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Kliv ut i Linköpings  
härliga natur!
Kommunen fortsätter att 
satsa på bättre tillgänglighet 
till värdefulla naturområden 
under 2017, för att så många 
som möjligt ska kunna ta del 
av Linköpings naturpärlor. 
Detta kommer fortsätta märkas 
i Vistkärret i Sturefors, men 
även i Vallaskogen som blir ett 
utvidgat naturreservat under 
våren. Via mobil- och webbapplikationen Naturkartan 
kan man få kontinuerliga uppdateringar gällande 
Linköpings kommuns arbete med tillgänglighet till 
naturen – gå gärna in och kika där!

Temat för Naturens år 2017 är fortsatt ekosystemtjänster 
– alla de produkter och funktioner från naturens 
ekosystem som bidrar till människans välbefinnande. 
Den ekosystemtjänst som vi främst vill jobba för med 
detta program är att naturen ska få människor att 
må bra! Vi hoppas att alla, oavsett ursprung, ålder, 
funktionsvariation, sexuell läggning eller könsidentitet, 
ska känna sig inkluderade i våra satsningar att skapa och 
öka uppskattning för naturen i vardagen. Linköping har 
nämligen en fantastisk natur som bara väntar på att bli 
utforskad!
 
Vi fortsätter att lyfta fram besöksmål från boken 
”Naturen i Linköping – en utflyktsguide”, som finns 
att hämta gratis på turistbyrån eller via vår hemsida, 
www.linkoping.se/natur. Vi satsar även lite extra på 
naturguidningar längs Stångån från Stångåmynningen 
till Slattefors i samband med vår nya närnaturfolder för 
detta stråk. Mer naturinformation finns att läsa eller 
ladda ner på vår hemsida www.linkoping.se/natur.

Vi ses i naturen!

Elias Aguirre
ordförande samhällsbyggnadsnämnden  

Tistelfjäril. Foto Johan Molin
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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 
3,8 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 64 00, www.eklandskapet.nu
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Naturguidningar 2017
– översiktskarta

 1 Getmans rike
 2 Mörby backar
 3 Södra Lund
 4 Svartåmynningen
 5 Stångåmynningen
 6 Snöbryggan, Nykvarn
 7 Kärna mosse
 8 Naturcentrum
 9 Åbysäcken
 10 Fläret

 11 Tinnerö eklandskap  
  (se separat karta sid 33)
 12 Vidingsjöskogen
 13 Ekängsdalen
 14 Ullstämmaskogen
 15 Hjortkälla
 16 Naturskyddsföreningens äng
 17 Dänskebo
 18 Limmernskogarna
 19 Viggeby
 20 Sätravallen 
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Guidningar 2017
Onsdag 8 februari kl. 19:00

Föredrag: DNA-forskning i fåglarnas värld
DNA-studier har avslöjat många häpnadsväckande 
släktskapsförhållanden. Vem hade kunnat tro att en 
jaktfalk är närmare släkt med en domherre än med en 
duvhök? Per Alström, forskare från Uppsala, kommer och 
berättar om hur modern forskning med bland annat DNA- 
och ljudanalyser har gett nya kunskaper kring fåglarnas 
släktskap. 
Arrangör: Linköpings Fågelklubb, kontakt, Ingemar Ander,  
076-776 26 68, ingemar.ander@comhem.se.
Plats: Naturcentrum i Linköpings Trädgårdsförening.
Kostnadsfritt.

Kungsfiskare, en kommunal ansvarsart. Foto Tero Niemi

Lördag 11 februari kl. 10:00
Vinterfåglar längs Stångån
Tillsammans med våra guider Sofie Hellman,  
073-641 32 35 och Hanna Hederberg, 076-810 33 92 tittar 
vi på övervintrande fåglar längs Stångån. Bland hägrar, 
storskrakar och andra sjöfåglar kan vi med tur även få se 
den färgsprakande kungsfiskaren. Klä dig varmt och ta 
gärna med kikare!
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling vid Snöbryggan som ligger vid slutet på 
Roxengatan.
Kostnad 20 kr.
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Lördag 25 februari kl. 9:30 
Fågelguidning längs Stångån till 
Stångåmynningen
Vi samlas vid segelbåtshamnen i Linköping, belägen norr 
om motorvägen, och kollar vad som kan uppehålla sig i ån 
och på angränsande fält. Därefter promenerar vi mot åmyn-
ningen, där det är klart läge för kungsfiskare och vackra 
storskrakar. I buskagen och vassarna finns säkert en del 
småfåglar. Om Roxen är islagd brukar vaken vid mynningen 
samla en hel del fågel. Ta gärna med kikare och fika!
Arrangör: Linköpings Fågelklubb, kontakt, Ingemar Ander,  
076-776 26 68, ingemar.ander@comhem.se.
Samling vid Segelbåtshamnen.
Kostnadsfritt. 

