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

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

Kartlänkar, uppdateringar 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 2019



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

 
Om utflykterna i programmet

Aktiviteterna i programmet arrangeras av ideella föreningar, 
kommuner, naturskolor, Upplandsstiftelsen, Biotopia och 
Länsstyrelsen, alla verksamma i Uppsala län.

Vill du veta mer om någon av utflykterna kan du kontakta 
Biotopia:

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

Kartlänk till samlingsplatsen för varje aktivitet hittar du 
i kalendern på Biotopias hemsida. Där hittar du också 
uppdaterad information om ändringar i programmet.

Programmet ges ut av Upplandsstiftelsen, Länsstyrelsen 
och Biotopia. Parterna står för samordning, tryck och 
distribution. 

Tack till alla som bidrar med aktiviteter till programmet, och 
till Region Uppsala som hjälper oss att sprida det.

1. Svampexkursion
När: En helg i slutet av augusti/början på september
Var: Ej bestämt

Om svamptillgången blir god kommer vi att göra en utflykt till 
en lämplig skog. Information om datum, tid och samlingsplats 
kommer att finnas på: heby.naturskyddsforeningen.se. 
 Ta med fika. 

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Heby och 
Naturskyddsföreningen i Sala

2. Småfågelskådarna (för barn) - Ringmärkning 
När: Lördag 31 augusti kl. 07.30
Var: Örbyhus slott, samling på parkeringen

Vi följer med på ringmärkning vid Örbyhus slott/Oxängen. 
Mesar och sångare fastnar i näten liksom en och annan trast. 
Alla som vill får hålla en fågel i handen. 

De som vill följer sedan med till fågeltornet vid Varggropen 
på andra sidan Vendelsjön och tittar på rastande änder, gäss, 
vadare och rovfåglar. Fikar gör vi på Ängslyckans café ett 
stenkast från fågeltornet. 

Anmälan och frågor: petter.halden@gmail.com  
Arrangör: UOF Upplands fågelskådare

3. Den lokala naturvårdens dag 2019
När: Lördag 31 augusti kl. 11–13
Var: Kölängen, Knivsta. Samling på parkeringen vid 
brukshundsklubben
Busshållplats: Boängsvägen, därifrån ca 800 m promenad.

Vi firar den lokala naturvårdens dag genom guidning 
bland ekar och skogsbryn i Kölängens ädellövskog. 
Omställningsgruppen och kommunen berättar om natur- och 
kulturvärden i området och om hur kommunen planerar för 
dem. Programmet är familjevänligt, men man ska orka gå ett 
par kilometer genom skog och mark.

Vi avslutar med en picknick i det gröna. Kommunen bjuder på 
kaffe och ett litet tilltugg.

Anmälan: Nej
Arrangör: Omställningsgruppen i Knivsta i samverkan med 
Knivsta kommun. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt 
(LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta 
evenemang.
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Aktiviteter du kan komma till med buss

Bussymbolen visar vilka aktiviteter du kan 
komma till med buss eller tåg. Busshållplatsen 
kan ligga upp till 1 km från samlingsplatsen.

Naturkartan 
I Naturkartan hittar du alla utflykter,  
och information om naturreservat, 
smultronställen och friluftsområden i länet. 

Naturkartan finns som app och hemsida.



4. Riktad slåtter för att gynna växten 
korskovall
När: Söndag 1 september kl. 11
Var: Samling på parkeringen vid Arnöhuvuds naturreservat

För att gynna den sällsynta blomman korskovall som 
växer på en äng vid Lillåker i Arnöhuvuds naturreservat så 
anordnas slåtter för att ta bort växtlighet som hotar att kväva 
korskovallbeståndet. Ta gärna med lie och räfsa (om du har) 
samt fika och arbetshandskar. Kläder efter väder. 

Anmälan: Nej
Arrangör: Håbo naturskyddsförening

5. Svamputflykt, Svampens dag
När: Söndag 1 september kl. 10–13 
Var: Samling på stora torget i Tierp för samåkning

Vilken svamp kan du äta? Följ med och lär dig mer om 
svamparnas liv i skogen. Ta med matsäck. 

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen Tierp

6. Fåglar och växter
När: Söndag 1 september kl. 14.45
Var: Hjälstaviken, parkeringen vid Hårby

Kombinerad fågel- och växtexkursion för att se rastande 
våtmarksfåglar och spännande strandväxter i Hjälstaviken. 
Hösten 2018 hittades Upplands första grönskära och mycket 
strandskräppa i strandkanten nedanför tornet. 

