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Upptäck  
Linköpings natur! 
I din hand håller du 2019 års 
upplaga av naturguidepro-
grammet som innehåller 49 
spännande natur- och kultur-
guidningar. Vi på Linköpings 
kommun vill skapa möjligheter 
för alla som bor i kommunen 
att bege sig ut i naturen och 
upptäcka allt vad den har att 
erbjuda! 

Linköping har en fantastisk natur. Här finns ett unikt 
eklandskap, blomstrande kalkkärr, betesmarker, artrika 
våtmarker och skogar, samt tätortsnära parker och 
grönområden. Det händer mycket ute i Linköpings natur 
och naturvårdsarbetet är ständigt pågående. Under det 
gångna året bildades naturreservatet Motala ström ravin, 
kommunen etablerade sitt första biotopskydd (Valla 
salamanderdammar) och en ny upplevelsestig invigdes 
i Skäggetorp, för att nämna ett axplock. Visste du att du 
kan följa kommunens naturvårdsarbete på instagram 
under @linkopingsnatur?

Årets guidningar erbjuder en mångsidig blandning 
och geografisk spridning av guidningar och aktiviteter, 
insprängda med temadagar som exempelvis Earth 
week och biologiska mångfaldens dag samt ett flertal 
barnguidningar.  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.

Här finns verkligen något för alla. Själv älskar jag 
Linköpings fågelliv och ser fram emot fågelguidningarna 
vid Stångåmynningen och i Tinnerö!

Väl mött i markerna!
 

Elias Aguirre
ordförande Samhällsbyggnadsnämnden  

Nötskrikan uträttar en viktig 
ekosystemtjänst.  
Foto Jan Gustafsson
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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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Guidningar 2019
Lördag 16 februari kl. 10.00

Vintervandring i Tinnerö  
eklandskap
Under vandringen söker vi djurspår och ser hur växterna 
övervintrar. Medtag matsäck och grova skor.
Vägvisare: Janne Moberg och Ulla-Britt Forsgren.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet.
Samling: Parkeringen vid Röde bro, infarten till Rosenkälla 
Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Vinter i Tinnerö. Foto Göran Billeson.
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Söndag 17 februari kl. 10.00 
Vinterfåglar längs Stångån 
Tillsammans med guiderna 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 lite tur få se den 
färgsprakande kungsfiskaren, en kommunal ansvarsart! Klä 
dig varmt och ta gärna med kikare. 
Arrangör: Linköpings kommun. 
Samling: Snöbryggan, Nykvarn, vid slutet på Roxengatan. 
Kostnad: 20 kronor.

”Sportlovsonsdag” 20 februari kl. 10.00 
Barnguidning: Naturen om vintern 
Vi gör en promenad och tittar på hur djur och växter  
har det under vintern. Våra guider är Ulla-Britt Forsgren 
och Janne Moberg (070-947 40 31). Kläder efter väder och 
medtag gärna matsäck.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkeringen vid Smedstad dammar vid 
Haningeleden, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Tisdag 26 mars kl. 18.00 
Earth Week – Föreläsning om den  
minskande biologiska mångfalden
Vår planet rymmer ett myller av växt- och djurliv som i allt 
snabbare takt försvinner till följd av mänskliga aktiviteter. 
Karl-Olof Bergman från Linköpings universitet berättar vad 
den minskande biologiska mångfalden egentligen innebär 
och hur det kan bli ett problem i förlängningen.
Under Earth Week uppmärksammas klimat och miljö med 
aktiviteter och föreläsningar. Veckan avslutas med Earth 
hour 30 mars.
Arrangör: Linköpings kommun och Östergötlands 
Naturalhistoriska Förening (ÖNF).
Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket.
Kostnadsfritt.
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Torsdag 28 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 och upplever vårvinternatten. Vi avslutar 
med fika vid brasan. Info Björn Ström (013-10 34 51/ 
073-314 75 46, bjorn.strom@telia.com).
Under Earth Week uppmärksammas klimat och miljö med 
aktiviteter och föreläsningar. Veckan avslutas med Earth 
hour 30 mars.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Linköping och 
Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med 
Studiefrämjandet.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Spanande Hökuggla. Foto Jan Gustafsson.
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Lördag 13 april kl. 09.00
Rödspovens dag
Under förmiddagen finns guider från Linköpings fågelklubb 
vid plattformen i Nybro, Svartåmynningens naturreservat. 
Vi tittar speciellt efter reservatets stolthet rödspoven, som är 
en kommunal ansvarsart.  
Kontakt: Olof Hjelm (070-670 64 18). 
Arrangör: Linköpings fågelklubb. 
Samling: Plattformen i Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat.
Kostnadsfritt.

