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Invigningar under 2020!
Strömmande vatten vid Nykvarn och Tannefors
Ett av kommunens största naturvårdsprojekt, för att skapa fria vandrings- 
vägar och forsande vatten för fisk och andra vattenlevande organismer, är 
efter ett drygt års arbete klart! Pampig invigning planeras till våren 2020. Håll 
utkik på kommunens hemsida och i massmedia.

Motala ströms ravin
Det kommunala naturreservatet Motala ströms ravin bildades 2018. Här har 
vattnet mellan Vättern och Östersjön skurit sig ned under årtusenden och 
bildat en mäktig ravin. Området innehåller ett imponerande bestånd av äldre 
ek och lind. Kungsfiskare, strömstare och en rik fladdermusfauna finns i 
området. Naturreservatet kommer invigas under hösten 2020.
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Upptäck  
Linköpings natur! 
Att vi kliver in i ett nytt decen-
nium 2020 vill vi fira med 
många spännande natur- och 
kulturguidningar ute i Linkö-
pings storslagna natur! Här 
finns gamla grova ihåliga ekar 
som stått i hundratals år och 
som idag är hem åt mängder 
av djur- och växtarter, öppna 
landskap, blomstrande kalkkärr  
och meandrande vattendrag. 

Naturvårdsarbetet i Linköpings kommun är  
ständigt pågående för att värna om vår variationsrika 
natur, gynna biologisk mångfald och skapa rika natur-
upplevelser för kommunens invånare som bor och verkar 
här. Under det gångna året har vi byggt ett fiskomlöp 
på Nykvarnsholmen, anlagt en fiskränna i Tannefors, 
påbörjat arbetet med att återskapa våtmarkerna i Ulla-
berg och inventerat stadens gräsmarker för att förstärka 
kommunens gröna infrastruktur. Om du vill veta mer om 
vad vi gör kan du följa kommunens naturvårdsarbete på 
instagram, @linkopingsnatur. 

I år erbjuder vi ett brett utbud av natur- och kultur-
guidningar för både stora och små och initierar Natur-
reservatets dag som kommer att äga rum vart annat år. 
Flera av besöksmålen är (inspirerade av och) hämtade 
ur boken ”Naturen i Linköping – En utflyktsguide” 
som listar 60 av de mest besöksvärda områdena inom 
Linköping kommun. Boken finns att hämta gratis på 
turistbyrån eller via vår hemsida. Ladda ner mobil- och 
webbapplikationen ”Naturkartan” för att enkelt och 
smidigt få information om naturreservat, vandringsleder 
och andra besöksvärda platser i Linköping kommun. 
Mer naturinformation finns att läsa eller ladda ner på 
vår hemsida www.linkoping.se/natur.

Vi ses ute i naturen!

Sparvhök.
Foto: Jan Gustafsson

Muharrem Demirok
ordförande Samhällsbyggnadsnämnden  
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Viktigt om guidningarna
• Alla guidningar kostar 20 kr (barn under 12 år gratis)  
 om inget annat anges. Pengarna går oavkortat till  
 arrangören. Vid kommunens egna arrangemang går  
 intäkterna till Eklandskapsfonden.
• Anpassa klädsel och skodon efter väder och aktivitet.  
 Grova skor eller stövlar rekommenderas.
• Guidningarna pågår cirka 2,5 timme om inget annat  
 anges.
• Ta gärna med fika. Fikapaus ingår ofta.
• För de guidningar där föranmälan krävs anges kontakt- 
 person vid respektive guidning.
• Mer information finner du på www.linkoping.se/natur.

Föreningen Linköpings ekopark
är en ideell förening som verkar för att 
Tinnerö eklandskap ska bevaras och vårdas 
samt utvecklas som rekreationsområde. 
Föreningen ordnar aktiviteter i Tinnerö-
området och står bakom många av årets 
guidningar.

För mer information: Ulla-Britt Forsgren, tel. 013-15 00 91 
eller 070-292 52 69, e-post linkopingsekopark@vidingsjo.se.
www.linkopingsekopark.nu

Eklandskapsfonden
delar ut bidrag till forskning, information, utbildning samt 
natur- och kulturvård i eklandskapet i Linköpings kommun. 
Fonden bildades 1994 och har sedan dess delat ut omkring 
4,8 miljoner kronor till mer än 100 projekt. Genom Ekland-
skapsfonden har alla en möjlighet att stödja verksamheter  
till gagn för eklandskapet i Linköpings kommun.

För mer information: Linköpings kommun,  
tel. 013-20 60 00, www.eklandskapet.nu
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Naturguidningar 2020 
– översiktskarta
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Guidningar 2020

Söndag 16 februari, kl. 10.00 
Vinterfåglar längs Stångån 
Tillsammans med guiderna Sofie Hellman (0736-41 32 
35) och Hanna Hederberg (0768-10 33 92) tittar vi på 
övervintrande fåglar längs Stångån. Vi spanar efter alla 
fåglar vi kan se, allt från gräsänder till gråsiskor. Har vi tur 
får vi även syn på åns vackra juvel - kungsfiskaren! Klä dig 
varmt, ta gärna med kikare och något varmt i termosen. 
Arrangör: Linköpings kommun. 
Samling: Snöbryggan, Nykvarn, vid slutet på Roxengatan. 
Kostnad: 20 kronor. 

Söndag 19 januari, kl. 10.00
Skridskotur på Roxen
Tillsammans med vår guide Gunilla Wetterling ger vi 
oss ut på en fin skridskotur för att skåda övervintrande 
fåglar. Alla, nybörjaren som den erfarna åkaren hälsas 
välkomna. Medtag matsäck, dryck och egen utrustning inkl. 
säkerhetsutrustning. Vid frågor kontakta vår guide  
(0707-88 12 26). Föranmälan senast tisdagen den 14 
januari, tel. 013-20 60 00.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkeringen vid Nybro i Svartåmynningens 
naturreservat.
Kostnad: 20 kronor.