Samåkning för den som vill från Vasagatan utanför Biotopia 
kl. 14.00. Samling vid parkeringen vid Hårby kl. 14.45. Vi 
fågelskådar fram till kl. 17 då vi traskar vi ut på strandängarna 
nedanför tornet och letar växter. Åter i Uppsala omkring  
kl. 20. Ta med fika, kikare och lupp, kläder efter väder samt 
gärna gummistövlar. 

Kostnad: 50 kr till chauffören vid samåkning.
Anmälan: Anmälan krävs om du vill samåka från Biotopia. 
Anmäl dig till Sebastian Sundberg senast fredag 30 augusti, 
genom SMS till 0702 -31 77 85 eller mail till  
sebastian.sundberg@slu.se. Ange om du kan ta egen bil.
Arrangör: UOF Upplands fågelskådare

7. Vardagsvandring Kungsängen
När: Onsdag 4 september kl. 18
Var: Samling vid Kungsängsbrons östra fäste 
Busshållplats: Kungshörnet, därifrån 600 m promenad längs 
gång- och cykelväg fram till samlingsplatsen

Vi promenerar upp till dagvattendammen där vi kikar efter 
småfågel i vass och diken. Blåhaken brukar rasta i dikena runt 
dammen och på vattenspegeln guppar en rörhöna omkring 
med sina nu stora ungar. Vi promenerar längs Kungsängen 
och Fyrisån söderut och spanar efter rovfåglar och annat kul i 
buskarna. Har vi energi kvar efter att vi sett kungsfiskaren fara 
förbi vid vindbron kan vi gå ut till plattformen eller fågeltornet 
beroende på önskemål. 

Anmälan: Nej
Arrangör: UOF Upplands fågelskådare

8. Rylräkning
När: Lördag 7 september kl. 10
Var: Samling vid parkeringen vid Häggeby kyrka
Busshållplats: Vreta, härifrån är det 1 km till Häggeby kyrka

Vi besöker Lilla Gräskärret (mitt på Skohalvön) för att på plats 
räkna beståndet av växten ryl. Samling vid Häggeby kyrka för 
samåkning mot Lilla Gräskärret. Ta gärna med fika. 

Anmälan: Nej
Arrangör: Håbo naturskyddsförening

9. Ringmärkning på Oxängen
När: Lördag 7 september kl. 06
Var: Vendelsjön. Samling vid Helga Trefaldighetskyrkan i 
Uppsala kl. 06 för samåkning

Hösten står verkligen för dörren men än finns de flesta arter 
kvar. Vi har möjlighet att få närkontakt med vassens sångare 
så som rör- och sävsångare men också fjällbjörkskogens 
juvel – blåhaken, kan med lite tur fastna i våra nät. I busk- och 
skogsmarken hoppar mesar av olika arter. Efter märkningen 
finns möjlighet att avsluta vid tornet i Vargropen. 

Kostnad: Resekostnad 80 kr
Anmälan: Lars-Erik Larsson, lelarsson@telia.com eller  
070-7500203. 
Arrangör: UOF Upplands fågelskådare

Alla utflykter finns också i appen Naturkartan!
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10. Fjällnoradagen
När: Lördag 7 september kl. 11–15
Var: Fjällnora friluftsområde utanför Uppsala
Busshållplats: Museitåget Lennakatten avgår från Uppsala Ö  
kl. 10:10, veteranbuss tar dig från sedan från Bärby eller Selknä 
till Fjällnora. Bussen hem från Fjällnora går kl. 15:00. 

Välkommen till Fjällnoradagen, en dag för alla åldrar där du får 
prova på aktiviteter som att paddla kanot, bada bastu, gå på 
svampguidning, åka hästtaxi och träffa alla gårdens djur mm. 
Du får också information om friluftsområden, naturreservat  
och vandringsleder.