Lördag 13 april kl. 10.00 
Barnguidning: Livet i dammen
Har grodor och salamandrar vaknat? Med hjälp av håven 
söker vi livet i dammen. Är det grodornas vårsång vi hör? 
Medtag stövlar, kläder efter väder och gärna matsäck.  
Våra guider är Ulla-Britt Forsgren och Janne Moberg  
(070-947 40 31).
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Vid parkeringen Tinnerö norra gravfält, infart från 
Lilla Askavägen, där en av kommunens informationsskyltar 
om Tinnerö eklandskap står.
Kostnad: 20 kronor.

Har grodor och vattensalamandrar vaknat? Foto Gunnar Ölfvingsson.
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Lördag 27 april kl. 07.00 
Vallaskogens dag
Program
Kl. 07.00  Gökotta med biologen och fågelskådare Ingemar  
 Ander. Samling Kapellet.
Kl. 10.00  Skogsvandring. Samling Kapellet.
Kl. 13.00  Årsmöte Föreningen Rädda Vallaskogen  
 Fenomenmagasinet. Samling Kapellet.
Kl. 13.45  Biolog, Fil.dr. Karl-Olof Bergman berättar och  
 visar bilder ”Skogens ekologi - från svenska  
 barrskogar till tropiska regnskogar”. Samling  
 Kapellet.
Fenomenmagasinet är öppet för besökare.
Arrangör: Föreningen Rädda Vallaskogen. 
Samling: Kapellet i Gamla Linköping.
Kostnadsfritt.

Lördag 27 april kl. 14.00 
Natur och forntid i Norra  
slingan
En vandring till minne av arkeolog Gert Franzén. Medtag 
matsäck och grova skor. Vägvisare: Annika Isaksson och 
Ulla-Britt Forsgren.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet.
Samling: Fröbergets parkering Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Rastplats i Vallaskogen, maten smakar bättre ute i naturen!  
Foto Sigrid Gustafsson.
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Söndag 28 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.

Söndag 28 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 Sören Johansson.

Kom nära, se och lär dig mer om ormar. Foto Janne Moberg.
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Lördag 4 maj kl. 10.00
Vandring på Östgötaleden  
genom Tinnerö eklandskap
Vandringen startar vid Karleplan/ Djurgården och slutar 
vid Vidingsjö motionscentrum där buss 1 och 17 finns 
tillgängliga för hemresan. Vandringens längd cirka 7 km. 
Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare: Pam Curwen.  
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings ekopark 
och Studiefrämjandet.
Samling: Karleplans parkering, busshållplats Djurgården 
linje 2 och 4. 
Kostnad: 20 kronor.

Är det Kornknarren vi hör? Foto Janne Moberg.

Lördag 11 maj kl. 07.00
Fågelmorgon i Kramshagen 
Vi njuter av fågelsång och vår i naturen. Medtag matsäck 
och grova skor. Vägvisare: Pam Curwen och Janne Moberg.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet.
Samling: Infarten till Smedstad Ridsportcenter Tinnerö 
eklandskap.
Kostnad: 20 kronor. 
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Fantastiska vyer kring drumlinerna vid Håckla. Foto Göran Billeson.

Söndag 12 maj kl. 06.00  
Gökotta i Tinnerö eklandskap 
En kör av vårfåglar och förhoppningsvis även göken 
välkomnar oss till Tinnerö eklandskap denna arla 
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: Linköpings kommun.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap. 
Kostnad: 20 kronor.

