
UPPLEV NORRKÖPINGS VACKRA OCH VARIERADE NATUR- 
FÖLJ MED PÅ EN GUIDAD TUR! 

 
Dessa naturguidningar arrangeras av Norrköpings kommun under 2018. Packa matsäcken, klä dig efter 
väder och följ med ut på upptäcktsfärd! Samtliga tider i programmet är cirkatider. Fler guidningar kan 
tillkomma under året. För senaste information om våra evenemang gå in på hemsidan: 
naturkartan.se/norrkoping, eller ladda ned appen Naturkartan Norrköping – en digital guide till 
naturen i din närhet. God tur!  

 
UGGLOR OCH STJÄRNHIMMEL  
Fredagen den 9 mars klockan 17-24 
Häng med på fredagsmys i skogen! En vinterutflykt för hela familjen. Vi besöker olika platser runt 
Norrköping för att lyssna på ugglornas hoande i natten.  Vi passar samtidigt på att spana på 
stjärnhimmeln med tubkikare. Avfärd klockan 17.00 från Hageby/Navestad och kl. 17.30 från 
Resecentrum. Hemkomst klockan 24.00 till Resecentrum och 00.30 till Hageby/Navestad.  
Pris: Gratis för barn, 50 kr/vuxen  
Arr: Norrköpings kommun i samarbete med Ekoturen. 
 

 
 
PÅ SPANING EFTER VÅRFÅGLAR 
Tisdagen den 10 april klockan 18-20 
Vi samlas vid Färgargården/Åbackarna och vandrar ut i vårkvällen för att se vilka fåglar som finns runt 
omkring oss i den stadsnära miljön kring Motala ström. Gratis att delta - ingen anmälan krävs. 
Arr: Norrköpings kommun i samarbete med FiNk, Fågelföreningen i Norrköping.  
 
CYKELTUR: HÄLLRISTNINGAR OCH FÅGLAR  
Lördagen den 21 april klockan 14-17 
Följ med på cykelutflykt till Leonarsberg! Här finns hällristningar, isräfflor och ett rikt fågelliv. Ta med 
egen matsäck. Guider är Theres Furuskog, antikvarie på Norrköpings kommun och fågelskådaren 
Robert Petersen.  Samling för cyklister vid P-plats Himmelstalundbadet kl 14. Övriga kan ansluta kl 
14.30 vid P-platsen Leonardsberg.  Gratis att delta – ingen anmälan krävs.  
 

 



 

 
 
ORMSAFARI 
Lördagarna 5 och 19 maj klockan 10-12.   
Ormar kan både vara fascinerande och skrämmande. Här har du chansen att lära dig mer om dessa 
spännande djur. Vi beger oss ut tillsammans med kunniga guider som letar upp ormarna och berättar 
om dem. Samling vid Tjalvegården, Vrinneviskogen. Gratis att delta. Ingen anmälan krävs.  
Arr: Norrköpings kommun i samarbete med Tropikföreningen Alba.  
 
UPPLEV MARMORBRUKET  
Lördagen den 2 juni klockan 11-15 
Invigning av den nya naturstigen kallad ”Fjärilsstigen”. Kommunekologen Gustav Palmqvist leder en 
vandring i naturreservatet där han berättar om Marmorbrukets varierade och spännande natur. 
Marmorbruksmuseet fyller 10 år vilket också firas denna dag! Detaljerat program kommer under 
våren 2018.  
Arr: Norrköpings kommun i samarbete med Krokeks hembygdsförening  
 
INVIGNING AV ÅGELSJÖNS NATURRESERVAT 
Lördagen den 9 juni klockan 10-16 
Ågelsjön utanför Norrköping är en naturskön plats att besöka och nu har området blivit naturreservat! 
Det firas hela dagen med olika aktiviteter. Detaljerat program kommer under våren 2018. Gratis buss 
tur och retur till Norrköping. Bussen kommer att avgå från Hageby/Navestad och från Resecentrum. 
Föranmälan av bussen (öppnar i april 2018) till Ekoturen: anette@ekoturen.se 
Arr: Norrköpings kommun och Länsstyrelsen i Östergötland  
 
