
I samarbete med ideella föreningar,  
kommuner, naturskolor och Region Uppsala

Häng med ut i naturen!
Naturupplevelser, guidningar, cykelturer,  
familjeaktiviter och mycket mer.

Kartlänkar och mer detaljer finns på:  
www.biotopia.nu/kalender

Till Biotopia kan du också ringa om du har frågor  
om aktiviteter i programmet: 018-727 63 70

Utflyktsprogrammet  
höst & vinter 2017



Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender

Det är vi som arbetar med programmet

Biotopia, Biologiska museet i Uppsala, fungerar som nav 
för programmet. Hit kan du vända dig om du har frågor.  
På Biotopias hemsida hittar du hela programmet och här 
finns också kartlänkar till utflykterna. 

Telefon: 018-727 63 70 
Hemsida: www.biotopia.nu/kalender 
E-post: info@biotopia.nu 
Öppettider: Tis–fre 9–17, lör–sön och skollov 11–17. 

Länsstyrelsen arbetar med att skydda och sköta 
värdefulla naturområden och arter. Vi underlättar för 
besök i naturreservaten och arbetar även övergripande 
med friluftsliv i länet. Vi är en statlig myndighet och jobbar 
för att nå de mål som regering och riksdag har satt upp. 
Genom Utflyktsprogrammet vill vi locka fler människor till 
upplevelser i naturen, men även stärka samarbetet kring 
naturvård och friluftsliv.

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och 
naturskola i Uppsala län. Vi har under många år arbetat 
tillsammans med föreningar, kommuner och andra aktörer 
för att lyfta friluftslviet. Genom Utflyktsprogrammet vill vi 
visa upp allt som händer ute i naturen samtidigt som vi gör 
det lättare för dig att hitta ut. Vi samarbetar med många 
olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Vår 
basfinansiering kommer från Region Uppsala.

Tack till ideella föreningar, kommuner och naturskolor 
som bidrar med aktiviteter till programmet. Och till Region 
Uppsala som hjälper oss att sprida det.

1. Gröna ytor i staden
När: 25 augusti kl. 15–16
Var: Samling vid kommunkontoret i Heby, Tingsgatan 11
Busshållplats: Heby station eller Heby torg

I Heby har kommunen inventerat alla egna gröna ytor. Under 
en timmes vandring berättar vi om vilka gröna (och blåa!) 
miljöer som finns i centrala Heby och hur kommunen sköter 
dem utifrån tankar om biologisk mångfald, anpassning till 
ett förändrat klimat, ekosystemtjänster och möjligheter till 
promenader, aktiviteter, möten och vila utomhus. Vi går ca  
3 km, mestadels på hårdgjorda ytor.

Aktiviteten är en del av Lokala naturvårdens dag.

Anmälan: Nej
Arrangör: Heby kommun

2. Exkursion – Nattlys
När: 26 augusti kl. 20
Var: Tunåsen, Gamla Uppsala
Busshållplats: Kungshögarna

Vi upprepar förra årets nattlys där vi tittar på nattfjärilar. 
Denna gång vid de fina markerna på Tunåsen. Ta med 
fika och pannlampa. Busshållplats och parkering finns vid 
Kungshögarna, Gamla Uppsala. Därifrån är det ca 1 km 
promenad söderut, längs gångvägen på östra sidan av 
Kungshögarna. Följ därefter skyltarna mot utsiktsplats

Anmälan: Nej 
Arrangör: Entomologiska Föreningen

3. Stadsskogens dag
När: 27 augusti kl. 11–15
Var: Stadsskogen, Uppsala
Busshållplats: Sommarro vid Norbyvägen eller Döbelnsgatan

Stadsskogens dag är en friluftsdag för alla åldrar där olika 
föreningar och organisationer presenterar sin verksamhet. Här 
finns aktiviteter som ponnyridning, försäljning av kolbullar, 
korv, fika och trädgårdsväxter m.m.