Tisdag 14 maj kl. 18.00 
Natur och kultur kring drumlinerna vid Håckla
Landskapet i Håckla kännetecknas av drumlinerna som 
höjer sig över slätten och sin rika hagmarksflora. Drumliner 
är moränkullar som bildades vid den senaste inlandsisens 
avsmältning. Följ med våra guider Lars Frölich och Anders 
Persson på en vandring och upplev områdets natur- och 
kulturvärden. Glöm inte att njuta av den förstklassiga 
utsikten över bygden! 
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Drumlinen Håckla. Åk Bergsvägen mot Berg och 
sväng vänster mot Ledberg vid Vreta klosters kyrka. Sväng 
höger mot Knivinge när du kört över väg 34. Direkt efter de 
första husen (Håckla) på höger sida hittar du en stig som 
leder upp till den norra drumlinen.
Kostnad: 20 kronor.
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Onsdag 15 maj kl. 18.00
Natur och kultur i Heda och Ugglebo
Guiderna Lars Frölich och Anders Persson tar oss med på 
en vandring genom hagmarker och lövskogsdungar med 
porlande källor, kalktuffbrott och fornlämningar. 
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Vreta klosters hembygdsgård, Stjärnorpsvägen 47. 
Buss 522, hpl Hagvägen, promenad 100 meter.
Kostnad: 20 kronor.

Lördag 18 maj kl. 10.00 
Barnguidning:  
”Blåsippan uti backarna står” 
Vi går en promenad bland försommarblommor, fågelsång 
och gamla ekar. Kläder efter väder, medtag gärna matsäck. 
Våra guider är Ulla-Britt Forsgren och Janne Moberg  
(070-947 40 31).
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.

Blåsippetider i naturen. Foto Janne Moberg.
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Måndag 20 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: Fröbergets parkering Tinnerö eklandskap.

Tisdag 21 maj kl. 21.30
Fladdermussafari vid Smedstad
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 vid Smedstad dammar, Haningeleden.
Kostnad: 20 kronor.

Onsdag 22 maj kl. 18.00 
Biologiska mångfaldens dag 
Tjugoandra maj infaller årligen den av FN instiftade 
Biologiska mångfaldens dag. Bo Antberg visar upp 
genbanken som finns på Naturcentrum och innehåller ett 
60-tal växter som är sällsynta eller till och med försvunna i 
Östergötland.
Arrangör: Linköpings kommun och Naturcentrum. 
Samling: Naturcentrum, Trädgårdsföreningen.
Kostnad: 20 kronor.

Insekternas egna femstjärniga hotell. Foto Johan Molin.
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Lördag 25 maj kl. 14.00
Cykeltur mellan två gårdar  
med gamla anor
Vi tar er med på en cykeltur som börjar vid Smedstads gård. 
Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare: Pam Curwen och 
Ulla-Britt Forsgren.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet.
Samling: Parkeringen vid Smedstads dammar vid 
Haningeleden Smedstads dammar Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Söndag 26 maj kl. 21.45 
Nattsångare i Lambohov  
När dagens fågelkör börjar tystna och mörkret faller är det 
nattens fåglar som tar över. Följ med på en stämningsfull 
cykeltur ledd av Sofie Hellman (073-641 32 35) och Hanna 
Hederberg (076-810 33 92) och upplev några av de mystiska 
nattsångarna! 
Arrangör: Linköpings kommun. 
Samling: Parkeringsplatsen vid Lambohovshagen intill 
Bygatan. Glöm inte cykeln! 
Kostnad: 20 kronor.

Svartåmynningens naturreservat. Foto Göran Billeson.
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Tisdag 28 maj kl. 18.00 
LIFE Bridging the Gap 
Restaureringsåtgärder i Tinnerö eklandskap.
Ek- och brynplanteringar, mulmholkar, ekoxekomposter 
och veteraniseringar är åtgärder som på sikt ska rädda 
eklandskapets artrika djurliv. Följ med kommunekolog 
Anders Jörneskog på en vandring i de norra delarna av 
Tinnerö eklandskap där EU-projektets restaureringar 
kommit längst.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samlig: Karlbergsplans parkering (Karleplan).
Kostnad: 20 kronor.

Måndag 3 juni kl. 18.00  
Trollsländesafari 
Välkommen på en upptäcktsfärd i trollsländornas rike! 
Tillsammans med experten Tommy Karlsson besöker vi 
de nyskapade dammarna vid södra Vallaskogen och tittar 
närmare på dessa fascinerande varelser. OBS! Kan ställas in 
vid dåligt väder, information på 013-20 64 00. 
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkeringen vid friidrottsarenan i Vallastaden.
Kostnad: 20 kronor. 

