OBS! Turerna 
avslutas kl. 17 där guidningen slutar, i det här fallet vid Ultuna. 
Guidar på dagens tur gör Sara Beckman från Biotopia.

Anmälan: Senast 4/7 till info@biotopia.nu eller 018-727 63 70
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Cykeltur till naturen 
Med håvning i Fyrisån
När: 13 juli kl. 15–17
Var: Samling vid Biotopia, därifrån cyklar vi söderut längs 
Fyrisån

Följ med Daniel ut på en avslappnad cykeltur längs Fyrisån 
och upptäck det myllrande livet under ytan. Vi cyklar till 
en eller flera platser längs med ån för att håva. I vattnet 
gömmer sig spännande varelser som stora trollsländelarver, 
vattenskorpioner och dykarbaggar. 

Våra torsdagsturer på cykel vänder sig till vuxna och äldre 
intresserade barn. Det kostar inget att delta men anmäl dig 
i förväg, vissa turer har begränsat antal platser. OBS! Turerna 
avslutas kl 17 på aktivitetsplatsen, i det här fallet någonstans 
längs Fyrisån. Guidar gör Daniel Schrire från Biotopia.

Anmälan: Senast 11/7 till info@biotopia.nu eller 018-727 63 70

Cykeltur till naturen 
Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten
När: 20 juli kl. 15–17
Var: Samling vid Biotopia, därifrån cyklar vi till Fjärilsstigen i 
Hågadalen-Nåsten

Den här torsdagen cyklar vi ca 4 km längs cykelvägar ut till 
Fjärilsstigen i naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Platsen är en 
av Sveriges artrikaste miljöer när det gäller fjärilar. Vi cyklar en 
bit in längs stigen och stannar för att håva fjärilar på några olika 
platser. Eventuellt lämnar vi cyklarna och går en bit längs de 
inre delarna av stigen.

Våra torsdagsturer på cykel vänder sig till vuxna och äldre 
intresserade barn. Det kostar inget att delta men anmäl 
dig i förväg, vissa turer har begränsat antal platser. OBS! 
Turerna avslutas kl 17 på aktivitetsplatsen, i det här fallet vid 
Fjärilsstigen. Guidar gör Mikaela Puranen från Biotopia. 

Anmälan: Senast 18/7 till info@biotopia.nu eller 018-727 63 70

Cykeltur till naturen 
Med asppejling längs Fyrisån
När: 27 juli kl. 15–17
Var: Samling vid Biotopia, därifrån cyklar vi längs Fyrisån

Aspen, Upplands landskapsfisk, finns i Fyrisån mitt inne i 
Uppsala. Fem av asparna som håller till här är märkta med 
sändare och går att följa med pejlingsutrustning. På denna 
utflykt följer vi Fyrisån för att försöka pejla några utav dem. Vi 
pratar också om fiskvandringsvägar, varför just aspen är speciell 
och betydelsen av att bevara den.

Våra torsdagsturer på cykel vänder sig till vuxna och äldre 
intresserade barn. Det kostar inget att delta men anmäl dig 
i förväg, vissa turer har begränsat antal platser. OBS! Turerna 
avslutas kl 17 på den plats där utflykten slutar, i det här fallet 
någonstans längs Fyrisån. Guidar gör Johnny Malmberg.

Anmälan: Senast 25/7 till info@biotopia.nu eller 018-727 63 70

Cykeltur till naturen 
Växter på åsen vid Fullerö backar
När: 3 augusti kl. 15–17
Var: Samling vid Biotopia, därifrån cyklar vi till naturreservatet 
Fullerö backar
 
Följ med på blomstervandring i det vackra naturreservatet 
Fullerö backar.  Bland de betade kullarna finns flera olika arter 
och vi ser efter hur många vi hittar. Vi cyklar längs cykelvägar 
från Biotopia i gemensam trupp, cykelturen blir ca 10 km enkel 
väg. Framme i reservatet går vi en runda på ca 1 km. Ta gärna 
med eget fika.

Våra torsdagsturer på cykel vänder sig till vuxna och äldre 
intresserade barn. Det kostar inget att delta men anmäl dig 
i förväg, vissa turer har begränsat antal platser. OBS! Turerna 
avslutas kl 17 på aktivitetsplatsen, i det här vid Fullerö backar. 
Guidar gör Sofie von Knorring från Biotopia.

Anmälan: Senast 1/8 till info@biotopia.nu eller 018-727 63 70

Cykeltur till naturen 
Ätliga växter i Hågadalen
När: 10 augusti kl. 15–17
Var: Samling vid Biotopia, därifrån cyklar vi till Hågadalen
 
Följ med på en cykelutflykt till Hågadalen där vi kommer att 
leta efter ätliga vilda växter. Från Biotopia till Hågadalen är det 
ca 3 km. När vi letat färdigt tar vi en fikapaus, där vi smakar på 
älggrässaft och pratar om hur man kan tillaga det vi hittat.  
Ta gärna med eget fika.