Anmälan: Nej
Arrangör: Uppsala kommun

4. Biotopia på Stadsskogens dag
När: 27 augusti kl. 10–15
Var: Stadsskogen, Uppsala
Busshållplats: Sommarro vid Norbyvägen eller Döbelnsgatan 
vid Kåbovägen

Upptäck Stadsskogens träd tillsammans med Biotopia. Gör 
fina vykort med löv från ditt favoritträd. Gå en tipspromenad 
längs en Linnéstig, testa dina skogskunskaper och var med i en 
utlottning av fina priser. 

Anmälan: Nej
Arrangör av trädaktiviteten: Biotopia
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5. Upplev Gräsös natur på cykel
När: 27 augusti kl 10.15 (10-färjan från Öregrund)
Var: Samling vid Gräsö gård
Busshållplats: Öregrund, färjeläget. Härifrån bilfärjan över till 
Gräsö och promenad 500 m till Gräsö gård

Välkommen ut och upplev Gräsö på cykel! Vi cyklar gemensamt 
den så kallade Mellanturen på Gräsö, ca 20 km i ett tempo så 
att alla hinner med. Det går fint med en vanlig cykel, men en bit 
genom skogen får vi leda cyklarna över lite stenar och rötter. 
Barnsadel går bra men inte cykelkärra.

Aktiviteten är en del av Lokala naturvårdens dag.

Anmälan: Nej
Arrangörer: Gräsöfonden, Gräsö Turism, Östhammars kommun

6. Upplandsleden och Filmspången
När: 27 augusti kl. 10 
Var: Samling vid Films kyrka

Välkommen ut och upplev en del av Upplandsleden, vår 
egen vandringsled som tar dig genom skog, längs sjöar och 
våtmarker och upp i fågeltorn. Vi går från Films kyrka till 
Filmspången. Svante Svensson berättar vid grillplatsen om sina 
planer med Filmsjön. Vi bjuder på grillad korv och dricka. 

Aktiviteten är en del av Lokala naturvårdens dag.

Anmälan: Nej
Arrangörer: Films SK, Upplandsstiftelsen, Östhammars 
kommun

7. Tallparken – ett friluftsområde  
med historia
När: 27 augusti kl. 15
Var: Samling vid grillplatsen/gröna bron vid Hummelfjärd i 
Öregrund. Se karta i Biotopias kalender
Busshållplats: Kavarövägen. Härifrån är det 700 m promenad

Välkommen till Tallparken, ett natur- och friluftsområde med 
historia! Här har Öregrundsbor och besökare under många 
år njutit av den vidsträckta utsikten, solnedgångar i havet, 
de gamla tallarna och gäddornas vandring upp till yttre 
Hummelfjärden för lek. Vi bjuder på grillad korv och kaffe!

Aktiviteten är en del av Lokala naturvårdens dag.

Anmälan: Nej
Arrangörer: Tallparkens vänner, Östhammars kommun, 
Upplandsstiftelsen

8. Naturvandring i augustikvällen
När: 27 augusti kl. 19.30 
Var: Knivsta, samling vid totempålen i björkskogen i å-rummet 
i centrala Knivsta 
Busshållplats: Knivsta station

Vi berättar om aktuella naturvårdsprojekt i Knivsta och gör en 
kortare vandring till Gredelby hagar för att titta på nattflygande 
fjärilar och andra insekter. När kvällen övergår i natt finns 
möjlighet att få lära sig mer om fladdermössen och deras liv.
Tag med egen matsäck och ficklampa. Vi bjuder på kaffe.

Aktiviteten är en del av Lokala naturvårdens dag.

Anmälan: Nej
Arrangörer: Knivsta kommun, Naturhistoriska riksmuseet, 
Trunstagruppen, Biotopia och Knivsta naturskola i Eda.

9. Ringmärkning vid Örbyhus slott
När: 27 augusti kl. 07
Var: Örbyhus slott, samling på parkeringen

Under några morgontimmar följer vi arbetet med ringmärkning 
av fåglar vid Oxängen bakom Örbyhus slott. Att se fåglar 
på nära håll och kanske få hålla en i handen är en speciell 
upplevelse. Guidar gör Oxängens ringmärkargrupp och 
Upplands Ornitologiska Förening.