Skridskotur i vinterlandet. Foto: Jan Gustafsson
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Lördag 29 februari, kl. 10.00 
Vinter i Tinnerö eklandskap 
Under vandringen söker vi djurspår och ser hur växterna 
övervintrar.
Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är Janne Moberg 
och Ulla-Britt Forsgren.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet. 
Samling: Parkeringen vid Rosenkällasjöns dämme, Tinnerö 
eklandskap. 
Kostnad: 20 kronor.

Onsdag 19 februari, kl. 10.00 (Sportlovsonsdag) 
Barnguidning- Naturen om vintern
Under en vandring letar vi efter olika djurspår  
och ser hur växterna övervintrar.
Våra guider är Ulla-Britt Forsgren och Janne Moberg  
(0709-47 40 31).
Kläder efter väder och medtag gärna matsäck. 
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkeringen vid Rosenkällasjöns dämme, Tinnerö 
eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Övervintrande sädelsärla. Foto: Jan Gustafsson
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Måndag 23 mars, kl. 18.00  
Introduktion till fågelskådning, del 1 
Vill du lära dig skåda fågel eller damma av kunskaperna? 
Alla är välkomna till denna introduktion in i fågelskådarnas 
värld. Olof Hjelm lär dig känna igen arter, hur de låter, 
flyger och beter sig. Första tillfället anordnas inomhus där 
vi får lära oss grunderna till fågelskådning, ta gärna ta med 
egen fågelbok.
Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings fågelklubb.
Samling: Naturcentrum, Trädgårdsföreningen.
Kostnad: 20 kronor.

Hornuggla. Foto: Gustav Markholm

Torsdag 26 mars, kl. 19.00 
Earth Week  
– Ugglor i Tinnerö eklandskap
De fina ekmarkerna i Tinnerö eklandskap ger oss stora 
möjligheter att höra ugglor om förhållandena är de rätta. Vi 
gör en vandring, upplever vårvinternatten och avslutar med 
fika vid brasan. Under Earth Week uppmärksammas klimat 
och miljö med aktiviteter och föreläsningar. Veckan avslutas 
med Earth hour 28 mars. Kontaktperson Björn Ström,  
013-10 34 51/ 0733-14 75 46/ bjorn_strom@telia.com
Samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen Linköping,  
Föreningen Linköpings Ekopark, och Studiefrämjandet.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.
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Lördag 4 april, kl. 10.00 
Vår på Fröberget
Det är dags för den årliga fagningen-lövräfsningen på torpet 
Fröberget. Ta med dig räfsa om du har.
Föranmälan senast torsdagen den 2 april till Alf Karlsson tel. 
013-15 33 21/ alf.karlsson2@comhem.se, för förtäringens 
skull. 
Samling: Fröberget, Tinnerö eklandskap. 
Kostnadsfritt. 

Onsdag 15 april, kl. 12.30  
Lunchpromenad längs Stångån
Följ med våra guider Gunilla Wetterling och Ann-Charlott 
Feldt på en natur- och kulturguidning. Under turens gång 
får vi höra historier från förr och lära oss om fåglarna som 
flyger förbi längs vägen. Ta gärna med kikaren!
Arrangör: Linköpings kommun och Östergötlands museum.
Samling: Gångbron, Nykvarns sluss.
Kostnad: 20 kronor.

Lördag 18 april, kl. 10.00 
Barnguidning: Livet i dammen
Har grodor och salamandrar vaknat? Kan vi höra grodornas 
vårsånger?
Med hjälp av håven söker vi livet i dammen. Medtag stövlar, 
kläder efter väder och gärna matsäck. Våra guider är Ulla-
Britt Forsgren och Janne Moberg (0709-47 40 31).
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkeringen vid Rosenkälla gård, Tinnerö 
eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Har grodor och vattensalamandrar vaknat? Foto: Gustav Markholm
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Söndag 19 april, kl. 10.00
Ormsafari
Sedan år 2000 är alla grod- och kräldjur fridlysta i Sverige. 
Dessa fascinerande djur med särskild inriktning mot 
ormar, kan du denna förmiddag få komma närmare samt 
se och lära dig mer om! Vår guide är Jan Engqvist från 
Fenomenmagasinet. Ta med stövlar.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Vidingsjö motionscentrum.
Kostnad: 20 kronor.

Lördag 18 april, kl. 10.00 
Fagning av Naturskyddsföreningen äng 
Välkommen att delta i fagningen av vår äng i Bjärka-Säby 
(där vägen mot Bestorp korsar järnvägen). Fagning innebär 
att höstens löv och kvistar räfsas ihop. Räfsor finns att låna. 
Ta med eget fika. Ett extra fagningstillfälle ordnas eventuellt 
i vecka 15.  
Kontaktperson Björn Ström, 013-10 34 51/0733-14 75 46.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping.
Samling: Naturskyddsföreningens äng, Bjärka Säby.
Kostnadsfritt.

Nyfiken på att lära dig mer om ormar? Foto: Gustav Markholm
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Torsdag 23 april, kl. 18.00
Introduktion till fågelskådning, del 2
Vill du lära dig skåda fågel eller damma av kunskaperna? 
Alla är välkomna till denna introduktion in i fågelskådarnas 
värld. Olof Hjelm lär dig grunderna för att känna igen olika 
fågelarter. Vi åker ut till strandängarna i Svartåmynningens 
naturreservat, en av länets allra finaste fågellokaler. Ta 
gärna med kikare!
Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings fågelklubb. 
Samling: Parkeringen vid Nybro i Svartåmynningens 
naturreservat.
Kostnad: 20 kronor.