Våra torsdagsturer på cykel vänder sig till vuxna och äldre 
intresserade barn. Det kostar inget att delta men anmäl dig 
i förväg, vissa turer har begränsat antal platser. OBS! Turerna 
avslutas kl 17 på aktivitetsplatsen, i det här fallet i Hågadalen. 
Guidar gör Klara Granlöf från Biotopia.

Anmälan: Senast 8/8 till info@biotopia.nu eller 018-727 63 70
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Cykeltur till naturen 
Trumgräshoppor vid Fullerö backar
När: 17 augusti kl. 15–17
Var: Samling vid Biotopia, därifrån cyklar vi till naturreservatet 
Fullerö backar
 
De har röda vingar och låter som små helikoptrar när de flyger. 
De är sällsynta men finns på två platser i Uppland. Följ med 
till Fullerö backar och leta trumgräshoppor! Från Biotopia till 
Fullerö backar är det ca 10 km. Vi cyklar längs cykelvägar.   
OBS! Turen ställs in vid regn.

Våra torsdagsturer på cykel vänder sig till vuxna och äldre 
intresserade barn. Det kostar inget att delta men anmäl dig 
i förväg, vissa turer har begränsat antal platser. OBS! Turerna 
avslutas kl 17 på aktivitetsplatsen, i det här fallet Fullerö backar. 
Guidar gör Maria Brandt från Biotopia.

Anmälan: Senast 15/8 till info@biotopia.nu eller 018-727 63 70

Fjärilssafari – sensommar
När: 13 augusti kl. 13–15
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten, i västra utkanten av 
Uppsala. Samling vid punkt 3 på fjärilsstigen, där stigen viker av 
från banvallen.
Busshållplats: Håga by, därifrån följ skyltarna mot Fjärilsstigen

Nu börjar sommaren gå mot sitt slut men ännu finns det bra 
chans att hitta många olika arter fjärilar på fjärilsstigen. På den 
här safarin går vi den sista sträckan av fjärilsstigen, där man har 
bäst chans att se många olika arter. Vi går i lugn takt en sträcka 
på ca 3 km. Du behöver inga speciella förkunskaper och vi tar 
med utrustning (håvar och burkar) som du får låna på turen. 

Vi kommer att titta på de fjärilar vi hittar längst stigen och 
skulle det vara dåligt fjärilsväder så tar vi med material som vi 
kan visa.  Ta gärna med eget fika!  Guidar gör Lennart Henestam 
från Entomologiska föreningen och Maria Brandt från Biotopia

Anmälan: info@biotopia.nu  

Nattfjärilar
När: 18 augusti kl. 21–23
Var: Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten, i västra utkanten av 
Uppsala. Samling på parkeringen vid Hällens gård
Busshållplats: Håga by, därifrån följ skyltarna mot Fjärilsstigen

Ikväll öppnar vi dörren till nattfjärilarnas värld! Nu är kvällarna 
lite mörkare och det brukar gå bra att locka till sig många 
olika arter av nattfjärilar med ljusfällor. Vi sätter upp ljus- och 
doftfällor för att locka till oss några av alla de arter nattfjärilar 
som finns i Hågadalen. Vi kommer inte att gå någon längre 
sträcka så klä dig varmt om det är kyligt. Du behöver inte ha 
några förkunskaper för att vara med utan det räcker att vara 
nyfiken på nattfjärilar. Kvällen genomförs i samarbete med 
Entomologiska föreningen i Uppsala. Ta gärna med eget fika! 

Anmälan: info@biotopia.nu  eller 018-727 63 70
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Linnestig JumkiLsVandringen

Linnéstigsvandring bland glupar, 
granar och gammelskog
När: 3 september kl. 10–ca 15
Var: Linnéstig Jumkilsvandringen. Samåkning från Biotopia, 
Vasagatan 4 i Uppsala.
Busshållplats (Biotopia): Ekonomikum

Följ med ut till Uppsalas mest avlägsna Linnéstig i 
Jumkilsskogen. Vi vandrar förbi en gammal fornborg och 
balanserar på spänger över mossen. Vandringen går från 
gammelskogen i Örnsätra till Studentvilan, ca 4,6 km. För 
dem som vill åker vi gemensamt från Biotopia i Uppsala kl 10. 
Meddela vid anmälan om du vill göra det. Vandringen startar  
kl. 11 från Örnsätra. Gemensam transport från slutet, 
Studentvilan kl. 14. Medtag matsäck.

Anmälan till Biotopia: info@biotopia.nu eller 018-727 63 70 
senast 27/8.