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Tierp

10. Kvällspaddling 
När: 29 augusti kl. 17.30–21.30
Var: Samling vid Sunnerstastugan, Uppsala
Busshållplats: Sunnerstabacken

Följ med ut och njut av de vackra kvällarna på Ekoln! Du 
har provat på kajakpaddling och vill ha lite sällskap och 
paddelträning. Vi ger tips om så önskas och fikar tillsammans 
efter halva kvällen. Ta med dig fikatermos, några mackor och 
ett klädombyte.

Du måste kunna simma 200 m och bör ha fyllt 15 år. Finns det 
tillräckligt med ledare kommer gruppen delas i en snabb och 
en grupp som paddlar i normalfart.

Kostnad: 140 kr, inklusive kajak, för medlemmar i 
Friluftsfrämjandet. För övriga kostar det 220 kr. 
Anmälan: Anmälan görs via formulär som du hittar här: 
dinkurs.se/appliance/?event_id=44761
Arrangör: Friluftsfrämjandet Uppsala

Alla utflykter finns också i appen Naturkartan!
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11. Prova på orientering med OK Enen
När: 29 augusti kl. 18–19
Var: Gånstagården, Enköping
Busshållplats: Fagerudd vägskäl. Härifrån är det 300 m 
promenad till Gånstagården.

Vill du prova på hur det är att orientera kan du besöka något av 
våra orienteringstillfällen i höst. Här får du prova alla moment 
som ingår i en orienteringstävling, men du gör det i säker 
terräng där du inte riskerar att komma vilse. 

Ta på oömma kläder. Den orienteringsutrustning du behöver 
lånar du på plats. 

Anmälan: Nej
Arrangör: OK Enen

12. Fjällnoradagen
När: 2 september kl. 11–15
Var: Fjällnora friluftsområde utanför Uppsala
Busshållplats: Denna dag kan du åka museitåget Lennakatten 
och därefter veteranbuss ända fram till Fjällnora. Se tidtabeller 
på lennakatten.se/sv/tidtabell

Välkommen till en dag för hela familjen med massor av 
aktiviteter och uppvisningar! 

Låna roddbåtar, kanoter och trampbåtar. Se på fårklippning 
Bygg din egen fågelholk eller följ med på svampguidning.  
Se utförligare program på www.uppsala.se/fjallnora

Anmälan: Nej
Arrangör: Uppsala kommun

13. Fåglar vid Fysingen
När: 2 september kl. 15.30
Var: Sjön Fysingen, Rosersberg. Samling vid Helga 
Trefaldighetskyrkan i Uppsala för samåkning. 
Busshållplats: Nedre slottsgatan (Uppsala)

Ströms mad vid Fysingen är ett eldorado för allehanda 
sjöfåglar. Gäss och änder rastar i stora mängder men så här års 
ligger fokus framförallt på vadare – strandpipare, brushanar, 
kärrsnäppor och grönbenor. Ovanför oss jagar lärkfalkarna. Det 
finns även chans att se ägretthäger. 

Kostnad: 50 kr i resekostnad
Anmälan: Jon Hessman, jonhessman@hotmail.com eller  
073-554 40 84
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

14. Småfågelskådarna – Ringmärkning vid 
Oxängen, för barn
När: 3 september kl. 08
Var: Örbyhus slott, samling på parkeringen

Mesar och sångare fastnar i näten liksom en och annan trast. 
Alla som vill får hålla en fågel i handen. Erfarna ringmärkare 
berättar om vad ringmärkningen lär oss. 

De som vill följer sedan med till fågeltornet vid Varggropen 
på andra sidan Vendelsjön och tittar på rastande änder, gäss, 
vadare och rovfåglar. Vi fikar på Ängslyckans café ett stenkast 
från fågeltornet. Guidar gör Petter Haldén och Anders Arnell.

Anmälan och frågor: petter.halden@gmail.com
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening och Oxängens CES

15. 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. Tag med matsäck.