Anmälan: Nej
Arrangör: Fjällnora Friluftsområde, Uppsala kommun 

11. Vandring i Florarnas naturreservat
När: Söndag 8 september kl. 10–16
Var: Florarnas naturreservat

En heldagsutflykt med guidad vandring i Upplands 
största naturreservat Florarna. Florarna är beläget norr om 
Österbybruk och Örbyhus. Ta med matsäck. Ytterligare 
information kommer att finnas på:  
friluftsframjandet.se/almunge-lanna

Anmälan: Senast 2/9 till Annika Skog 073-5314428. 
Medlemmar kan anmäla sig via hemsidan:  
friluftsframjandet.se/almunge-lanna
Arrangör: Friluftsfrämjandet Almunge-Länna

12. Ledskär
När: Lördag 15 september kl. 9
Var: Ledskär, nordväst om Skärplinge. Samlingsplats vid 
Östervåla torg för samåkning
Busshållplats: Ledskärsvägen, från hållplatsen är det 1,5 km 
promenad längs grusväg.

Ledskär är en av Mellansveriges viktigaste fågellokaler. Under 
höstflytten rastar många fåglar på strandängarna. Ta med fika. 

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Heby

13. Svampexkursion i Älvkarleby
När: Lördag 14 september kl. 10.10
Var: Samling vid Älvkarleby Tågstation för samordnad 
vidaretransport ut i skogen.
Busshållplats: Älvkarleby station

Svampkännaren Ove Lennström tar oss med ut i 
Älvkarlebyskogarna. Ta med matsäck.

Anmälan: Nej, men det är bra om du som kommer med tåg 
föranmäler detta till Karin Werner (070-5819061) så vi vet att 
det finns plats i bilarna. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen Älvkarleby

14. Vandra Vikingaleden mellan  
Sanda och Harg
När: Lördag 14 september kl. 08
Var: Samling vid busshållplatsen i Harg. Därifrån tar vi bussen 
till Sanda och går tillbaka.
Busshållplats: Harg Bruksgatan

Följ med på en höstvandring längs Vikingaleden. Vikingaleden 
är en del av en ny pilgrimsled, St Olav Waterway, som går 
mellan finska Åbo och norska Trondheim. Vi går den ca 18 km 
långa sträckan mellan Sanda och Harg, en behaglig vandring i 
Roslagsnatur av tall- och blandskog, på skogs- och sandstigar.

Kostnad: Gratis för medlemmar i STF.  60 kr för övriga. Betala 
till plusgiro 466 98 16-3 eller swish nr 123 209 33 59 i samband 
med anmälan. Ange referensnummer: V190914
Anmälan: Anmäl dig till Anna Bergsten 0703-389860,  
senast 12/9.
Arrangör: STF Norra Roslagen

15. Äppelfest på Eda lägergård
När: 15 september kl. 11–15
Var: Eda lägergård, Lagga

Under dagen träffar ni en massa spännande föreningar 
och företagare. Försäljning av äppelmust, sylt och honung 
från trakten och holkar för några av trädgårdens alla 
medhjälpare m.m. Pomologen Görel Kristina Näslund är på 
plats för sortbestämning av era äpplen. Äppelkaketävling, 
äppeltipspromenad och äppellekar utlovas. Naturskolan är på 
plats och caféet på Eda har öppet. 

Ett mer utförligt program kommer att läggas ut på: 
edalagergard.se

Anmälan: Nej
Arrangör: Eda lägergårdsförening i samarbete med 
Charlottenlunds musteri m.fl. lokala föreningar och företagare.

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. 



16. Upplandsstiftelsen på 
skördefesten på Wik
När: Söndag 15 september kl. 11–16
Var: Wiks slott, vid badet och vid Bränneriet
Busshållplats: Wiks slott

Idag är det skördefest i parken runt Wiks slott. Välkommen att 
titta när Thomas och Johan från Upplandsstiftelsen drar not 
för att se vilka fiskar som döljer sig i Ekoln. Upplandsstiftelsen 
tipsar också om utflyktsmål i länet och bjuder på grillad korv.

Anmälan: Nej
Arrangör: Upplandsstiftelsen. Skördefesten arrangeras 
av Kultur och bildning, Balingsta hembygdsförening, Wiks 
folkhögskola och Wiks slott m.fl. 

17. Björn för oerfarna
När: Lördag 21 september kl. 04.30
Var: Börn i naturreservatet Björns skärgård. Samling kl. 04.30 
vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala för samåkning

För dig som inte tidigare skådat i ytterskärgården finns 
här ett tillfälle att följa med och upptäcka det nybildade 
naturreservatet Björns skärgård och dess huvudö Björn. 
I fågelväg kan det mesta ses såsom rastande vadare och 
insektsätande fåglar som rödstjärt, flugsnappare och flera arter 
sångare. Ta gärna med tubkikare om du har. Om du har egen 
flytväst medtag denna då det snabbar på vid överfarten.