Lördag 25 april, kl. 09.00
Vårmorgon i Kungsbro naturreservat 
Följ med Gunilla Wetterling denna vårmorgon till Kungsbro 
naturreservat där strandängar möter artrika hagmarker 
och grova ekar. På fälten rastar ofta många gulärlor och 
vi spanar efter säsongens första återvändande vadare och 
simänder. Medtag gärna kikare och fika!
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Utanför Hedastallet i Kungsbro. Om du kommer 
med bil finns parkeringsplats vid Sjöliden, Motala ström 
och för de som åker kommunalt finns busshållplats utmed 
Stjärnorpsvägen, Kungsbro.
Kostnad: 20 kronor.

Lördag 25 april, kl. 14.00 
Aspvandring i lektid
Fiskarten asp är en av kommunens tolv ansvarsarter, dessa 
är arter som är sällsynta eller hotade och har en stor del av 
sin svenska population inom kommunens gränser. Denna 
vårdag följer vi med vår guide Mattias Larsson och hoppas 
få se lekande aspar i Svartån. Föranmälan senast torsdag 23 
april, tel. 013-20 60 00.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samlingsplats meddelas vid anmälan. 
Kostnad: 20 kronor.

Leker aspen? Foto: Svante Söderström
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Lördag 25 april, kl. 14.00 
Tinnerö gård genom tiderna
”Bland axen skymtar en dös och enkel  
och utan historia står bygden från hedenhös” - A. Österling. 
Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är Annika 
Isaksson och Ulla-Britt Forsgren.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet. 
Samling: Fröbergets parkering för cykling till Tinnerö gård, 
Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Söndag 26 april, kl. 10.00 
Vårsläpp på Halshöga
Djurhållarna Henrik Carlsson och  
Andreas Gustafsson anordnar traditionsenligt vårsläpp av 
kor och kalvar. Försäljning av närproducerade, ekologiska 
varor. Besökare får även träffa andra djur från gårdarna. Se 
annons om övriga aktiviteter i lokaltidningarna. 
Kontakt: Anders Jörneskog (013-20 65 57).
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Halshöga gård, Tinnerö eklandskap.
Kostnadsfritt.

Upplev betessläppet på Halshöga gård. Foto: Gustav Markholm
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Torsdag 30 april, kl. 19.00 
Valborgsfirande i Naturskyddsföreningens äng
Välkommen att fira Valborg bland vitsippor och morkullor 
med Naturskyddsföreningen på vår äng i Bjärka-Säby (där 
vägen mot Bestorp korsar järnvägen) Natursnokande och 
brasa. Brasan tänds cirka kl. 20.30. Medtag fika. Brasan 
ger bra grillglöd. Kontaktperson Björn Ström 013-10 34 51/ 
0733-14 75 46.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping.
Samling: Naturskyddsföreningens äng i Bjärka-Säby.
Kostnadsfritt.

Söndag 3 maj, från kl. 07.00
Naturreservatets dag
Välkommen till en dag i Vallaskogens naturreservat. Dagen 
bjuder på något för alla och syftar till att uppmärksamma ett 
naturreservat lite extra. För den morgonpigga inleds dagen 
med gökotta kl. 07.00. Håll utkik framöver efter kommande 
eventsprogram.
Arrangör: Linköpings kommun, Rädda Vallaskogen, 
Östergötlands museum, Kulturfastigheter och Gamla 
Linköping.
Kostnadsfritt.

Upptäck Vallaskogen. Foto: Linnéa Carlzon
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Lördag 9 maj, kl. 14.00 
Vår i Tinnerö eklandskap 
Naturen efter vintervilan.
Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är Ella Ledin och 
Annika Isaksson.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet. 
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Söndag 10 maj, kl. 06.00 
Gökotta i Tinnerö eklandskap
En kör av vårfåglar och förhoppningsvis även göken 
välkomnar oss till Tinnerö eklandskap denna arla 
majmorgon. Morgonens guide är Janne Moberg  
(0709-47 40 31). Kläder efter väder och medtag gärna 
matsäck.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkeringen vid Smedstads dammar vid 
Haningeleden, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Tisdag 12 maj, kl. 21.30  
Fladdermussafari vid Ekängsdalens våtmarker
Följ med fladdermusexperten Håkan Ignell på en spännande 
guidning med ultraljudsdetektorer. Vi har chans att komma 
i närkontakt med sju arter av fladdermöss!
Arrangör: Linköpings kommun. 
Samling: Parkeringen för Ullstämmaskogens naturreservat. 
Från Haningeleden sväng vid Korpvallen mot Slättbacka/
Kolbyttemon och kör ca 3 km. Sväng vänster mot 
Ullstämmaskogens naturreservat. Ett alternativ är via gång- 
och cykelvägen från Morgongatan. 
Kostnad: 20 kronor.

Lördag 9 maj, kl. 10.00 
Barnguidning:  
Forntiden i odlingslandskapet.
Barnvandring till några av de mäktigaste fornlämningarna i 
Tinnerö eklandskap. Våra guider är Per Hallinder, Ulla-Britt 
Forsgren och Janne Moberg (0709-47 40 31). Kläder efter 
väder och medtag gärna matsäck.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.
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Onsdag 13 maj, kl. 17.00 
Invigning av Ullabergs och Mossens våtmarker
Vi vandrar i det nya våtmarksområdet strax sydost om 
Ullstämmaskogens naturreservat med fokus på det 
nyanlända fågellivet och de friluftsanordningar som 
byggts under vintern och våren. Ta gärna med egen kikare. 
Vi guidas av kommunekolog Anders Jörneskog. Efter 
guidningen bjuds det på korvgrillning! Det finns begränsade 
parkeringsmöjligheter i området så ta gärna cykeln längs 
skogsbilvägen från Harvestad eller vandra längs LOK-milen 
från Vidingsjö.
Arrangör: Linköpings kommun och Östergötlands 
Naturalhistoriska Förening (ÖNF).
Samling: Ullabergs gamla tomt.
Kostnad: Kostnadsfritt.