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

16. Riktad slåtter för att gynna korskovall
När: 3 september kl. 11
Var: Arnöhuvuds naturreservat, Skohalvön. Samling på P

I kanten av en äng (Lillåker) i Arnöhuvuds naturreservat finns 
ett mindre bestånd av den rödlistade örten korskovall. Den 
håller på att kvävas av högvuxna gräs och ormbunkar. För att 
gynna beståndet bedriver Naturskyddsföreningen slåtter i 
slutet av växtsäsongen. Kom och hjälp till! Ta gärna med lie/
räfsa om du har och fika. 

Anmälan: Nej
Arrangör: Håbo naturskyddsförening

Glöm inte att ta med en god matsäck på utflykten! Bra tillgänglighet? Fråga Biotopia om utflykterna: 018-727 63 70
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Ladda ner Naturkartan

Alla utflykter hittar du också i appen 
Naturkartan. Naturkartan innehåller i 
början av hösten 2017 även kartor och 
information om ett 40 naturområden i 
Uppsala län. Fler områden kommer att 
läggas in under hösten. 



17. Friluftstriathlon på Eda lägergård
När: 3 september kl. 10–14
Var: Eda lägergård, Lagga

Välkomna till Eda lägergård för en dag full av friluftsaktiviteter. 
Ni kan bland annat prova på att paddla kanot, vandra, orientera 
och laga mat över öppen eld.  

Ett mer utförligt program kommer läggas ut på  
www.edalagergard.se. Ni kan också ringa 0738-26 17 48  
eller mejla naturskolan@knivsta.se.

Anmälan: Nej
Arrangörer: Eda lägergårdsförening, Knivsta naturskola i Eda 
och Tillsammans för Knivsta

18. Vardagsvandring Björns hög
När: 5 september kl. 17.15
Var: Kung Björns hög, Uppsala. Samling på parkeringen
Busshållplats: Håga gård

Vi utgår från Björns hög i norra änden av Hågadalen och gör 
en vandring längs Hågaån i kvällningen. Vi kan få se och höra 
en blandad kompott av bland annat rovfåglar, hackspettar 
och olika tättingar. Chans finns att vi stöter på en blåhake eller 
nötkråka. Vandringen blir ca 4 km. 

Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

19. Kvällspaddling
När: 6 september kl. 17.30–21.30
Var: Ekoln, samling vid Sunnerstastugan
Busshållplats: Sunnerstabacken

Kom och njut av de vackra kvällarna på Ekoln! Du har provat på 
kajakpaddling och vill ha lite sällskap och paddelträning. Vi ger 
tips om så önskas och fikar tillsammans efter halva kvällen. Ta 
med dig fikatermos, några mackor och ett klädombyte. 

Du måste kunna simma 200 m och du bör ha fyllt 15 år. Finns 
det tillräckligt med ledare kommer gruppen att delas i en snabb 
och en grupp som paddlar i normalfart. 

Kostnad: 140 kr, inklusive kajak, för medlemmar i 
Friluftsfrämjandet. För övriga kostar det 220 kr. 
Anmälan: Anmälan görs via formulär som du hittar här: 
dinkurs.se/appliance/?event_id=44763
Arrangör: Friluftsfrämjandet Uppsala

20. Trankväll vid Hjälstaviken
När: 7 september kl. 18
Var: Hjälstavikens naturreservat. Samling på P i Hårby

Följ med oss och se mängder av tranor, gäss, änder och vadare 
i Hjälstaviken. Pilgrimsfalk och andra rovfåglar kan vi också 
se. Hjälstaviken är enligt många Upplands bästa fågellokal. 
Vi samlas på Hårbyparkeringen och skådar oss sakta ned mot 
fågeltornet. Ta med fika. Guidar gör Pekka Westin. 

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningarna i Håbo och Enköping

21. Svamputflykt
När: 9 september kl. 10
Var: Samling på salutorget i Tierp
Busshållplats/Tågstation: Tierp station

Följ med ut på jakt efter skogens skatter, vissa ätliga andra inte. 
Glöm inte stövlar och matsäck. Ofta hittar vi både ätliga och 
sällsynta svampar.