Kostnad: Bilresa 150 kr + båtresa 250 kr.
Anmälan: Tomas Kjellson på e-post tkj@ninolab.se OBS! Ange 
telefonnummer. Vid frågor: 070-2204131. Antalet deltagare är 
begränsat. Tre båtar kommer att gå till Björn från Fågelsundet 
med planerad avgång kl. 06.00, kl. 06.30 resp. 07.00. 
Arrangör: UOF Upplands fågelskådare

18. Upplandsledens dag
När: Söndag 22 september
Var: Uppsala

Idag firar vi Upplandsledens dag med en vandring längs ledens 
nyaste sträcka, etapp 1:0. Etappen startar vid Studenternas IP 
och följer Gula stigen över Kronåsen, genom Kronparken, till 
Vårdsätraskogen, fram till Skarholmen och vidare längs med 
vattnet till Sunnerstaåsens friluftsområde. 

Tid och samlingsplats är inte helt bestämt, håll utkik i kalendern 
på Biotopias hemsida för uppdaterad information. 

Anmälan: Nej
Arrangör: Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun

19. Skatudden
När: Söndag 22 september kl. 05.30
Var: Skatudden, nordöst om Grisslehamn. Samling vid Helga 
Trefaldighetskyrkan i Uppsala kl. 05.30 för samåkning

Vi spanar ut över havet. Lommar, änder och gäss sträcker 
söderut. Ibland siktas labbar. Samtidigt sträcker rovfåglar och 
småfåglar in från Finland och Åland. Tubkikare rekommenderas 
om du har. Kort gångsträcka. 

Kostnad: Resekostnad 150 kr.
Anmälan: gunnar.ehrenroth@gmail.com eller tel. 076-7807017. 
Arrnaögr: UOF Upplands fågelskådare

20. Småfågelskådarna (för barn) - Hjälstaviken 
När: Söndag 22 september kl. 16
Var: Hjälstaviken, samling på parkeringen vid 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. 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! 

Anmälan och frågor: petter.halden@gmail.com
Arrangör: UOF Upplands fågelskådare

21. Floravandring i Jumkilsskogen
När: Söndag 22 september kl. 10–ca 15
Var: Linnéstigen Jumkilsvandringen. Samåkning från Biotopia, 
Vasagatan 4 i Uppsala
Busshållplats (Biotopia): Ekonomikum

Följ med längs Linnéstigen Jumkilsvandringen och upptäck 
den storslagna naturen i orörd skog. Här vandrar vi genom 
lavrik gammelskog där de äldsta krumma tallarna är över 200 
år, balanserar över mossens spänger och passerar lummig 
bäckravin. Naturguide Lisel Hamring berättar om de växter vi 
ser idag, vilka som fanns på Linnés tid och vad han använde 
dem till. Ta gärna med fika!

Vandringen går från Örnsätra till Studentvilan, ca 4,7 km och 
sträckan går bitvis längs smala skogsstigar. Start kl. 11 från 
Örnsätra, avslut ca kl. 14 vid Studentvilan. För dem som vill åker 
vi gemensamt från Biotopia i Uppsala kl 10. Medtag matsäck.

Anmälan till Biotopia: info@biotopia.nu eller 018-727 63 70  
senast 20/9. Meddela vid anmälan om du vill samåka från 
Biotopia.
Arrangör: Biotopia

22. Familjedag
När: Söndag 22 september kl. 11–14
Var: Käppbacken (tältängen) i Fjällnora

Kom och prova vår barnverksamhet och delta i våra övriga 
aktiviteter för hela familjen. Pyssel och olika stationer.  
En svampkonsulent finns på plats. Vi har elden igång så ta 
gärna med något att grilla och matsäck.

Från parkeringen bredvid campingen går en stig upp till 
Käppbacken. Det finns lite rötter och sten men barnvagn går att 
ta med till grillplatsen.

Anmälan: Nej
Arrangör: Friluftsfrämjandet Almunge-Länna

Bra tillgänglighet? Fråga Biotopia om utflykterna: 018-727 63 70
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23. Vandra i Fageröns naturreservat
När: Söndag 29 september kl. 9.45
Var: Fageröns naturreservat. Samling vid kontorshuset Stop 76, 
Gammelbyn 16 i Östhammar

Vandra på Fagerön och njut av stillheten och lugnet på denna 
artrika ö. Här finns ängar, lundar och även en liten bokskog.  
Ta med fika!