Torsdag 2 mars kl. 19:00
Föredrag: Djurens sexliv
Det finns en stor variation i hur djur fortplantar sig och 
många häftiga anpassningar kopplade till deras sexliv som 
båda könen kan uppvisa före och efter parning. Mera om 
djurens beteende, med fokus på deras fortplantning och 
sexualliv, kan man få veta mer om denna kväll under ett 
föredrag av Hanne Løvlie, forskare inom etologi (läran om 
djurs beteenden) på Linköpings universitet.
Arrangör: Linköpings kommun.
Plats: Naturcentrum i Linköpings Trädgårdsförening.
Kostnadsfritt.

Onsdag 8 mars kl. 18:30
Föredrag: Fåglarnas flyttning
Fåglarnas flyttning visar sig vara mera imponerande än 
man någonsin kunnat ana! Under de senaste åren har en ny 
omvälvning inträffat i samband med att enskilda fåglar kan 
följas i detalj under flera år på sina långa resor med hjälp av 
satellitbaserad teknik. Thomas Alerstam, flyttfågelforskare 
från Lund, kommer och berättar mer! 
Arrangör: Linköpings Fågelklubb, kontakt, Ingemar Ander, 
076-776 26 68, ingemar.ander@comhem.se.  
Plats: Naturcentrum i Linköpings Trädgårdsförening.
Kostnadsfritt

Flyttande bläsgäss. Foto Jan Gustafsson
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Torsdag 16 mars kl. 18:30
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 och upplever vårvinternatten. 
Vi avslutar med fika vid brasan.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Linköping och Föreningen 
Linköpings ekopark i samarbete med Studiefrämjandet.  
Info Björn Ström, 013-10 34 51, 073- 314 75 46,  
bjorn_strom@telia.com.
Samling vid Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad 20 kr.

Lördag 18 mars kl. 9-12
Fågelguidning vid Svartåmynningens 
naturreservat
De första vårfåglarna har börjat anlända och vi hoppas se 
och höra sånglärka, tofsvipa samt skåda många vackra gäss 
och änder. Ta gärna med kikare, kläder efter väder och 
matsäck!
Arrangör: Linköpings fågelklubb, kontakt Gunilla 
Wetterling, 070-788 12 26.
Samling vid parkeringen, Nybro.
Kostnadsfritt.

Lördag 8 april kl. 10:00
Fagning av Naturskyddsföreningens äng
Välkommen att delta i fagningen av Naturskyddsföreningens 
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 fika. Ett extra fagningstillfälle 
ordnas eventuellt i vecka 15.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping. Info Björn 
Ström, 013-10 34 51, 073-314 75 46, bjorn_strom@telia.com.
Samling vid Naturskyddsföreningens äng i Bjärka Säby.
Kostnadsfritt.

Svartåmynningens naturreservat. Foto Johan Molin
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Lördag 8 april kl. 14:00
Historiska minnen runt  
Djurgården
Vi gör en vandring mellan forntid och nutid. Medtag 
matsäck och grova skor.
Vägvisare: Pam Curwen och Ulla-Britt Forsgren. 
Samarrangemang mellan Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet. 
Samling vid Karleplan, Tinnerö eklandskap, hållplats 
Djurgården , linje 2 eller 4. 
Kostnad 20 kr.

Lördag 22 april kl. 9-12
Rödspovens dag
Linköpings fågelklubb uppmärksammar rödspovarnas 
ankomst samt fågellivet vid Svartåmynningen. Ta gärna med 
kikare, kläder efter väder och matsäck!
Arrangör: Linköpings fågelklubb, kontakt Gunilla 
Wetterling, 070-788 12 26.
Samling vid parkeringen, Nybro.
Kostnadsfritt.

Lördag 22 april kl. 10:00
Barnguidning – Livet i dammen
Vi lyssnar på grodornas vårsånger och med hjälp av håven 
söker vi livet i dammen. Medtag gärna matsäck, grova skor 
och kläder efter väder. Våra guider är Ulla-Britt Forsgren 
och Janne Moberg, 070-947 40 31.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling vid Rosenkälla gårds parkeringsplats, Tinnerö 
eklandskap.
Kostnad 20 kr.

Barnguidning om våren. Foto Janne Moberg
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Lördag 22 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. Anmälan senast den 20 april till Alf Karlsson,  
013-15 33 21, alf.karlsson2@comhem.se för förtäringens 
skull. 
Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark i samarbete med 
Studiefrämjandet.
Samling vid Fröberget, Tinnerö eklandskap.
Kostnadsfritt.

Söndag 23 april kl. 10:00
Ormsafari
Alla groddjur och kräldjur är sedan år 2000 fridlysta i hela 
landet. 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 vid Vidingsjö motionscentrum.
Kostnad 20 kr.

Snok. Foto Gustav Markholm
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Söndag 30 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. 
Arrangör: Linköpings kommun, info Anders Jörneskog,  
013-20 65 57.
Samling vid Halshöga, Tinnerö eklandskap.
Kostnadsfritt.