Torsdag 14 maj, kl. 10.00 och kl. 18.00  
Vandringar på Tinnerö stigar
Dagens vandringar går runt Rosen- 
källasjön och är omkring 3 km långa.
Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är Pam Curwen.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet.
Samling: Parkeringen vid Rosenkälla gård, Tinnerö 
eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Flygande dvärgfladdermöss. Foto: Jens Rydell
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Måndag 18 maj, kl. 18.00 - 20.00 
Öppet hus på Fröberget  
Alla hälsas välkomna att titta in i det  
renoverade torpet och se på torparens miljö för övrigt. Kaffe 
serveras.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet. 
Samling: Torpet ovanför Fröbergets parkering, Tinnerö 
eklandskap.
Kostnadsfritt.

Torsdag 21 maj, kl. 18.00  
Natura 2000-dagen: LIFE Bridging The Gap 
Natura 2000-områden är områden som hyser särskilt 
skyddsvärda arter eller naturtyper som är viktiga ur 
ett europeiskt perspektiv. Tillsammans med vår guide 
Mikael Hagström besöker vi de södra delarna av 
Ullstämmaskogens naturreservat och kikar på EU-projektets 
restaureringsåtgärder och områdets artrika djurliv. 
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkeringen för Ullstämmaskogens naturreservat. 
Från Haningeleden sväng in vid Korpvallen mot Slättbacka/
Kolbyttemon och kör ca 3 km. Ett alternativ är via gång- och 
cykelvägen från Morgongatan.
Kostnad: 20 kronor.

Gammelek. Foto: Håkan Lundberg
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Fredag 22 maj, lunchföreläsning kl. 12.00
Biologiska mångfaldens dag: Fascinerande, 
fula men framförallt viktiga – arter från världens 
alla hörn
Denna högtidsdag för naturen har utsetts av FN för att 
uppmärksamma och öka medvetenheten om betydelsen av 
biologisk mångfald. Karl-Olof Bergman från Linköpings 
universitet visar bilder och berättar om olika arters 
fascinerande liv och varför biologisk mångfald är livsviktigt 
för en hållbar utveckling.
Arrangör: Linköpings kommun.
Plats: Naturcentrum, Trädgårdsföreningen.
Kostnadsfritt.

Lördag 23 maj, kl. 14.00 
Jubileumsvandring
Vi lär känna forntidsmänniskans liv och leverne i Tinnerö. 
Medtag matsäck och grova skor.
Vägvisare är Per Hallinder, Janne Moberg och Ulla-Britt 
Forsgren.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Onsdag 3 juni, kvällsguidning
Kärna mosse – orkidéernas paradis 
Har du inte upptäckt Kärna mosses artrika kalkkärr och 
vildvuxna skog? I år genomförs flera guidningar här. Bo 
Antberg låter dig uppleva kärrets alla orkidéer och mer 
därtill på en guidning i en anrik naturmiljö, utforskad sedan 
1800-talet. Stövlar behövs! Föranmälan senast torsdag  
28 maj, tel. 013-20 60 00.
Arrangör: Linköpings kommun. 
Samlingsplats och tid meddelas vid anmälan. 
Kostnad: 20 kronor.

Barrskogskäkmal, Foto: Tobias Ivarsson
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Torsdag 4 juni, kl. 18.00  
Försommarslåtter på Fröberget
Välkommen till vår slåtter på Fröberget då vi slår de delar av 
tomten där det växer mest gräs. Det finns redskap att låna.  
Vi bjuder på grillad korv med tillbehör.
Föranmälan till Björn Ström, bjorn_strom@telia.com/ 
013-10 34 51 senast onsdagen den 3 juni, för förtäringens 
skull.
Samling: Fröberget, Tinnerö eklandskap.
Kostnadsfritt.

Torsdag 4 juni, kl. 22.00 
Nattsångare i Lambohov  
När dagens fågelkör börjar tystna och mörkret faller är det 
nattens ljud som tar över. Följ med på en stämningsfull 
cykeltur i stadsnära kulturbygd ledd av Sofie Hellman 
(0736-41 32 35) och Hanna Hederberg (0768-10 33 92). 
Upplev den nattliga kören av fåglar och fladdermöss. 
Arrangör: Linköpings kommun. 
Samling: Parkeringsplatsen vid Lambohovshagen intill 
Bygatan. Glöm inte cykeln! 
Kostnad: 20 kronor.  

Fredag 5 juni, kl. 20.30 
Naturnatten kvällens fåglar
Upplev sommarkvällen i Tinnerö eklandskap. Björn 
Ström leder en cykeltur i Tinnerö eklandskap på jakt efter 
kornknarr, gräshoppssångare och andra kvällsfåglar. 
Vi avslutar med fika och väntar in skymningen över 
Rosenkällasjön. Kontaktperson Björn Ström, 013-10 34 51/ 
0733-14 75 46.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping i samarbete 
med Studiefrämjandet.
Samling: Smedstads dammar med cykel.
Kostnad: 20 kronor. 

Sotmätare som svärmar till en åkervädd. Foto: Linnéa Carlzon
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Måndag 8 juni, kl. 18.00
Naturupplevelser och fornminnen vid Hjortkälla
I det ålderdomliga och fornlämningsrika odlingslandskapet 
kring Hjortkälla finns också en rik flora och fauna att 
upptäcka. Tillsammans med en kommunekolog och 
hembygdskännare från Wist hembygdsförening får vi se 
både historiska spår samt nutida växter och djur. Medtag 
gärna fika!
Arrangör: Linköpings kommun och Wist hembygdsförening.
Samling: Gårdsplanen till Styvinge gård, skyltat från vägen 
mellan Sturefors och Slaka. 
Kostnad: 20 kronor.