Mulmholken skapar livsmiljöer för läderbaggen, en kommunal ansvarsart. 
Foto Anders Jörneskog.
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Kärna Mosse, orkidéernas paradis. Foto Johan Molin.

Tisdag 4 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 onsdag  
29 maj, tel. 013-20 60 00.
Arrangör: Linköpings kommun. 
Samlingsplats och tid meddelas vid anmälan.
Kostnad: 20 kronor.

Onsdag 5 juni kl. 21.30 
Nattsångarkväll i Tinnerö eklandskap   
Under guidning av Lars Frölich och Janne Moberg  
(0709-47 40 31) ser 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. Kläder efter 
väder.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkeringen vid Rosenkällasjöns dämme, Tinnerö 
eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.
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Onsdag 5 juni kl. 20.30-24.00
Nattfågelskådning på cykel efter Stångån 
Vi njuter av nattens fågelkör utefter Stångån på cykel från 
Nykvarn till Stångåmynningen. Ta gärna med fika!  
Kontakt: Gunilla Wetterling (070-788 12 26,  
gunilla.wetterling@gmail.com).
Arrangör: Linköpings fågelklubb.
Samling: Snöbryggan, (mitt emot Reningsverkets utlopp) 
Nykvarn.
Kostnadsfritt.

Tisdag 11 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 onsdag  
5 juni, tel. 013-20 60 00.
Arrangör: Linköpings kommun. 
Samlingsplats och tid meddelas vid anmälan.
Kostnad: 20 kronor.
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Söndag 16 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 ca 3 
timmar och inleds med en kort instruktion från Linköpings 
kanotklubb. Kommunekolog Gunnar Ölfvingsson (070-698 
86 21) guidar. Bindande anmälan senast måndag 10 juni 
på tel. 013-20 60 00! Minimiålder 12 år. Medtag oömma 
kläder, ombyte, handduk och fika.
Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings kanotklubb.
Samling: Viggebysandbadet, Viggeby naturreservat.
Kostnad: 100 kronor inkl. kajak med tillbehör. 

Söndag 16 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 ca 3 
timmar och inleds med en kort instruktion från Linköpings 
kanotklubb. Kommunekolog Gunnar Ölfvingsson (070-698 
86 21) guidar. Bindande anmälan senast måndag 10 juni 
på tel. 013-20 60 00! Minimiålder 12 år. Medtag oömma 
kläder, ombyte, handduk och fika. 
Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings kanotklubb.
Samling: Viggebysandbadet, Viggeby naturreservat.
Kostnad: 100 kronor inkl. kajak med tillbehör. 

Följ med på en kajaktur i Viggeby naturreservat. Foto Gunnar Ölfvingsson.

Torsdag 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 spången som har 
anlagts på det öppna kärret. Föranmälan senast måndag 10 
juni, tel. 013-20 60 00.
Arrangör: Linköpings kommun. 
Samlingsplats och tid meddelas vid anmälan.
Kostnad: 20 kronor.
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Måndag 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 torsdag 13 
juni, tel. 013-20 60 00.
Arrangör: Linköpings kommun. 
Samlingsplats och tid meddelas vid anmälan.
Kostnad: 20 kronor.

Onsdag 3 juli kl. 18.00 
Artrikedom och blomsterprakt på åkermark
År 2017 påbörjade kommunen en lokal naturvårdssatsning 
för att på olika sätt öka den biologiska mångfalden på 
åkermark. Här har vi anlagt lärkrutor och insådd av 
åkerogräs. Tillsammans med vår guide Lars Frölich och 
en kommunekolog får vi denna sommarkväll veta mer 
om projektet och vi kikar närmare på den biologiska 
mångfalden.  
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Linköpings skidklubb, Vintervägen 15, Hackefors.
Kostnad: 20 kronor.

Trots sommarens torka blommade ”åkerogräset”. Foto Linnéa Carlzon.
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Söndag 7 juli kl. 14.00 
Insektssafari 
Följ med insektskännaren Torbjörn Blixt och upptäck 
småkrypens värld! Vi vandrar på blomsterrik ängsmark 
i Västerby lövskogar naturreservat och upplever 
högsommarens insektsliv. Här bor även den sällsynta 
dårgräsfjärilen, en av kommunens tolv ansvarsarter.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkering för Västerby lövskogar naturreservat 
(cirka 2 mil söder om Linköping). Från väg 23/34 sväng mot 
Västerby, söder om Skeda udde. Fortsätt mot Västerby cirka 
5 km. Sedan ligger parkeringen rakt fram i vägkorsningen i 
norra delen av reservatet. 
Kostnad: 20 kronor.