Tisdag 2 maj kl. 18:30
Kalkrika torrängar vid Mörby backar
Mörby backar hör i sina bästa delar till Östergötlands 
mest värdefulla torrängsmiljöer med en mycket artrik 
kalkpåverkad flora. Lars Frölich tar oss med på en vandring 
bland ovanliga växter och fina vyer över det fågelrika 
Häradskärret.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling och parkering vid maskinhallarna vid Mörby gård. 
Från Linköping, kör mot Ekängen och följ skyltning mot 
Östra Harg strax efter Gärstadverken. I Östra Harg, fortsätt 
på vägen norrut i cirka 400 meter till Mörby gård.
Kostnad 20 kr.

Vårsläpp på Halshöga. Foto Marie Knutsson
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Lördag 6 maj kl. 14:00
Nötabacken i vitsippstid
Njut av vitsippornas mångfald i forntida miljöer. Medtag 
matsäck och grova skor.
Vägvisare: Ella Ledin och Anette Lundberg.
Samarrangemang mellan Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet.
Samling vid parkeringen till Smedstad dammar vid 
Haningeleden, Tinnerö eklandskap. 
Kostnad 20 kr.  

Lördag 13 maj kl. 06:00
Gökotta i Tinnerö eklandskap
En kör av fåglar och förhoppningsvis även göken välkomnar 
oss till Tinnerö eklandskap denna majmorgon. Vi får 
se naturen vakna på en promenad bland ekkullar och 
våtmarker, under kunnig guidning av Lars Frölich och 
Janne Moberg, 070-947 40 31. Kläder efter väder och 
medtag gärna matsäck.
Arrangör: Linköping kommun.
Samling på Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad 20 kr.

Vårstämning på Nötabacken. Foto Gunnar Ölfvingsson



13

Söndag 14 maj kl. 10:00
Barnguidning – Eklandskapet i  
försommarskrud
Vi gör en promenad bland försommarblommor, fågelsång 
och gamla ekar. Medtag gärna matsäck, grova skor och 
kläder efter väder. Våra guider är Ulla-Britt Forsgren och 
Janne Moberg, 070-947 40 31.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling vid Karleplans parkering, busshållplats Djurgården 
linje 2 eller 4.
Kostnad 20 kr.

Måndag 15 maj kl. 18-20
Öppet hus på Fröberget 
Alla hälsas välkomna att titta in i det renoverade torpet och 
se på torparens miljö i övrigt. Kaffe serveras. 
Samarrangemang mellan Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet. 
Samling vid Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap. 
Kostnadsfritt.

Försommar i eklandskapet. Foto Jan Gustafsson
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Torsdag 18 maj kl. 18:30
Träboudden i Limmernskogarnas naturreservat
Vid sjön Limmerns norra strand breder Träboudden 
ut sig som utgör den norra delen i Limmernskogarnas 
naturreservat. Lars Frölich tar oss med på en vandring i 
denna högstammiga lövskog med fina naturvärden och 
växter såsom vårärt, sårläka och lungört.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling och parkering vid reservatspareringen; från 
Skeda udde kör söderut mot Haraldsbo, efter ca en mil 
ta av vänster mot Drögshult. Efter cirka 1,2 km, ta av 
vänster mot Limmernäs och följ denna väg, rakt fram vid 
gården Limmerhult i cirka 1,9 km, sedan sväng höger mot 
reservatsparkeringen innan gården Träbo.
Kostnad 20 kr.

Lördag 20 maj kl. 9-12
Fågelguidning vid Svartåmynningens 
naturreservat
Fågelvåren håller på att passera sin kulmen och reservatet är 
fullt av häckande och rastande fåglar. Vi hoppas få se både 
grågåsungar och sträckande vadare.
Arrangör: Linköpings fågelklubb, kontakt Gunilla 
Wetterling, 070-788 12 26.
Samling vid parkeringen, Nybro.
Kostnadsfritt.

Lördag 20 maj kl. 14:00
Utsiktsplatser runt  
Rosenkällasjön 
Från Rosenkällasjöns dämme till olika utsiktsplatser med 
avslutning på Rödberget. Medtag matsäck och grova skor. 
Vägvisare: Annika Isaksson och Sven Axäll.
Samarrangemang mellan Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet. 
Samling vid Rosenkällasjöns dämme, Tinnerö eklandskap. 
Kostnad 20 kr.

Brushane i Svartåmynningens naturreservat. Foto Johan Molin
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Söndag 21 maj kl. 7-11
Fågelsång i ottan, Ekängsdalen
Från entrén till Ekängsdalen söder om Linköping tar vi en 
promenad längs stigarna för att lyssna till nyanlända fåglar 
som gör sina stämmor hörda. Andfåglar och doppingar i 
sjön förtjänar förstås också vår uppmärksamhet. På lämpligt 
ställe avnjuter vi medhavd matsäck. 
Arrangör: Linköpings Fågelklubb, kontakt, Ingemar Ander,  
076-776 26 68, ingemar.ander@comhem.se.
Samling vid entrén till Ekängsdalen. Från Haningeleden 
sväng vid Korpvallen mot Slättbacka/Kolbyttemon och 
kör cirka 3 km. Sväng vänster mot Ullstämmaskogens 
naturreservat. Ett alternativ är via gång- och cykelvägen från 
Morgongatan.
Kostnadsfritt.