Tisdag 9 juni, kvällsguidning
Kärna mosse – orkidéernas paradis
Har du inte upptäckt Kärna mosses artrika kalkkärr och 
vildvuxna skog? I år genomförs flera guidningar här. Bo 
Antberg låter dig uppleva kärrets alla orkidéer och mer 
därtill på en guidning i en anrik naturmiljö, utforskad sedan 
1800-talet. Stövlar behövs! Föranmälan senast torsdag 4 
juni, tel. 013-20 60 00.
Arrangör: Linköpings kommun. 
Samlingsplats och tid meddelas vid anmälan. 
Kostnad: 20 kronor.

Blommande orkidéer. Foto: Johan Molin
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Söndag 14 juni, kl. 09.30
Kajakpaddling 1 i Viggeby naturreservat 
Upplev Linköpings skärgårdsreservat från sjön via kajak. 
Både vana och ovana paddlare är välkomna. Turen tar cirka 
3 timmar och inleds med kort instruktion från Linköpings 
kanotklubb. Kommunekolog Gunnar Ölfvingsson  
(0706-98 86 21) guidar. Bindande föranmälan senast tisdag 
9 juni, 013-20 60 00. Minimiålder 12 år. Medtag oömma 
kläder, ombyte, handduk och fika.  
Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings kanotklubb. 
Samling: Viggebysandsbadet, Viggeby naturreservat. 
Kostnad: 100 kr inklusive kajak med tillbehör.

Söndag 14 juni, kl. 14.00
Kajakpaddling 2 i Viggeby naturreservat 
Upplev Linköpings skärgårdsreservat från sjön via kajak. 
Både vana och ovana paddlare är välkomna. Turen tar cirka 
3 timmar och inleds med kort instruktion från Linköpings 
kanotklubb. Kommunekolog Gunnar Ölfvingsson  
(0706-98 86 21) guidar. Bindande föranmälan senast tisdag 
9 juni, 013-20 60 00. Minimiålder 12 år. Medtag oömma 
kläder, ombyte, handduk och fika.  
Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings kanotklubb. 
Samling: Viggebysandsbadet, Viggeby naturreservat. 
Kostnad: 100 kronor inklusive kajak med tillbehör.

Följ med på en kajaktur i Viggeby naturreservat. Foto Gunnar Ölfvingsson
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Måndag 15 juni, kvällsguidning
Tillgänglighetsanpassad orkidéguidning  
i Kärna mosse 
Har du inte upptäckt Kärna mosses artrika kalkkärr och 
vildvuxna skog? I år genomförs flera guidningar här. Bo 
Antberg låter dig uppleva kärrets alla orkidéer och mer 
därtill på en guidning i en anrik naturmiljö, utforskad 
sedan 1800-talet. Denna guidning utgår helt från den 
tillgänglighetsanpassade spången som har anlagts på det 
öppna kärret. Föranmälan senast torsdag 11 juni,  
013-20 60 00.
Arrangör: Linköpings kommun. 
Samlingsplats och tid meddelas vid anmälan. 
Kostnad: 20 kronor.

Onsdag 17 juni, kvällsguidning
Kärna mosse – orkidéernas paradis
Har du inte upptäckt Kärna mosses artrika kalkkärr och 
vildvuxna skog? I år genomförs flera guidningar här. Bo 
Antberg låter dig uppleva kärrets alla orkidéer och mer 
därtill på en guidning i en anrik naturmiljö, utforskad sedan 
1800-talet. Stövlar behövs! Föranmälan senast fredag 12 
juni, tel. 013-20 60 00.
Arrangör: Linköpings kommun. 
Samlingsplats och tid meddelas vid anmälan. 
Kostnad: 20 kronor.
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Måndag 20 juli, kl. 17.00
Småkrypsexkursion i Magistratshagen 
Följ med småkrypskännaren Håkan Andersson på 
insektssafari till vår stadsnära slåtteräng. Tillsammans tittar 
vi närmare på våra sexbenta vänner som gömmer sig i floran 
denna sommarkväll. Medtag gärna fjärilshåv eller annan 
utrustning att fånga insekter med.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Vid grillplatsen i Magistratshagen.
Kostnad: 20 kronor. 

Måndag 22 juni, kl. 10.00 
En vandring i dårgräsfjärilens marker 
Flyger dårgräsfjärilen i år? Tillsammans med Janne Moberg 
(0709-47 40 31), gör vi en vandring i det vackra Tinnerö 
eklandskap för att leta rätt på en av kommunens tolv 
ansvarsarter. Kläder efter väder och medtag gärna matsäck.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Humpens parkeringsplats, Tinnerö eklandskap. 
P.g.a. nya grindar, kör in vid Djurgården och kör söder ut 
mot p-plats Humpen.
Kostnad: 20 kronor.

Dårgräsfjärilen, en kommunal ansvarsart. Foto: Tobias Ivarsson
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Onsdag 22 juli, kl. 10.00 
En vandring i läderbaggens hemtrakter
Mitt i semestertider vandrar vi i Tinnerö  
eklandskap tillsammans med Janne Moberg  
(0709-47 40 31). Vi spanar efter läderbaggen, en av 
kommunens ansvarsarter och passar på att lära oss mer om 
denna unika skalbagge.
Kläder efter väder och medtag gärna matsäck.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Fröbergets parkering i Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Söndag 9 augusti, kl. 10.00
Slåtter i Naturskyddsföreningens äng  
i Bjärka-Säby
Vi slår gräset med lie, räfsar ihop och hänger upp på 
traditionellt vis på hässjor. På slåttern bjuder föreningen 
på smörgås och svagdricka vid lunch. Lie och räfsor finns 
att låna. Alla är välkomna. Buss 566 passerar ängen. 
Kontaktperson: Björn Ström, 013-10 34 51/0733-14 75 46.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Linköping i samarbete 
med Studiefrämjandet
Samling: Naturskyddsföreningens äng i Bjärka-Säby.
Kostnadsfritt.