Denna programpunkt ställs in vid dåligt svampår, läs 
Annonsbladet v.36

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Tierp

22. Svamphelg
När: 9 september kl. 13–16
Var: Biosfärum Gröna Kunskapshuset, Östa utanför Tärnsjö

Ta en tur i svampskogen och plocka med dig svampar du 
är osäker på eller vill veta mer om. Den här dagen finns 
Bo Eriksson på plats för att artbestämma och berätta om 
de svampar du tar med dig.  På söndagen kl 13–16 kan du 
komma och titta på en svamputställning (med reservation för 
svamptillgången). Håll utkik på hemsidan: www.gkh.se

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Heby och Gröna 
Kunskapshuset

23. Småkrypsspanarna, nattlys på 
Berthåga kyrkogård
När: 9 september kl. 19.30–22
Var: Berthåga kyrkogård, Uppsala
Busshållplats: Flogsta centrum. Härifrån är det ca 1 km 
promenad.

I höstkvällen blir skuggorna långa i lampans sken och vad 
passar bättre än att genomföra ett spännande nattlys på 
insektrika Berthåga kyrkogård. Lamporna tänds när det är 
tillräckligt mörkt och sedan är det bara att vänta…Ta med 
varma kläder, matsäck och kanske egen håv och burk. 

Småkrypsspanarna passar barn och unga i åldern 6-12 år. 

Kostnad: Deltagare behöver vara medlemmar i föreningen, 
vilket kostar 100 kr för hela familjen. Läs mer på: 
insekteriuppland.se/smakrypsspanarna
Frågor: karin.ahrne@slu.se
Arrangör: Entomologiska Föreningen i Uppland

Bra tillgänglighet? Fråga Biotopia om utflykterna: 018-727 63 70
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24. Äppelfest på Eda lägergård
När: 10 september kl. 11–15
Var: Eda lägergård, Lagga

Blommor, bin, honung och frukt – hur hänger det ihop 
egentligen?  Kom och träffa lokala producenter, föreningar och 
andra kunniga och lär dig mer. 

Under dagen kan ni bland annat lyssna på föredrag och köpa 
äppelmust, sylt och honung från trakten eller holkar för några 
av trädgårdens alla medhjälpare. Ni kan ta en äppel-promenad i 
skogen eller delta i olika äppellekar. Naturskolan är på plats och 
caféet på Eda har öppet.

Ett mer utförligt program kommer läggas ut på  
www.edalagergard.se. Ni kan också ringa 0738-26 17 48  
eller mejla naturskolan@knivsta.se.

Anmälan: Nej
Arrangörer: Eda lägergårdsförening, Knivsta naturskola i Eda

25. Sveriges närmaste stads  
närmaste natur. Enköpingsån, Dyarna 
och Gröngarnsåsen
När: 11 sept kl. 17.30–19.30
Var: Samling vid kommunhusets entré, Kungsgatan 42 i 
Enköping
Busshållplats:  Kommunhuset eller promenad från hållplats 
Gustav Adolfs plan

Följ med oss längs ån ut till våtmarken Dyarna och kanske 
upp på åsen. Vi tittar på naturen och berättar om kommunens 
arbete med skötsel, stigar och tillgänglighet. Du får gärna 
ha synpunkter och dela dina kunskaper om området. Med 
start vid kommunhusentrén promenerar vi ca 3-4 km och 
gör tillgänglighetsanpassade vägval om behov finns, annars 
tar vi en sväng upp på åsen också. Parkavdelningen och 
kommunekologen guidar.

Anmälan: Nej
Arrangör: Enköpings kommun

26. Fåglar på ön Björn
När: 16 september kl. 06
Var: Ön Björn, Hållnäs. Samling och avresa från Uppsala enligt 
överenskommelse. Två båtar kommer att gå från Fågelsundet, 
Hållnäs, kl. 06 resp. kl. 06.30.