Onsdag 31 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 7 arter av fladdermöss.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling vid parkeringen för Ullstämmaskogens 
naturreservat. Från Haningeleden sväng vid Korpvallen mot 
Slättbacka/Kolbyttemon och kör cirka 3 km. Sväng vänster 
mot Ullstämmaskogens naturreservat. Ett alternativ är via 
gång- och cykelvägen från Morgongatan.
Kostnad 20 kr.

Fladdermussafari. Foto Anders Jörneskog
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Torsdag 1 juni kl. 18:30
Gamla lövskogar i Sätravallens naturreservat
I Sätravallens naturreservat finns äldre lövskogar med inslag 
av äldre barrskog och igenväxande hagmark. Lars Frölich 
tar oss med på en vandring och visar upp områdets fina 
naturvärden!
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling och parkering vid parkeringsplatsen till gamla 
Sätravallen. Från Bestorp kör mot Skruvkulla och följ sedan 
skyltningen mot Sätravallen.
Kostnad 20 kr.

Måndag 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, gräshoppsångare och andra kvällsfåglar. Vi 
avslutar med att vänta in skymningen över Rosenkällasjön 
vid brasan på Rödberget. Vi kommer till Rödberget runt kl. 
22:00.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping. Info Björn 
Ström, 013-10 34 51, 073-314 75 46, bjorn_strom@telia.com.
Samling vid Smedstad dammar med cykel.
Kostnad 20 kr.

Sätravallens lummiga lövskogar. Foto Johan Molin
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Onsdag 7 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!
Arrangör: Linköpings kommun. Föranmälan senast fredag  
2 juni, 013-20 64 00.
Samlingsplats och exakt tid meddelas vid anmälan.
Kostnad 20 kr.

Onsdag 7 juni kl. 21:30
Nattsångare i Tinnerö eklandskap
Under guidning av Lars Frölich och Janne Moberg,  
070-947 40 31, ses vi när Rosenkällasjöns fåglar går till 
vila och därefter åker vi runt i naturreservatet och lyssnar 
efter nattaktiva fåglar såsom kornknarr, flodsångare, 
gräshoppsångare, morkulla och kattuggla med flera. Kläder 
efter väder.
Arrangör: Linköpings kommun
Samling på parkeringen vid Rosenkällasjöns dämme, 
Tinnerö eklandskap.
Kostnad 20 kr.

Torsdag 8 juni kl. 18:00
Från Tindra till arrendebostad
Tinnerö gård genom tiderna.  
Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är Annika 
Isaksson och Ulla-Britt Forsgren.
Samarrangemang mellan Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet.  
Samling vid Tinnerö rundloge, Tinnerö eklandskap. 
Kostnad 20 kr.

Den svårsedda kornknarren. Foto Johan Molin
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Torsdag 8 juni kl. 21:30
Nattsångare längs Stångån
När stadens dagsaktiva fågelkör börjar tystna och mörkret 
kryper på är det nattens fåglar som tar över. Följ med på en 
cykeltur under ledning av Sofie Hellman, 073-641 32 35, 
och Hanna Hederberg, 076-810 33 92, och upplev de 
fascinerande nattsångarna!
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling vid Snöbryggan som ligger vid slutet av Roxengatan.
Kostnad 20 kr.

Söndag 11 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,  
070-698 86 21, guidar. Bindande föranmälan senast tisdag 
6 juni, 013-20 64 00. Minimiålder 12 år. Medtag oömma 
kläder, ombyte, handduk och fika. 
Samarrangemang mellan Linköpings kommun och 
Linköpings kanotklubb.
Samling vid Viggebysandsbadet, Viggeby naturreservat.
Kostnad 100 kr inklusive kajak med tillbehör. 

Söndag 11 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,  
070-698 86 21, guidar. Bindande föranmälan senast tisdag 
6 juni, 013-20 64 00. Minimiålder 12 år. Medtag oömma 
kläder, ombyte, handduk och fika.
Samarrangemang mellan Linköpings kommun och 
Linköpings kanotklubb.
Samling vid Viggebysandsbadet, Viggeby naturreservat.
Kostnad 100 kr inklusive kajak med tillbehör. 

Kajakguidning i Viggeby naturreservat. Foto Gunnar Ölfvingsson
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Måndag 12 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 kommunekolog Gunnar 
Ölfvingsson, 070-698 86 21 och hembygdskännare från Wist 
hembygdsförening får vi se både historiska spår samt nutida 
växter och djur. Medtag fika.
Samarrangemang mellan Linköpings kommun, 
Linköpingsortens JUF och Wist hembygdsförening.
Samling och parkering vid gårdsplanen till Styvinge gård, 
skyltad från vägen mellan Sturefors och Slaka.
Kostnad 20 kr.

Tisdag 13 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.
Arrangör: Linköpings kommun. Föranmälan senast torsdag  
8 juni, 013-20 64 00.
Samlingsplats och exakt tid meddelas vid anmälan.
Kostnad 20 kr.