Kostnad: STF-medlem kostnadsfritt, ej STF-medlem 60 kr. 
Betala till plusgiro 466 98 16-3 eller swish nr 123 209 33 59 i 
samband med anmälan. Ange referensnummer: V190929
Anmälan: Senast 26/9 till Anna Eriksson: 070235 59 23. 
Arrangör: STF Norra Roslagen

24. Invigning av Agnsjöleden i Florarna
När: Söndag 29 september kl. 12–ca 15
Var: Florarnas naturreservat. Samling vid Stormon.

Välkommen till invigning och vandring på den nya leden i 
Florarna! Vi börjar i Stormon där vi bjuder på korv och kaffe.  
Vi berättar om leden, de nyrustade stugorna och annat som är 
på gång i reservatet. Därefter vandrar vi ca 3 km från Stormon 
till Gammelåkojan vid Stora Agnsjön. Längs vägen pratar vi om 
reservatets skötsel, tittar på svampar, mossor och annat som 
syns och hörs. Ta gärna med egen matsäck för en fika vid kojan. 

Slutligen går var och en i sin egen takt tillbaka till Stormon. 
Stigen går till stora delar över småblockig mark och vandringen 
kan därför uppfattas som krävande. På vissa ställen kan det vara 
blött. Kängor rekommenderas.

Anmälan: Nej
Arrangör: Länsstyrelsen och Östhammars kommun

25. Utflykt till något naturreservat i Heby 
kommun
När: Någon helg i början av oktober 
Var: Heby kommun

En dag i början av oktober besöker vi ett av kommunens 
många naturreservat.

Information om datum, tid och samlingsplats kommer att 
finnas på hemsidan: heby.naturskyddsforeningen.se

Anmälan: Se hemsidan
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Heby

26. Björn
När: Lördag 5 oktober 
Var: Ön Björn i naturreservatet Björns skärgård. Samling och 
avresa från Uppsala enligt överenskommelse

Följ med ut till Björn och bevittna höststräckets kulmen. Vi 
hoppas på ostliga eller sydostliga vindar inför resan och lite lätt 
dimma skadar inte. I fågelväg kan vad som helst dyka upp både 
över havet och rastande på ön. Tubkikare rekommenderas. 
Om du har egen flytväst medtag denna då det snabbar på vid 
överfarten. 

Kostnad: Bilresa 150 kr + båtresa 250 kr. Tre båtar kommer 
att gå till Björn från Fågelsundet med planerad avgång cirka 
kl.06.00, kl.06.30 resp. 07.00. 
Anmälan: Per-Johan Ulfendahl, endast anmälan via e-post 
perjohan.ulfendahl@telia.com. Antalet deltagare är begränsat.
Arrangör: UOF Upplands fågelskådare

27. Vandring i Gysinge naturreservat 
och i Pelarsalen
När: Lördag 5 oktober kl. 10.10 
Var: Gysinge naturreservat. Samling vid Älvkarleby station för 
samåkning
Busshållplats: Älvkarleby station. Tiden passar Upptåget.

Vi startar vandringen i Gysinge och går en slinga på Mattön 
i Gysinge naturreservat där vi upplever de karaktäristiska 
älvängarna och det fina fågel- och djurlivet. Stigen går längs 
vattnet över några pittoreska broar vid Granön. Vandringen är 
ca 9 km.

Efter vandringen fortsätter vi till Pelarsalen vid Kerstinbo. I 
Pelarsalen finns 250-åriga furor och 150-åriga granar som 
tillsamman skapar en ståtlig sal. Tag med matsäck.

Kostnad: 50 kr för icke medlemmar + kostnad bilkostnad
Anmälan: Senast 3 oktober till Heidur Gisladottir 070-6093980 
eller Ingrid Stolt 070-2771557. Meddela om du har bil.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby
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Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender



32. Grötlunk i Länna
När: 24 november kl. 10–15
Var: Länna, samling vid klubbstugan Länna IF, bredvid Länna 
skola. 
Busshållplats: Lännamacken 

En söndagspromenad de lux. Vi vandrar längs barnvagnvänliga 
vägar i Länna med glöggpaus halvvägs. Tipspromenad och 
gympaspår längs vägen. Därefter äter vi gröt och smörgås 
tillsammans i klubbstugan. Här kommer att finnas pyssel för 
alla intresserade. Ta med familj och vänner och tillbringa dagen 
utomhus.