Kan vi få vittring av läderbaggens karaktäristiska persikodoft?  
Foto: Bengt Samuelsson
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Torsdag 13 augusti, kl. 17.00 
Slåtterkväll på Fröberget
Upplev vår årliga slåtter på torpet  
Fröberget. Vi bjuder på sill och potatis efter slåtterarbetet. 
Det är bra om du kan ta med dig egen lie eller räfsa men det 
finns också redskap att låna.
Föranmälan senast onsdagen den 12 augusti till Björn 
Ström, 0733-14 75 46/ bjorn_strom@telia.com, för 
förtäringens skull.
Samling: Fröberget, Tinnerö eklandskap.
Kostnadsfritt.

Söndag 16 augusti, kl. 14.00 
Natur- och kulturguidning i Tinnerö
Tinnerö eklandskap domineras av gamla ekar  
och artrika betesmarker. Förutom ett rikt växt- och djurliv 
finns här välbevarade fornlämningar från järnåldern i form 
av bland annat gravfält och stensättningar. Våra guider Lars 
Frölich och Anders Persson tar oss med på en spännande 
promenad och visar oss områdets fascinerande natur- och 
kulturvärden.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Norra Tinnerö parkering. Från Stora Aska kör 
norrut och ta första höger, efter ca 500 meter tar du höger 
igen och fortsätter ca 200 meter. Parkeringen kommer att 
ligga på höger sida.  
Kostnad: 20 kronor.

Johan Falk slåttrar i Tinnerö trädgård. Foto: Ola Holmgren
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Lördag 29 augusti, kl. 14.00 
Tinnerö och torpen
Följ med på en cykeltur då vi besöker  
torpruinerna runt Tinnerö gård.
Medtag matsäck och grova skor.
Vägvisare är Janne Moberg och Ulla-Britt Forsgren.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet. 
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Onsdag 19 augusti, kl. 21.00  
Fladdermussafari vid Smedstad
Följ med fladdermusexperten Håkan Ignell på en  
spännande guidning med ultraljudsdetektorer. Vi har chans 
att komma i närkontakt med 7 arter av fladdermöss. 
Arrangör: Linköpings kommun. 
Samling: Parkeringen vid Smedstad dammar invid 
Haningeleden, Tinnerö eklandskap. 
Kostnad: 20 kronor.

Tisdag 8 september, kl. 17.30
Svamptur i Vallaskogen
Följ med svampkännarna Magnus Källberg (0709-37 13 62) 
och Ulla Hodges (0731-57 21 83) på en tur i Vallaskogen och 
lär känna närnaturens olika svampar! Vanliga och mindre 
vanliga, ätliga och oätliga.
Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings svampklubb.
Samling: Parkeringen vid minigolfbanan i Valla, 
Stratomtavägen.
Kostnad: 20 kronor.

Måndag 17 augusti, kl. 18.00
Natur- och kulturguidning i miljöerna kring 
Landeryds hembygdspark
Området kring Landeryds hembygdspark består av 
ekdominerad blandlövsskog och betad hagmark. Här finns 
fornlämningar, rester av hävdgynnad flora och en intressant 
insektsfauna. Våra guider för dagen är Lars Frölich och 
Anders Persson. 
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Landeryds Hembygdspark.
Kostnad: 20 kronor.
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Söndag 13 september, kl. 10.00
Svamptur i Ullstämmaskogen
Ta med dig svampkorgen och följ med svampkännarna 
Magnus Källberg (0709-37 13 62) och Ulla Hodges  
(0731-57 21 83) till Ullstämmaskogens svampmarker. Du får 
lära dig såväl ovanliga som giftiga och ätliga svampar.
Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings svampklubb.
Samling: Parkeringen för Ullstämmaskogens naturreservat. 
Från Haningeleden sväng vid Korpvallen mot Slättbacka/
Kolbyttemon och kör ca 3 km. Sväng vänster mot 
Ullstämmaskogens naturreservat. Ett alternativ är via gång- 
och cykelvägen från Morgongatan.
Kostnad: 20 kronor.

Lördag 12 september, kl. 14.00 
Följ med till Brotorp och Hawaii
Vi besöker en ruin av ett soldattorp med  
en ovanlig och rik flora, samt en vild bäckravin.
Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är Ella Ledin och 
Janne Moberg.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet. 
Samling: Rödbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Svamptur i skogen. Foto: Linnéa Carlzon
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Söndag 13 september, kl. 14.00
Barnguidning: Svamptur för barn i 
Ullstämmaskogen
Tillsammans med svampkännarna Magnus Källberg  
(0709-37 13 62) och Ulla Hodges (0731-57 21 83) tittar 
vi först på några vanliga svampar som är lätta att känna 
igen. Sedan ger vi oss ut i skogen och ser om vi kan hitta 
dem igen. Vi hittar säkert också andra svampar som ser 
spännande ut! Begränsat antal platser! Föranmälan senast 
fredag 11 september, tel. 013-20 60 00.
Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings svampklubb.
Samling: Parkeringen för Ullstämmaskogens naturreservat. 
Från Haningeleden sväng vid Korpvallen mot Slättbacka/
Kolbyttemon och kör ca 3 km. Sväng vänster mot 
Ullstämmaskogens naturreservat. Ett alternativ är via gång- 
och cykelvägen från Morgongatan.
Kostnad: 20 kronor.

Söndag 13 september, kl. 13.00 - 15.00 
Öppet hus på Fröberget
Alla hälsas välkomna att titta in i det  
renoverade torpet och se på torparens  
miljö för övrigt. Kaffe serveras.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet. 
Samling: Torpet ovanför Fröbergets parkering, Tinnerö 
eklandskap.
Kostnadsfritt

Fröberget under restaurering. Foto: Sören Johansson
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Onsdag 30 september, kl. 17.00  
Svamptur i Tinnerö
Tillsammans med svampkännaren Mikael Hagström  
ger vi oss ut i den vackra naturen i de norra delarna 
av Tinnerö eklandskap och lär oss mer om hotade och 
rödlistade svamparter.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Karleplan. Åk kommunalt och hoppa av vid 
busshållplats Djurgården utmed Kunskapslänken cirka 200 
meter efter Garnisonsrondellen. Med bil kör söderut på 
Lambohovsleden och sväng vänster mot Kunskapslänken. 
Fortsätt ca 300 meter.
Kostnad: 20 kronor.