Tillgänglighetsanpassad orkidéguidning i Kärna mosse. Foto Johan Molin
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Onsdag 14 juni kl. 18:30
Stadsnära naturupplevelser kring  
Åbysäcken i Hackefors
Idag genomför vi en guidning i ett av områdena som lyfts 
fram i vår senaste närnaturfolder om Stångån – Kinda 
kanal. Följ med vår guide Lars Frölich på en vandring i och 
kring Åbysäckens friluftsområde i Hackefors, och upplev vad 
närnaturen har att erbjuda!
Arrangör: Linköpings kommun
Samling vid parkeringen till skidstugan utmed Vintervägen.
Kostnad 20 kr.

Torsdag 15 juni kl. 18:00
Försommarslåtter på Fröberget
Välkommen till slåtter på torpet Fröberget i Tinnerö 
eklandskap. Det finns redskap att låna. Anmälan till Björn 
Ström, 013-10 34 51, bjorn_strom@telia.com) senast den  
14 juni för förtäringens skull.
Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark i samarbete med 
Studiefrämjandet.
Samling vid Fröberget, Tinnerö eklandskap.
Kostnadsfritt.

Torsdag 15 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!
Arrangör: Linköpings kommun. Föranmälan senast fredag  
9 juni, 013-20 64 00.
Samlingsplats och exakt tid meddelas vid anmälan.
Kostnad 20 kr.

Orkidén kärrknipprot. Foto Johan Molin
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Måndag 19 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!
Arrangör: Linköpings kommun. Föranmälan senast onsdag 
14 juni, 013-20 64 00.
Samlingsplats och exakt tid meddelas vid anmälan.
Kostnad 20 kr.

Tisdag 20 juni kl. 14:00
En vandring i dårgräsfjärilens marker
Flyger dårgräsfjärilen i år? Tillsammans med Janne Moberg, 
070-947 40 31, gör vi en vandring i det vackra Tinnerö 
eklandskap för att leta rätt på en av kommunens tolv 
ansvarsarter. Medtag gärna matsäck, grova skor och kläder 
efter väder.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling vid Fröbergets parkeringsplats i Tinnerö 
eklandskap.
Kostnad 20 kr.

Onsdag 21 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.
Arrangör: Linköpings kommun. Föranmälan senast fredag 
16 juni, 013-20 64 00.
Samlingsplats och exakt tid meddelas vid anmälan.
Kostnad 20 kr.

Dårgräsfjäril, en kommunal ansvarsart. Foto Johan Molin
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Tisdag 25 juli kl. 10:00
En vandring i läderbaggens hemtrakter
Idag har du chansen att få se en livs levande läderbagge, 
en av kommunens tolv kommunala ansvarsarter! Mitt i 
semestertider går vi tillsammans med Janne Moberg,  
070-947 40 31, ut i det vackra Tinnerö eklandskap och 
passar på att lära oss mer om denna unika skalbagge. 
Medtag gärna matsäck, grova skor och kläder efter väder.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling vid Fröbergets parkeringsplats i Tinnerö 
eklandskap.
Kostnad 20 kr.

Onsdag 9 augusti kl. 18:00
Värdefulla hagmarker vid Dänskebo
Strax väster om fågelsjön Sträp ligger detta 
hagmarkslandskap, som har höga naturvärden med en flora 
av både frisk- och torrängskaraktär. Bland smörblommor 
och ögontröstar har vi även chans att få se den sällsynta 
fältgentianan! Vår guide denna sommarkväll är Lars Frölich
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling och parkering vid informationsplatsen till fågelsjön 
Sträp; från riksväg 34 sväng av mot Törnevik, efter cirka 2 km 
ligger parkeringen på vänster sida, vid Sträps norra ände.
Kostnad 20 kr.

Fältgentiana, en hagmarksraritet. Foto Gunnar Ölfvingsson
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Söndag 13 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.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Linköping i samarbete 
med Studiefrämjandet, info Björn Ström, 013-10 34 51,  
073-314 75 46, bjorn_strom@telia.com.
Kostnadsfritt

Torsdag 17 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 lie eller räfsa. Det finns redskap att låna också. 
Anmälan senast 16 augusti till Björn Ström, 013-10 34 51, 
bjorn_strom@telia.com) för förtäringens skull.
Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark i samarbete med 
Studiefrämjandet.
Samling vid Fröberget, Tinnerö eklandskap.
Kostnadsfritt.

Torpet Fröberget. Foto Sören Johansson
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Torsdag 17 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 på Smedstad dammars parkering invid 
Haningeleden, Tinnerö eklandskap.
Kostnad 20 kr.

Lördag 19 augusti kl. 14:00
Följ med till Brotorpet och  
Hawaii 
En ruin av ett gammalt soldattorp och en riklig flora samt en 
vild bäckravin. Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är 
Anette Lundberg och Janne Moberg.
Samarrangemang mellan Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet.
Samling vid Rödbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad 20 kr.