Dårgräsfjärilen, en kommunal ansvarsart. Foto Tobias Ivarsson.
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Tisdag 9 juli 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 Torbjörn Blixt och 
hembygdskännare från Wist hembygdsförening får vi se 
både historiska spår samt nutida växter och djur. Medtag 
gärna fika. 
Arrangör: Linköpings kommun i samarbete med 
Linköpingsortens JUF och Wist hembygdsförening.
Samling: Gårdsplanen till Styvinge gård, skyltat från vägen 
mellan Sturefors och Slaka.
Kostnad: 20 kronor.

Tisdag 13 augusti kl. 21.00 
Fladdermussafari vid Ekängsdalens våtmarker
Följ med fladdermusexperten Håkan Ignell på en spännande 
guidning med ultraljudsdetektorer. Vi har en 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.

Brunlångöra. I kommunen finns det sju fladdermusarter! Foto Jens Rydell.
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Nyfikna åskådare. Foto Sören Johansson.

Lördag 17 augusti kl. 14.00
Hagmarkerna vid Skälstorp
De vidsträckta hagmarksområdena med ekprägel är en 
värdefull del av eklandskapet. Följ med Lars Frölich och 
utforska hagmarkerna som pryds av såväl sällsynt flora som 
fauna.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: ICA Nära i Sturefors för vidare transport till 
Skälstorp.
Kostnad: 20 kronor.

Söndag 25 augusti kl. 14.00
Torparens hemvister vid Svensbo
Följ med Lars Frölich på en vandring i Svensbo där natur 
och kultur delar en gemensam historia. Vi upplever 
naturhistorien kring torpmiljön som skogsstyrelsen 
restaurerat till 1800-talsskick och kikar närmare på det 
gamla slåtterkärret. 
Arrangör: Linköpings kommun. 
Samling: Från Skeda Udde, åk mot Haraldsbo och sväng 
vänster mot Drögshult. Efter drygt 3 km sväng vänster 
mot ”Skogsvårdsgård” och följ sedan skyltningen fram till 
parkeringen intill torpet. 
Kostnad: 20 kronor.
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Lördag 31 augusti kl. 14.00 
Besök i Oxhagen 
Vilka spår har våra förfäder lämnat efter sig? 
Medtag matsäck och grova skor.Vägvisare: Annika Isaksson 
och Pam Curwen.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet.
Samling: Infarten till Smedstad Ridsportcenter Tinnerö 
eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Söndag 8 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 ovanliga som giftiga och ätliga svampar.
Arrangör: Linköpings kommun i samarbete med 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.
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Söndag 8 september kl. 14.00
Barnguidning: Svamptur för barn i 
Ullstämmaskogen
Tillsammans med svampkännarna Magnus Källberg (070-
937 13 62) och Ulla Hodges (073-157 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  
6 september, tel. 013-20 60 00.
Arrangör: Linköpings kommun i samarbete med Linköping 
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 8 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: Fröbergets parkering Tinnerö eklandskap.

Onsdag 11 september kl. 17.30
Svamptur i Åbysäcken, Hackefors
Följ med svampkännarna Magnus Källberg (070-937 13 62) 
och Ulla Hodges (073-157 21 83) på en tur i Åbysäcken och 
lär känna närnaturens olika svampar! Vanliga och mindre 
vanliga, ätliga och oätliga.
Arrangör: Linköpings kommun i samarbete med Linköping 
svampklubb. 
Samling: Linköpings skidklubb, Vintervägen 15.
Kostnad: 20 kronor.

Jättespindling. Foto Janne Moberg.
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Träden skiftar till höstfärger. Foto Sören Johansson.