Vandringen går till större del på grusväg med skog runtom 
men sista biten är det asfalt. Bra skor och kläder efter väder 
rekommenderas. Om man vill så ta med frukt och dryck.

Kostnad: Självkostnadspris 50 kronor per person.
Anmälan: Senast 22 november till Anna-Lena Blom,  
tel 0736-833690. Medlemmar kan också anmäla sig via 
hemsidan: friluftsframjandet.se/almunge-lanna
Arrangör: Friluftsfrämjandet Almunge-Länna

Utflyktsprogrammet höst och vinter 2019

Alla utflykter finns också i appen Naturkartan!

28. Lördagsvandring Årike Fyris
När: Lördag 12 oktober kl. 08
Var: Fyrisån i Uppsala, samling vid Vindbrons östra fäste 

Vi gör en morgonpromenad längs med Fyrisån inklusive Övre 
Föret. Än kan med lite tur sena insektsätare stötas på längs med 
ån men också de första ”vinterfåglarna” så som gråsiska och 
sidensvans. Ca 4 km vandring. 

Anmälan: Nej
Arrangör: UOF Upplands fågelskådare

29. Strandpromenad i smultronstället 
Östa stränder
När: Fredag 15 november kl. 11–12.30
Var: Östa naturreservat utanför Tärnsjö, samling vid stora 
parkeringen efter campingen

Välkommen på en promenad längs Dalälven där vi bara njuter 
av hösten och pratar om det vi ser i naturen. Promenaden är 
ca 3 km lång och går delvis på stigar, delvis på stränder.  Ta bra 
skor och kläder efter väder. Vi avslutar vid en av kommunens 
grillplatser så ta gärna med lunch eller fika. Möjlighet till 
grillning om vädret tillåter. Promenaden tar ca en timme, sen 
fikar vi tills vi tröttnar. Hundar är välkomna. Toaletter finns i 
området. 

Anmälan: Nej
Arrangör: Heby kommun

30. Hav och sjö
När: Lördag 26 oktober kl. 07
Var: Olika lokaler vid kusten och insjöar. Samling vid Helga 
Trefaldighetskyrkan i Uppsala för samåkning

Vi åker först ut till kusten vid Sennebyhaken och spanar efter 
sträckande sjöfåglar. På hemvägen gör vi besök vid insjöarna 
Hosjön och Skedviken. De är ofta bra rastplatser för änder. 
Tubkikare rekommenderas. Kort gångsträcka vid alla lokaler. 

Kostnad: Resekostnad 150 kr
Anmälan: gunnar.ehrenroth@gmail.com eller tel. 076-7807017
Arrangör: UOF Upplands fågelskådare

31. Fredagsmys under stjärnorna
När: November. Håll utkik i kalendern på Biotopias 
hemsida för information om datum och tid
Var: Smultronstället Tunåsen i Gamla Uppsala
Busshållplats: Kungshögarna, ca 1 km från Tunåsen

Följ med upp på Tunåsen på fredagsmys med Biotopia! 
Vi samlas vid elden och medan mörkret lägger sig lyssnar 
vi på berättelser om hjältar och monster i stjärnbilderna 
på himmelen. Är vädret klart kan vi också spana upp på 
himlakropparna. 

Tunåsen ligger alldeles söder om Kungshögarna. Därifrån är det 
ca 1 km promenad söder ut, längs gångvägen på östra sidan av 
Kungshögarna. Följ därefter skyltarna mot utsiktsplats.

Tunåsen är ett av Upplands Smultronställen i naturen.

Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

Tips på några andra intressanta dagar

14 september–Geologins dag 
www.geologinsdag.se

25 september–Äpplets dag 
appletsdag.se

28 september–Astronomins dag och natt 
astronominsdag.se/program

31 januari–3 februari–Vinterfåglar inpå knuten 
vinterfaglar.se

2 februari–Internationella våtmarksdagen

22 mars–Världsvattendagen 
www.vattendag.org
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Häng med på en utflykt till naturen!

Karta över var de olika aktiviteterna i 
Utflyktsprogrammet äger rum. 
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