Lördag 26 september, kl. 14.00  
Möte med fornlämnings- 
adoptanter
Vi visar skötsel av ett urval fornlämningar. 
Medtag matsäck och grova skor.
Vägvisare är Per Hallinder och Annika Isaksson.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet. 
Samling: Humpens parkering, Tinnerö eklandskap alt. 
Karleplans parkering Djurgården, för samåkning till 
Humpen.
Kostnad: 20 kronor.

Lördag 19 september, kl. 10.00 
Barnguidning: Höst i naturen
Vi gör en höstpromenad i den vackra hembygdsparken i 
Landeryd. Våra guider är Ulla-Britt Forsgren och Janne 
Moberg (0709-47 40 31). Kläder efter väder och medtag 
gärna matsäck.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkering vid Landeryds hembygdsgård.
Kostnad: 20 kronor.
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Lördag 17 oktober, kl. 14.00  
Vandring på Tinnerö stigar
En vandring på Smedstad gårds ägor.
Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är Janne Moberg.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet. 
Samling: Parkeringen vid Smedstad dammar, Haningeleden.
Kostnad: 20 kronor.

Lördag 10 oktober, kl. 14.00   
Ekens liv och livet i eken
En vandring bland områdets äldsta ekar.
Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är Pam Curwen 
och Annika Isaksson.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet. 
Samling: Karleplan, vid busshållplats Djurgården, linje 2 
och 4.
Kostnad: 20 kronor.
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Föreningsaktiviteter

Wist hembygdsförening

Gärdsgårdshägnad på gammalt vis 
vid Fornhemmet, Bjärka-Säby
Lördag 18 april kl. 10:00

Öppet hus vid Fornhemmet, Bjärka-Säby
Varje söndag 28 juni – 6 september kl. 14:00 – 16:30

Slåttergille vid Fornhemmet, Bjärka-Säby
Söndag 12 juli kl. 10:00

För övrig information angående föreningens aktiviteter 
hänvisas till hemsidan www.wisthbf.se.

Fornhemmet. Foto Jan-Christer Persson.
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Vill du veta vilka svampar du plockat?
Är det matsvampar?
Kom till Naturcentrum med dina svampar så hjälper vi 
dig att bestämma dem. Vi ordnar också en utställning 
med de svampar som hittats under helgen, så att om du 
inte har med dig några egna svampar kan du titta på vår 
utställning.
Plats:  Naturcentrum i Trädgårdsföreningen,  
 Lasarettsgatan 1
Datum:  Måndagarna 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9,  
 28/9 och 5/10
Tid:  Klockan 17.00 till 18.30
Ansvarig: Magnus Källberg, tel. 070-937 13 62

Välkommen med eller utan svampar!

Vi firar Svampens dag söndag 6 september 
Liksom tidigare år arrangeras ett gemensamt nordiskt 
svampevenemang, ”Svampens dag”, den första söndagen 
i september. Svampklubben uppmärksammar detta 
genom att vi ger oss ut i svampmarkerna och ser vad 
vi kan finna. Sedan blir det svampmatlagning i skogen 
och provsmakning. Aktiviteten är lämplig för 
barnfamiljer. Ta med svampkorg och matsäck.

Samlingsplats och tid:  P-platsen vid Ullstämmaskogens  
 naturreservat, kl. 10.00.
Ansvariga:  Ulla Hodges, tel. 073-157 21 83  
 och Annette Lundborg,  
 tel. 070-275 79 70

Kostnadsfritt för medlemmar - ej medlem 20 kronor!
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Parkering

Bilväg (ett urval)

Cykel-/gångväg 
och bilfri väg

Gräns för naturreservat

Fågeltorn

32

Tinnerö eklandskap

Tinnerö i vinterskrud. 
Foto: Jan Gustafsson

Backsippa.
Foto: Jan Gustafsson
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Gravfält.
Foto: Sören Johansson

Skäggmes.
Foto: Jan Gustafsson

Två kärleksfulla Lundbockar.  
Foto: Tobias Ivarsson

Höst vid Rosenkällasjön.
Foto: Linnéa Carlzon

Betesdjur.
Foto: Sören Johansson

Rundlogen vid Tinnerö gård. 
Foto: Sören Johansson
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Söndag 19 januari, kl. 10.00 
Skridskotur på Roxen

 
Söndag 16 februari, kl. 10.00 
Vinterfåglar längs Stångån 

 
Onsdag 19 februari, kl. 10.00 
(Sportlovsonsdag)  
Barnguidning- Naturen om vintern

 
Lördag 29 februari, kl. 10.00 
Vinter i Tinnerö eklandskap 

 
Måndag 23 mars, kl. 18.00 
Introduktion till fågelskådning, del 1

 
Torsdag 26 mars, kl. 19.00 
Earth Week – Ugglor i Tinnerö 
eklandskap

 
Lördag 4 april, kl. 10.00 
Vår på Fröberget

 
Onsdag 15 april, kl. 12.30 
Lunchpromenad längs Stångån

 
Lördag 18 april, kl. 10.00 
Barnguidning: Livet i dammen

 
Lördag 18 april, kl. 10.00 
Fagning av Naturskyddsföreningen 
äng

 
Söndag 19 april, kl. 10.00 
Ormsafari

 
Torsdag 23 april, kl. 18.00 
Introduktion till fågelskådning, del 2

 
Lördag 25 april, kl. 09.00 
Vårmorgon i kungsbro naturreservat

 
Lördag 25 april, kl. 14.00 
Aspvandring i lektid

 
Lördag 25 april, kl. 14.00 
Tinnerö gård genom tiderna

 

Söndag 26 april, kl. 10.00 
Vårsläpp på Halshöga

 
Torsdag 30 april, kl. 19.00 
Valborgsfirande i 
Naturskyddsföreningens äng

 
Söndag 3 maj, från kl. 07.00 
Naturreservatets dag.