Lördag 14 september kl 14.00 
Utsiktspunkter i Tinnerö  
eklandskap. Cykeltur
Se omgivningen från ett nytt perspektiv. Vi cyklar en 
runda mellan olika utsiktspunkter. 
Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare: Pam Curwen 
och Janne Moberg.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings 
Ekopark och Studiefrämjandet.
Samling: Fröbergets parkering Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Lördag 21 september kl. 10.00 
Barnguidning: Höstens färger, frukter och 
former i Sturefors.
Vi går en höstpromenad i de vackra omgivningarna kring 
Sturefors slottspark. Vi tittar på trädens olika färger, 
former och letar förstås efter trädens olika frukter, 
kanske hittar vi en krypande riddarskinbagge bland 
träden. Guider är Ulla-Britt Forsgren och Janne Moberg 
(070-947 40 31). Kläder efter väder, och medtag gärna 
matsäck.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Södra parkeringen vid Sturefors slott.
Kostnad: 20 kronor.
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Tårticka, en rödlistad art. Foto Linnéa Carlzon.

Söndag 22 september kl. 09.00 
Upptäck Motala ströms ravin 
Följ med till den rika naturen i det nybildade 
naturreservatet Motala ströms ravin vid Ljungsbro. Här 
finns många rödlistade och hotade arter samt förekomster 
av kungsfiskare och ekpricklav, som båda är kommunala 
ansvarsarter. Guider är kommunekolog Håkan Lundberg 
och Mikael Hagström som inventerat området.   
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkeringen invid Ljungsbro skola och sporthall 
utmed O G Svenssons väg för vidare transport till ravinen.
Kostnad: 20 kronor.
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Lördag 28 september kl. 14.00 
Höstvandring i Tinnerö  
eklandskap
Naturen förbereder sig för vintern. Medtag matsäck och 
grova skor. Vägvisare: Ella Ledin och Annika Isaksson.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet.
Samling: Fröbergets parkering Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kronor.

Onsdag 2 oktober kl. 10.00 
Vandring på Tinnerö stigar
En vandring över Halshöga Bergsäng mot Tinnerö gravfält 
åter förbi Tinnerö gård. Vandringens längd cirka 4 km. 
Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare: Janne Moberg.
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings ekopark 
och Studiefrämjandet.
Samling: Halshöga gårds parkering
Kostnad: 20 kronor.

Lördag 12 oktober kl. 14.00 
Brittsommar vid Rosenkälla  
gård
Vi söker resterna efter torp, egna hem och sommarstugor. 
Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare: Ulla-Britt 
Forsgren. 
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark 
och Studiefrämjandet.
Samling: Rosenkälla gårds parkering.
Kostnad: 20 kronor.

Naturen i höstskrud. Foto Jan Gustafsson.
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Föreningsaktiviteter

Wist hembygdsförening

Gärdsgårdshägnad på gammalt vis 
i Fornhemmet, Bjärka-Säby
Lördag 13 april kl. 10.00
Samarrangemang Wist hembygdsförening och  
Linköpingsortens JUF.
Kostnadsfritt.

Öppet hus vid Fornhemmet
Värdarna har öppet i fornhemmet varje söndag  
från 30 juni - 8 september kl. 14.00-16.30.
Kostnadsfritt.

Slåttergille vid Fornhemmet
Söndag 7 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 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 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 
 30/9 och 7/10
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 1 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 kr!
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Parkering

Bilväg (ett urval)

Cykel-/gångväg 
och bilfri väg

Gräns för naturreservat

Fågeltorn

32

Tinnerö eklandskap

Vinbärsfuks.  
Foto Janne Moberg

Vinterspår. 
Foto Janne Moberg
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En oväntad vänskap.  
Foto Janne Moberg

Vitsippor i blom. 
Foto Janne Moberg

Svarthakedopping. 
Foto Jan Gustafsson

Tinnerö gravfält.  
Foto Sören Johansson

Makaonfjäril larv.  
Foto Tobias Ivarsson

Violett fingersvamp.  
Foto Mikael Hagström
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Lördag 16 februari kl. 10.00 
Vintervandring i Tinnerö eklandskap

 
Söndag 17 februari kl. 10.00  
Vinterfåglar längs Stångån

  
”Sportlovsonsdag”  
20 februari kl. 10.00 
Barnguidning: Naturen om vintern 

 
Tisdag 26 mars kl. 18.00 
Earth Week – Föreläsning om den 
minskande biologiska mångfalden