BESÖK HOS SPARVUGGLAN  
Onsdagen den 13 juni klockan 18-21 
En familjeutflykt där vi gör ett hembesök hos skogens charmör och Europas minsta uggla – 
sparvugglan! Samlingsplats uppges vid anmälan. Guide: Juhani Vuorinen. Gratis. Föranmälan senast 
7/6 på telefon: 0703-96 39 97  
Arr: Norrköpings kommun  
 
BLAND SMÅKRYP OCH STENAR   
Onsdagen den 20 juni klockan 16.30- 20 
En familjeutflykt till Lilla Älgsjön där vi undersöker vilka småkryp som lever i sjön. Vi går också till 
Drömgruvan där vi letar vackra stenar. I sommarkvällen gör upp eld och äter vår medhavda matsäck. 
Bussen avgår från Hageby/Navestad (16.00) och Resecentrum (16.30) Pris: 50 kr/vuxen, gratis för barn.  
Anmälan till: anette@ekoturen.se 
Arr: Norrköpings kommun i samarbete med Ekoturen  
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GROTTUR  
Onsdagen 27/6 klockan 16.30- 20  
En spännande upplevelse för hela familjen. Ta chansen att uppleva flera av Kolmårdens grottor. En 
spännande upplevelse för hela familjen. Vi rör oss på bergskanter och i trånga grottor så denna utflykt 
kräver att man klarar lite mer strapatsrik terräng. Ta med tåliga kläder, ficklampa och matsäck.  
Bussen avgår från Hageby/Navestad (16.00) och Resecentrum (16.30)  
Pris: 50 kr/vuxen, gratis för barn.   
Anmälan till: anette@ekoturen.se  Arr: Norrköpings kommun i samarbete med Ekoturen  
 

 
 
SÄLSAFARI  
Torsdagarna 12/7 och 2/8 klockan 11-16 
Häng med på en unik heldagsutflykt i den östgötska skärgården där vi spanar efter säl och fågel. Packa 
ryggsäcken med matsäck, kikare och kläder efter väder. Samling vid Kejsarens fisk längst ut på piren i 
Arkösund. Pris: 200 kr/vuxen, 100 kr/barn under 12 år. Guide: Vesa Jussila. Utflykterna är bokningsbara 
från april 2018 via hemsidan: naturkartan.se/norrkoping 
Arr: Norrköpings kommun  
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HAVSÖRINGSLEK  
Planerad guidning i oktober 2018 
Datum för denna tur bestäms på höstkanten eftersom tillgången på havsöring varierar från år till år. 
Håll utkik på hemsidan: naturkartan.se/norrkoping för aktuell information. Vi vandrar tillsammans 
utmed Torshagsåns vatten och letar efter lekande fisk. Medan guiden berättar om havsöringens 
spännande liv bjuds det på korv. Samling bakom parkeringsplatsen vid Coop Konsum vid stigen till 
Torshagsån i Åby. Arr: Norrköpings kommun  
 

 
 
GROTTUR PÅ HÖSTLOVET  
Fredagen den 2 november klockan 10-16  
På höstlovet erbjuds en spännande heldagsutflykt där vi utforskar Kolmårdens grottor. Vi rör oss på 
bergskanter och i trånga grottor så denna utflykt kräver att man klarar lite mer strapatsrik terräng. Ta 
med tåliga kläder, ficklampa och matsäck. Bussen avgår från Hageby/Navestad (09.30) och 
Resecentrum (10.00) Hemkomst Hageby/Navestad (16) Resecentrum (16.30) 
Pris: Gratis för barn, 50 kr/vuxen 
Anmälan till: anette@ekoturen.se   
Arr: Norrköpings kommun i samarbete med Ekoturen  
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KALENDARIUM NATURGUIDNINGAR 2018 
9 mars Ugglor och stjärnhimmel  
10 april På spaning efter vårfåglar  
21 april Cykeltur: Hällristningar och fåglar  
5 maj Ormsafari  
19 maj Ormsafari  
2 juni Upplev Marmorbruket  
9 juni Invigning av Ågelsjöns naturreservat  
13 juni Besök hos sparvugglan  
20 juni Bland småkryp och stenar  
27 juni Grottur  
12 juli Sälsafari 
2 aug Sälsafari  
Oktober (exakt datum bestäms senare) Havsöringslek  
2 nov Grottur på höstlovet  
 
 
 