 
Lördag 9 maj, kl. 10.00 
Barnguidning: Forntiden i 
odlingslandskapet.

 
Lördag 9 maj, kl. 14.00 
Vår i Tinnerö eklandskap

 
Söndag 10 maj, kl. 06.00 
Gökotta i Tinnerö eklandskap

 
Tisdag 12 maj, kl. 21.30 
Fladdermussafari vid Ekängsdalens 
våtmarker

 
Onsdag 13 maj, kl. 17.00 
Invigning av Ullabergs och Mossens 
våtmarker

 
Torsdag 14 maj, kl. 10.00 och kl. 
18.00 
Vandringar på Tinnerö stigar

 
Måndag 18 maj, kl. 18.00 - 20.00 
Öppet hus på Fröberget

 
Torsdag 21 maj, kl. 18.00 
Natura 2000-dagen: LIFE Bridging 
The Gap 

 
Fredag 22 maj, lunchföreläsning kl. 
12.00 
Biologiska mångfaldens dag: 
Fascinerande, fula men framförallt 
viktiga – arter från världens alla hörn

 
Lördag 23 maj, kl. 14.00 
Jubileumsvandring

 

Kalendarium
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Onsdag 3 juni, kvällsguidning 
Kärna mosse – orkidéernas paradis

 
Torsdag 4 juni, kl. 18.00 
Försommarslåtter på Fröberget

 
Torsdag 4 juni, kl. 22.00 
Nattsångare i Lambohov 

 
Fredag 5 juni, kl. 20.30 
Naturnatten kvällens fåglar

 
Måndag 8 juni, kl. 18.00 
Naturupplevelser och fornminnen 
vid Hjortkälla

 
Tisdag 9 juni, kvällsguidning 
Kärna mosse – orkidéernas paradis

 
Söndag 14 juni, kl. 09.30 
Kajakpaddling 1 i Viggeby 
naturreservat 

 
Söndag 14 juni, kl. 14.00 
Kajakpaddling 2 i Viggeby 
naturreservat 

 
Måndag 15 juni, kvällsguidning 
Tillgänglighetsanpassad 
orkidéguidning i Kärna mosse 

 
Onsdag 17 juni, kvällsguidning 
Kärna mosse – orkidéernas paradis

 
Måndag 22 juni, kl. 10.00 
En vandring i dårgräsfjärilens marker

 
Måndag 20 juli, kl. 17.00 
Småkrypsexkursion i Magistratshagen 

 
Onsdag 22 juli, kl. 10.00 
En vandring i läderbaggens 
hemtrakter

 
Söndag 9 augusti, kl. 10.00 
Slåtter i Naturskyddsföreningens 
äng i Bjärka-Säby

 

Torsdag 13 augusti, kl. 17.00 
Slåtterkväll på Fröberget

 
Söndag 16 augusti, kl. 14.00 
Natur- och kulturguidning i Tinnerö

 
Måndag 17 augusti, kl. 18.00 
Natur- och kulturguidning i miljöerna 
kring Landeryds hembygdspark

 
Onsdag 19 augusti, kl. 21.00 
Fladdermussafari vid Smedstad

 
Lördag 29 augusti, kl. 14.00 
Tinnerö och torpen

 
Tisdag 8 september, kl. 17.30 
Svamptur i Vallaskogen

 
Lördag 12 september, kl. 14.00 
Följ med till Brotorp och Hawaii

 
Söndag 13 september, kl. 10.00 
Svamptur i Ullstämmaskogen

 
Söndag 13 september, kl. 14.00 
Barnguidning: Svamptur för barn i 
Ullstämmaskogen

 
Söndag 13 september, kl. 13.00 - 
15.00 
Öppet hus på Fröberget

 
Lördag 19 september, kl. 10.00 
Barnguidning: Höst i naturen

 
Lördag 26 september, kl. 14.00 
Möte med fornlämningsadoptanter

 
Onsdag 30 september, kl. 17.00 
Svamptur i Tinnerö

 
Lördag 10 oktober, kl. 14.00 
Ekens liv och livet i eken

 
Lördag 17 oktober, kl. 14.00 
Vandring på Tinnerö stigar
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Linköpings kommun

linkoping.se

Kontaktinformation

För ytterligare information, beställning av privata grupp-
guidningar och för aktiviteter där föranmälan krävs ska du 
kontakta ansvarig förening/organisation:
 

 Föreningen Linköpings Ekopark
 Ulla-Britt Forsgren, 013-15 00 91 eller 
  070-292 52 69, för guidningar som  
 föreningen anordnar i Tinnerö eklandskap.
 linkopingsekopark@vidingsjo.se

  Linköpings kommun
  Anders Jörneskog, 013-20 65 57, för övriga   
  guidningar i Tinnerö eklandskap.
  Anders.A.Jorneskog@linkoping.se

Linköpings kommun
Kontakt Linköping, 013-20 60 00, för övriga guidningar.

Mer information om guidningarna samt om kommunens  
naturvårdsarbete finns även på linkoping.se/natur  
Har du andra funderingar om kommunens naturvårds- 
arbete är du välkommen att kontakta kommunens ekologer 
via Kontakt Linköping, 013-20 60 00.

Östergötlands naturguidningar
är ett samarbete mellan länsstyrelsen och kommunerna i  
länet. Fullständigt guideprogram för hela länet finns på 
länets turistbyråer eller på www.naturguidning.se