Följ med till ön Björn för att uppleva höststräcket. Förutom 
rastande vadare och sträckande sjöfågel hoppas vi på 
insektsätare som rödstjärt, flugsnappare och sångare i 
buskarna. En tidig tajgasångare är inte omöjligt och mindre 
flugsnappare brukar ses. Tubkikare rekommenderas. 

Kostnad: 150 kr för bilresa + 250 kr för båtresa
Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig till perjohan.
ulfendahl@telia.com eller 070-577 21 75
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

27. Fåglar och småkryp vid Övre Föret
När: 17 september kl. 10–14
Var: Smultronstället fågeltornet vid Övre Föret, Uppsala

Från fågeltornet vid Övre Föret kan man spana på fåglar. Idag 
finns Biotopia på plats med tubkikare och guider. Vi kommer 
också att håva i ån för att se vad som döljer sig under ytan. Ta 
gärna med fika och kikare, om du har, och var med och upptäck 
vilka som bor i och omkring vattnet. För att komma till Övre 
Föret följer du cykelvägen längs västra sidan av Fyrisån. 

Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

28. Skördefest på Wik
När: 17 september kl. 11–16
Var: Wiks slott, söder om Uppsala
Busshållplats: Wiks slott

Skördefest i parken runt Wiks slott. Välkommen att titta när 
Tomas och Johan från Upplandsstiftelsen drar not för att se 
vilka fiskar som döljer sig i Ekoln. Vi gör tre notdragningar 
under dagen. Dessutom kan du uppleva allt det andra som 
skördemarknaden och andra deltagare erbjuder. Se mer 
detaljerat program på www.lul.se/wiksslott

Anmälan: Nej
Arrangör: Region Uppsala, Upplandsstiftelsen och Balingsta 
hembygdsförening 

29. Småkrypsspanarna, hur förbereder 
sig insekterna inför vintern?
När: 23 september kl. 11–13
Var: Hammarskog, Uppsala. Samling på parkeringen
Busshållplats: Hammarskog vägskäl

Vi promenerar i de fina omgivningarna på jakt efter spännande 
insekter som gör sig redo för hösten och vintern. Vi avslutar 
med korvgrillning! Ta med kläder efter väder, kanske förstärkt 
matsäck och gärna egen håv och burk.

Småkrypsspanarna passar barn och unga i åldern 6–12 år. 

Kostnad: Deltagare behöver vara medlemmar i föreningen, 
vilket kostar 100 kr för hela familjen. Läs mer på: 
insekteriuppland.se/smakrypsspanarna
Arrangör: Entomologiska Föreningen i Uppland

Utflyktsprogrammet höst och vinter 2017

Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender
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Alla utflykter finns också i appen Naturkartan!

30. Cykelexkursion Lövstaslätten
När: 23 september kl. 06.30
Var: Samling vid centralstationen i Uppsala, nedanför trappan 
upp till Frodeparken på östra sidan järnvägen.

På slätten rastar ängspiplärkor och flockar med ljungpipare. 
Över dem kretsar havsörn, blå kärrhök, fjällvråk och stenfalk. 
Grå- och sädgäss sträcker förbi. Vi cyklar tillsammans ut till 
Lövstaslätten öster om Uppsala. På vägen passerar vi bland 
annat Kungsängen. Totalt blir sträckan ca 25 km. 

Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

31. Upptäck Granåsens mångfald
När: 24 september kl. 10–13
Var: Granåsens naturreservat, Bålsta
Busshållplats: Grans gård

Kom och upptäck allt vad Granåsens naturreservat har att 
erbjuda! För att fira att det är 10 år sedan reservatet bildades 
ordnar vi en aktivitetsdag för hela familjen. Här kan du 
bland annat baka stompbröd, tova, leka, gå tipspromenad, 
motionsbingo eller en guidad naturvandring. Aktiva föreningar 
på Granåsen visar upp sina verksamheter. Främjarstugan är 
öppen med försäljning av kaffe, hamburgare och korv. Grillen 
är tänd. Välkommen!