Söndag 20 augusti kl. 14:00
Natur och kultur vid Fläret
Hagmarkerna kring Fläret sydost om Askeby har fina 
naturvärden i markskiktet och innehåller även flertalet 
fornlämningar. Följ med Lars Frölich och Anders Persson 
och upplev områdets natur- och kulturvärden!
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling och parkering med förstånd längs grusvägarna vid 
gården Fläret. Från Askeby kör österut och ta av söderut 
mot Öjeby strax innan Örtomta. Fortsätt på denna väg i 
cirka 2,5 km tills du når gården Fläret. Tänk på att parkera 
så att andra fordon smidigt kan komma fram.
Kostnad 20 kr.

Större brunfladdermus. Foto Johan Molin
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Måndag 21 augusti kl. 17:30
Natur och kultur vid Södra Lund
I slättbygden strax norr om Svartån ligger gården Södra 
Lund med fina hagmarker belägna på isälvsavlagringar och 
rikligt med fornlämningar. Följ med våra guider Lars Frölich 
och Anders Persson på en vandring och upplev områdets 
natur- och kulturvärden!
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling och parkering vid ladugårdsplanen vid Södra 
Lunds gård. Strax sydost om Ledberg, följ skyltning mot 
Vreta kloster. Efter knappt två km ta av mot Maspelösa 
och följ vägen lite mer än två km till gården Södra Lund. 
Alternativt från Ljungsbro, kör mot Flistad/Fornåsa, ta av 
mot Malmslätt efter cirka 4,5 km och fortsätt på denna väg i 
knappt två km till Södra Lund.
Kostnad 20 kr.

Torsdag 7 september kl. 17:30
Svamptur i Åbysäcken, Hackefors
Ta med dig svampkorgen och följ med svampkännarna 
Magnus Källberg, 070-937 13 62, och Ulla Hodges,  
073-157 21 83, till skogen vid Åbysäckens friluftsområde i 
Hackefors. Du får lära dig såväl vanliga och ovanliga som 
giftiga och ätliga svampar.
Samarrangemang mellan Linköpings kommun och 
Linköpings svampklubb. 
Samling vid parkeringen till skidstugan utmed Vintervägen.
Kostnad 20 kr.

Genomgång efter svampplockning. Foto Magnus Källberg
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Lördag 9 september kl. 14:00
Barrnaturskogar i Getmans rike
Getmans rike är ett relativt nybildat naturreservat i 
kommunens norra skogar som har stått orört i cirka 100-150 
år, troligen efter en brand. Lars Frölich tar oss med på en 
vandring och visar upp barrnaturskogens kvaliteter!
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling och parkering vid vändplatsen där vägen in till 
reservatet tar slut. Från Ljungsbro följ Hällestadsvägen 
norrut. Efter cirka nio km kör rakt fram förbi avtagsvägen 
mot Borensberg i ytterligare cirka fyra km, förbi Brostugan/
Mörstorp, och sväng in vänster på en mindre väg som leder 
till reservatet.
Kostnad 20 kr.

Lördag 9 september kl. 14:00
Från bronsålder till vikingatid 
Besök i ett forntida odlingslandskap. Medtag matsäck 
och grova skor. Vägvisare är Bo Lilieblad och Ulla-Britt 
Forsgren. 
Samarrangemang mellan Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet. 
Samling vid Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad 20 kr. 

Lördag 16 september kl. 10:00
Barnguidning – Hösten i Hackeforsskogen 
Åbysäcken
Den senaste närnaturfoldern handlar om Stångån – Kinda 
kanal genom staden och med anledning av detta gör vi ett 
besök i det trevliga skogs- och friluftsområdet Åbysäcken, 
strax ovanför Stångån. Medtag gärna matsäck, grova skor 
och kläder efter väder. Våra guider är Ulla-Britt Forsgren 
och Janne Moberg, 070-947 40 31.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling vid parkeringen till skidstugan utmed Vintervägen.
Kostnad 20 kr.

Barnguidning i skogen. Foto Janne Moberg
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Söndag 17 september kl. 10:00
Svamptur i Ullstämmaskogen
Ta med dig svampkorgen och följ med svampkännarna 
Magnus Källberg, 070-937 13 62, och Ulla Hodges,  
073-157 21 83, till Ullstämmaskogens svampmarker. Du 
får lära dig såväl vanliga och ovanliga som giftiga och ätliga 
svampar.
Samarrangemang mellan Linköpings kommun och 
Linköpings svampklubb. 
Samling vid parkeringen för Ullstämmaskogens 
naturreservat. Från Haningeleden sväng vid Korpvallen mot 
Slättbacka/Kolbyttemon och kör cirka 3 km. Sväng vänster 
mot Ullstämmaskogens naturreservat. Ett alternativ är via 
gång- och cykelvägen från Morgongatan.
Kostnad 20 kr.

Svamptur för barn. Foto Magnus Källberg
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Söndag 17 september kl. 13-15
Öppet hus på Fröberget 
Alla hälsas välkomna att titta in i det  
renoverade torpet och se på torparens miljö för övrigt. 
Samarbete mellan Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet.
Samling vid Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnadsfritt.