 
Torsdag 28 mars kl. 19.00 
Earth Week Ugglor i Tinnerö 
eklandskap 

 
Lördag 13 april kl. 09.00 
Rödspovens dag

 
Lördag 13 april kl. 10.00 
Barnguidning: Livet i dammen

 
Lördag 27 april kl. 07.00 
Vallaskogens dag

 
Lördag 27 april kl. 14.00 
Natur och forntid i Norra slingan

 
Söndag 28 april kl. 10.00 
Ormsafari

 
Söndag 28 april kl. 10.00 
Vårsläpp på Halshöga 

 
Lördag 4 maj kl. 10.00 
Vandring på Östgötaleden genom 
Tinnerö eklandskap

 
Lördag 11 maj kl 07.00 
Fågelmorgon i Kramshagen

 

Söndag 12 maj kl. 06.00 
Gökotta i Tinnerö eklandskap

 
Tisdag 14 maj kl. 18.00 
Natur och kultur kring drumlinerna 
vid Håckla

 
Onsdag 15 maj kl. 18.00 
Natur och kultur i Heda och Ugglebo

 
Lördag 18 maj kl. 10.00 
Barnguidning: ”Blåsippan uti 
backarna står” 

 
Måndag 20 maj kl. 18.00-20.00 
Öppet hus på Fröberget

 
Tisdag 21 maj kl. 21.30 
Fladdermussafari vid Smedstad

 
Onsdag 22 maj kl. 18.00 
Biologiska mångfaldens dag

 
Lördag 25 maj kl. 14.00 
Cykeltur mellan två gårdar med 
gamla anor

 
Söndag 26 maj kl. 21.45 
Nattsångare i Lambohov 

 
Tisdag 28 maj kl. 18.00 
LIFE Bridging the Gap 
Restaureringsåtgärder i Tinnerö 
eklandskap.

 
Måndag 3 juni kl. 18.00 
Trollsländesafari 

 
Tisdag 4 juni, kvällsguidning 
Kärna mosse – Orkidéernas paradis

 

Kalendarium
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Onsdag 5 juni kl. 21.30 
Nattsångarkväll i Tinnerö eklandskap

 
Onsdag 5 juni kl. 20.30-24.00 
Nattfågelskådning på cykel efter 
Stångån

 
Tisdag 11 juni, kvällsguidning 
Kärna mosse – Orkidéernas paradis

 
Torsdag 13 juni, kvällsguidning 
Tillgänglighetsanpassad 
orkidéguidning i Kärna mosse 

 
Söndag 16 juni, kl. 09.30 
Kajakpaddling 1 i Viggeby 
naturreservat 

 
Söndag 16 juni, kl. 14.00 
Kajakpaddling 2 i Viggeby 
naturreservat 

 
Måndag 17 juni, kvällsguidning 
Kärna mosse – Orkidéernas paradis

 
Onsdag 3 juli kl. 18.00 
Artrikedom och blomsterprakt på 
åkermark

 
Söndag 7 juli kl. 14.00 
Insektssafari 

 
Tisdag 9 juli kl. 18.00 
Naturupplevelser och fornminnen 
vid Hjortkälla

 
Tisdag 13 augusti kl. 21.00 
Fladdermussafari vid Ekängsdalens 
våtmarker

 
Lördag 17 augusti kl. 14.00 
Hagmarkerna vid Skälstorp

 

Söndag 25 augusti kl. 14.00 
Torparens hemvister vid Svensbo

 
Lördag 31 augusti kl. 14.00 
Besök i Oxhagen

 
Söndag 8 september kl. 10.00 
Svamptur i Ullstämmaskogen

 
Söndag 8 september kl. 14.00 
Barnguidning: Svamptur för barn i 
Ullstämmaskogen

 
Söndag 8 september kl 13.00-15.00 
Öppet hus på Fröberget

 
Onsdag 11 september kl. 17.30 
Svamptur i Åbysäcken, Hackefors

 
Lördag 14 september kl. 14.00 
Utsiktspunkter i Tinnerö eklandskap.
Cykeltur

 
Lördag 21 september kl. 10.00 
Barnguidning: Höstens färger, 
frukter och former i Sturefors

 
Söndag 22 september kl. 09.00 
Upptäck Motala ströms ravin

 
Lördag 28 september kl. 14.00 
Höstvandring i Tinnerö eklandskap

 
Onsdag 2 oktober kl. 10.00 
Vandring på Tinnerö stigar

 
Lördag 12 oktober kl. 14.00 
Brittsommar vid Rosenkälla gård
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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 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