Anmälan: Nej
Arrangör: Håbo kommun, Upplandsstiftelsen, 
Friluftsfrämjandet, Vattunödens naturskola och Öppna 
förskolan Nyckelpigan

32. Småfågelskådarna – Hjälstaviken (för barn)
När: 24 september kl. 15
Var: Hjälstaviken, samling på parkeringen i Hårby

Mängder av gäss, änder och vadare väntar oss i Hjälstaviken. 
Om vi hjälps åt bör vi bland annat kunna se den sällsynta 
fjällgåsen som är på väg söderut från häckplatserna i fjällen. 
Pilgrimsfalk och andra rovfåglar kan vi också se. Hjälstaviken 
är enligt många Upplands bästa fågellokal och i slutet av 
september är det mängder av fåglar runt viken. Ta med fika! 
Guidar gör Petter Haldén

Anmälan och frågor: petter.halden@gmail.com
Arrangör: Upplands ornitologiska förening

33. Prova på orientering med OK Enen
När: 26 september kl. 18–19
Var: Gånstagården, Enköping
Busshållplats: Fagerudd vägskäl. Härifrån är det 300 m 
promenad till Gånstagården.

Vill du prova på hur det är att orientera kan du besöka något av 
våra orienteringstillfällen i höst. Här får du prova alla moment 
som ingår i en orienteringstävling, men du gör det i säker 
terräng där du inte riskerar att komma vilse. 

Ta på oömma kläder. Den orienteringsutrustning du behöver 
lånar du på plats. 

Anmälan: Nej
Arrangör: OK Enen

34. Vardagsvandring Nåntuna lund
När: 28 september kl. 16.15
Var: Nåntuna lund, södra Uppsala. Samling på parkeringen vid 
Myrgångens förskola, Myrgångsvägen 17.
Busshållplats: Bonadsvägen. Härifrån är det 500 m promenad 
längs cykelväg fram till samlingsplatsen

I den vackra lunden har man så här års goda chanser att 
träffa på de charmiga men skygga nötkråkorna som hamstrar 
hasselnötter. Här finns också stjärtmesar, trädkrypare och andra 
skogsfåglar. Vi har även utsikt över de fågelrika ängarna runt 
Övre Föret. Vandringen blir ca 4,5 km.

Anmälan: Nej
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

35. Fåglar vid Skatudden
När: 30 september kl. 05.30
Var: Skatudden, utanför Grisslehamn. Samling vid Helga 
Trefaldighetskyrkan i Uppsala för samåkning

Änder och gäss sträcker förbi mot söder. Rovfåglar och 
småfåglar kommer in från Finland och Åland. Ta med tubkikare 
om du har. Kort gångsträcka.

Kostnad: 150 kr i resekostnad
Anmälan: gunnar.ehrenroth@gmail.com eller 076-780 70 17
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

36. Upplandsledens dag
När: 1 oktober kl. 10
Var: Lunsen, samling på parkeringen vid Sunnersta stugan
Busshållplats: Sunnerstabacken

I år firar vi Upplandsledens dag med en vandring längs en 
av ledens populäraste sträckor. Vi vandrar från Sunnersta till 
Lunsentorpet och tillbaka. Sträckan blir ca 9 km. Ta med eget 
fika och ta på ordentliga skor. Terrängen i Lunsen är bitvis 
ganska stenig.

Anmälan: Nej
Arrangör: Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun



40. Vandring i Billuddens 
naturreservat
När: 15 oktober kl. 10.30
Var: Billuddens naturreservat, samling vid naturstugan som 
ligger vid entrén till Rullsands camping. 
Busshållplats: Sågarbo. Från busshållplatsen är det 700 m 
promenad längs vägen ner fram till naturstugan. 

Följ med på vandring i spännande Billuddens naturreservat. 
Området omges av hav och här finns stora havtornssnår längs 
med de långa klapperstenstränderna. Vi går vägen till idylliska 
Billhamn och fortsätter sedan på stigen till fyren längst ut på 
udden. Någonstans efter vägen rastar vi. Längd ca 7 km. Tag 
med matsäck.