Söndag 17 september kl. 14:00
Svamptur för barn i Ullstämmaskogen
Tillsammans med svampkännarna Magnus Källberg,  
070-937 13 62, och Ulla Hodges 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!
Samarrangemang mellan Linköpings kommun och 
Linköpings svampklubb.
Samling vid parkeringen för Ullstämmaskogens 
naturreservat. Från Haningeleden sväng vid Korpvallen mot 
Slättbacka/Kolbyttemon och kör cirka 3 km. Sväng vänster 
mot Ullstämmaskogens naturreservat. Ett alternativ är via 
gång- och cykelvägen från Morgongatan.
Begränsat antal deltagare. Föranmälan till Linköpings 
kommun, 013-20 64 00.
Kostnad 20 kr.

Barn i naturen. Foto Kim Hellström
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Lördag 23 september kl. 14:00
Hammarhagens ekar
Djur och växter i reservatets ekar. Medtag matsäck och 
grova skor. Vägvisare är Pam Curwen och Annika Isaksson.
Samarrangemang mellan Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet. 
Samling vid Rosenkällasjöns dämme, Tinnerö eklandskap.
Kostnad 20 kr. 

Lördag 30 september kl. 14:00
Tinnerö vikingatid 
Arkeologen Gert Franzén guider oss från Humpen via äldre 
lämningar till Tinnerö Storgård. Medtag matsäck och grova 
skor.
Samarrangemang mellan Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet. 
Samling vid Humpens parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad 20 kr. 

Lördag 7 oktober kl. 14:00
Rosenkälla gårds storhetstid 
Från högreståndtid till Egna Hem. Medtag matsäck och 
grova skor. Vägvisare är Ella Ledin och Ulla-Britt Forsgren.
Samarrangemang mellan Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet. 
Samling vid Rosenkälla parkering, Tinnerö eklandskap. 
Kostnad 20 kr.

Eken har många hyresgäster. Foto Gunnar Ölfvingsson
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Föreningsguidningar

Wist hembygdsförening

Gärdsgårdshägnad på gammalt vis i Hjortkälla
Lördag 22 april kl 10:00
Samarrangemang Wist hembygdsförening och  
Linköpingsortens JUF.
Kostnadsfritt.

Öppet hus vid Fornhemmet
Värdarna har öppet i fornhemmet varje söndag från  
2 juli - 10 september kl 14:00 - 16:30.
Kostnadsfritt.

Slåttergille vid Fornhemmet
Söndag 9 juli kl 10:00
Samarrangemang Wist hembygdsförening och  
Linköpingsortens JUF.
Medtag fika.
Kostnadsfritt.

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

Fornhemmet. Foto Marie Knutsson
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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 färska svampar, så om du inte har med dig några 
egna svampar kan du titta på vår utställning.

Plats:  Naturcentrum i Trädgårdsföreningen,  
 Lasarettsgatan 1

Datum:  Måndagarna 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9 och  
 2/10

Tid:  Klockan 17:00 till 18:30

Kostnad: Gratis!

Kontaktperson: Magnus Källberg, tel. 070-937 13 62

Välkommen med eller utan svampar!

Svamputställning. Foto Magnus Källberg
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Parkering

Bilväg (ett urval)

Cykel-/gångväg 
och bilfri väg

Gräns för naturreservat

Fågeltorn

32

Tinnerö eklandskap

Almfläckmätare.  
Foto Tobias Ivarsson

Barrskogskäkmal.  
Foto Tobias Ivarsson
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Bivarg.

Bombmurkla.

Ny informationsskylt.

Smedstad bro.

Nya spången.

Prickvingad svävfluga.

Foto ovan, Anders Jörneskog
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Onsdag 8 februari kl. 19:00 
Föredrag: DNA-forskning i fåglarnas 
värld
 
Lördag 11 februari kl. 10:00 
Vinterfåglar längs Stångån
 
Lördag 25 februari kl. 9:30 
Fågelguidning längs Stångån till 
Stångåmynningen
 
Torsdag 2 mars kl. 19:00 
Föredrag: Djurens sexliv
 
Onsdag 8 mars kl. 18:30 
Föredrag: Fåglarnas flyttning
 
Torsdag 16 mars kl. 18:30 
Ugglor i Tinnerö eklandskap
 
Lördag 18 mars kl. 9-12 
Fågelguidning vid Svartåmynningens 
naturreservat
 
Lördag 8 april kl. 10:00 
Fagning av Naturskyddsföreningens 
äng
 
Lördag 8 april kl. 14:00 
Historiska minnen runt Djurgården
 
Lördag 22 april kl. 9-12 
Rödspovens dag
 
Lördag 22 april kl. 10:00 
Barnguidning – Livet i dammen
 
Lördag 22 april kl. 10:00 
Vår på Fröberget
 
Söndag 23 april kl. 10:00 
Ormsafari
 
Söndag 30 april kl. 10:00  
Vårsläpp på Halshöga 
 
Tisdag 2 maj kl. 18:30 
Kalkrika torrängar vid Mörby backar
 
 

Lördag 6 maj kl. 14:00 
Nötabacken i Vitsippstid
 
Lördag 13 maj kl. 06:00 
Gökotta i Tinnerö eklandskap 
 
Söndag 14 maj kl. 10:00 
Barnguidning – Eklandskapet i 
försommarskrud
 
Måndag 15 maj kl. 18-20 
Öppet hus på Fröberget
 
Torsdag 18 maj kl. 18:30 
Träboudden i Limmernskogarnas 
naturreservat
 
Lördag 20 maj kl. 9-12 
Fågelguidning vid Svartåmynningens 
naturreservat
 
Lördag 20 maj kl. 14:00 
Utsiktsplatser runt Rosenkällasjön
 
Söndag 21 maj kl. 7-11 
Fågelsång i ottan, Ekängsdalen
 
Onsdag 31 maj kl. 21:30 
Fladdermussafari vid Ekängsdalens 
våtmarker
 
Torsdag 1 juni kl. 18:30 
Gamla lövskogar i Sätravallens 
naturreservat
 
Måndag 5 juni kl. 20:30 
Naturnatten: Kvällens fåglar
 
Onsdag 7 juni, kvällsguidning 
Kärna mosse – orkidéernas paradis
 
Onsdag 7 juni kl. 21:30 
Nattsångare i Tinnerö eklandskap 
 
Torsdag 8 juni kl. 18:00 
Från Tindra till arrendebostad
 
Torsdag 8 juni kl. 21:30 
Nattsångare längs Stångån

Kalendarium
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Söndag 11 juni kl. 09:30 
Kajakpaddling 1 i Viggeby 
naturreservat
 
Söndag 11 juni kl. 14:00 
Kajakpaddling 2 i Viggeby 
naturreservat
 
Måndag 12 juni kl. 18:00 
Naturupplevelser och fornminnen 
vid Hjortkälla 
 
Tisdag 13 juni, kvällsguidning 
Tillgänglighetsanpassad 
orkidéguidning i Kärna mosse
 
Onsdag 14 juni kl. 18:30 
Stadsnära naturupplevelser kring 
Åbysäcken i Hackefors
 
Torsdag 15 juni kl. 18:00 
Försommarslåtter på Fröberget
 
Torsdag 15 juni, kvällsguidning 
Kärna mosse – orkidéernas paradis
 
Måndag 19 juni, kvällsguidning 
Kärna mosse – orkidéernas paradis
 
Tisdag 20 juni kl. 14:00 
En vandring i dårgräsfjärilens marker
 
Onsdag 21 juni, kvällsguidning 
Tillgänglighetsanpassad 
orkidéguidning i Kärna mosse
 
Tisdag 25 juli kl. 10:00 
En vandring i läderbaggens 
hemtrakter
 
Onsdag 9 augusti kl. 18:00 
Värdefulla hagmarker vid Dänskebo
 
Söndag 13 augusti kl. 10:00 
Slåtter i Naturskyddsföreningens 
äng
 

Torsdag 17 augusti kl. 17:00 
Slåtterkväll på Fröberget
 
Torsdag 17 augusti kl. 21:00  
Fladdermussafari vid Smedstad 
 
Lördag 19 augusti kl. 14:00 
Följ med till Brotorpet och Hawaii
 
Söndag 20 augusti kl. 14:00 
Natur och kultur vid Fläret
 
Måndag 21 augusti kl. 17:30 
Natur och kultur vid Södra Lund
 
Torsdag 7 september kl. 17:30 
Svamptur i Åbysäcken, Hackefors
 
Lördag 9 september kl. 14:00 
Barrnaturskogar i Getmans rike
 
Lördag 9 september kl. 14:00 
Från bronsålder till vikingatid
 
Lördag 16 september kl. 10:00 
Barnguidning – Hösten i 
Hackeforsskogen Åbysäcken
 
Söndag 17 september kl. 10:00 
Svamptur i Ullstämmaskogen
 
Söndag 17 september kl. 13-15 
Öppet hus på Fröberget
 
Söndag 17 september kl. 14:00 
Svamptur för barn i 
Ullstämmaskogen
 
Lördag 23 september kl. 14:00 
Hammarhagens ekar
 
Lördag 30 september kl. 14:00 
Tinnerö vikingatid
 
Lördag 7 oktober kl. 14:00 
Rosenkälla gårds storhetstid
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Linköpings kommun

linkoping.se

Kontaktinformation

För ytterligare information, beställningsguidningar och för 
aktiviteter där föranmälan krävs ska du kontakta ansvarig 
förening/organisation enligt följande:
 

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

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

Linköpings kommun
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst,  
013-20 64 00, för övriga guidningar.

Mer information om guidningarna samt om kommunens  
naturvårdsarbete finns även på www.linkoping.se/natur 
Har du andra funderingar om kommunens naturvårds- 
arbete är du välkommen att kontakta kommunens ekologer 
på telefon 013-20 64 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