Anmälan: Senast 13 oktober till Ingrid Stolt tel. 070 2771557. 
Det finns viss möjlighet att få skjuts från Skutskärs eller 
Älvkarleby stationer. Först till kvarn gäller. 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby och 
Älvkarleby Kultur och Fritid

41. Prova på orientering med OK Enen
När: 24 oktober kl. 18–19
Var: Gånstagården, Enköping
Busshållplats: Fagerudd vägskäl. Härifrån är det 300 m 
promenad till Gånstagården.

Vill du prova på hur det är att orientera kan du besöka något av 
våra orienteringstillfällen i höst. Här får du prova alla moment 
som ingår i en orienteringstävling, men du gör det i säker 
terräng där du inte riskerar att komma vilse. 

Ta på oömma kläder. Den orienteringsutrustning du behöver 
lånar du på plats. 

Anmälan: Nej
Arrangör: OK Enen

42. Prova på orientering med OK Enen
När: 28 november kl. 18–19
Var: Gånstagården, Enköping
Busshållplats: Fagerudd vägskäl. Härifrån är det 300 m 
promenad till Gånstagården.

Vill du prova på hur det är att orientera kan du besöka något av 
våra orienteringstillfällen i höst. Här får du prova alla moment 
som ingår i en orienteringstävling, men du gör det i säker 
terräng där du inte riskerar att komma vilse. 

Ta på oömma kläder. Den orienteringsutrustning du behöver 
lånar du på plats. 

Anmälan: Nej
Arrangör: OK Enen

37. Fåglar på ön Björn
När: 7 oktober kl. 06
Var: Ön Björn, Hållnäs. Samling och avresa från Uppsala enligt 
överenskommelse. Två båtar kommer att gå till Björn från 
Fågelsundet med planerad avgång kl. 06.00 resp. kl. 06.30

Följ med ut till Björn ännu en gång och bevittna höststräcken 
i ett senare skede. Morgonen inleds med att vi spanar 
av sjöfågelsträcket. Därefter vandrar vi runt ön och letar 
efter rastande tättingar i buskar och vass. Chanserna för 
tajgasångare är goda. Tubkikare rekommenderas. 

Kostnad: Bilresa 150 kr + båtresa 250 kr
Anmälan: perjohan.ulfendahl@telia.com eller 070-577 21 75
Arrangör: Upplands Ornitologiska Förening

38. Jubileumsvandring i Fiby Urskog – en 
trolsk John Bauer-skog
När: 7 oktober kl.10–ca 15
Var: Fiby Urskog, samling på S:t Erikstorg kl. 10 för samåkning. 
Passagerare betalar 10 kr/mil till bilföraren

Fira att STF Uppsala fyller 40 år och följ med på vandring över 
stock och sten! I Fiby har skogen utvecklats fritt under lång tid 
och under vandringen berättar vi om områdets historia, hur 
en orörd skog utvecklas och visar vad som växer längs vägen. 
Stigarna i området är delvis ojämna med uppstickande stenar 
och rötter, så bra skor/kängor rekommenderas! Medtag också 
matsäck eller fika.

Anmälan: senast 3/10 till stf.uppsala@gmail.com. Ange ev. 
tillgång till bil samt antal platser. 
Arrangör: STF Uppsala och Länsstyrelsen

39. Brödbak vid Viltvattnet
När: 8 oktober kl. 10–14
Var: Smultronstället Viltvattnet i Vedyxaskogen, Uppsala

Inget är väl så gott som nybakat bröd, och ännu bättre smakar 
det ute. Kom och baka med oss över öppen eld. Vi bjuder på 
recept, glöd och råvaror. Ta gärna med något eget att grilla 
till lunch. Vedyxaskogen ligger några kilometer öster om 
Uppsala. Vid Lunda finns parkering, och handikapparkering 
lite längre fram. Från sistnämnda går en 400 m lång 
tillgänglighetsanpassad stig fram till grillplatsen vid viltvattnet. 
OBS! Aktiviteten ställs in vid ihållande regn. 

Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia
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Häng med på en utflykt till naturen!


