ÖSTERGÖTLANDS
natur– och kulturguidningar

naturguidning.se

Välkommen in i Östergötlands natur!
Naturen är till för oss alla, och också vårt gemensamma ansvar. År
2021 är Friluftslivets år och vi välkomnar alla att ge sig ut, vandra, laga
mat ute, sova ute eller bara vara. Genom länet löper Östgötaleden.
Här finns vandring för alla smaker. I Naturkartan hittar du också till
mycket info. Vill du veta mer om naturen så finns Vi till för dig.
Vi som arrangerar natur- och kulturguidningar i Östergötlands alla
kommuner brinner för att visa det myller av liv och mångfald av natur
och kultur som ryms i länet. Östergötland har allt, en rik biologisk
mångfald, berg och dalar, skärgård, sjöar och vattendrag, orörda
skogar, mossar, ängar och hagar. Särskilt värdefull natur skyddas som
naturreservat. Det finns 284 reservat i länet samlade på en Krysslista,
alla förslag till utflyktsmål, helt gratis. Det finns ofta vandringsleder
och anordningar för friluftsliv i reservaten. Sök på:

lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal

Digital kalender
I år finns alla guidningar samlade i en digital kalender. I kalendern
finner du också andra evenemang i naturen som arrangeras
under Friluftslivslivets år. Du hittar kalendern på:

naturguidning.se

Guidningarna i den digitala
kalendern passar oftast för
alla. Ta på kläder efter väder
och ta gärna med matsäck.
Några guidningar passar
särskilt för barn eller personer
med funktionsnedsättningar.
Vissa sker i svår terräng eller
innehåller längre vandring.
Guidningarna har olika
arrangörer som själva ger info
och tar upp föranmälningar.
Vi följer myndigheternas
aktuella råd.
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Friluftslivets år
Under 2021 är det friluftslivets år vilket går under parollen Luften är fri. Vi vill lyfta det enkla och
vardagsnära friluftslivet och särskilt uppmana ovana utövare att testa något nytt. Friluftslivet har positiva
effekter både på hälsan, ekonomin och miljön. Naturen ger oss möjlighet till återhämtning, förbättrar
stresshantering och ökar välbefinnandet. Tillgång till friluftslivsaktiviteter är därför viktigt både för den
enskilda människan och för samhället i stort.
Under året kommer du kunna ta del av mängder av aktiviteter ute i naturen. På sidorna luftenarfri.nu och
naturguidning.se kan du söka efter ditt nästa äventyr. Länsstyrelsen Östergötland samordnar projektet i
länet och vi är många aktörer som kommer samverka och ordna aktiviteter under året.

Landshövdingen och Länsrådet - om Friluftsliv och Natur
Det är friluftslivets år och vi hoppas att så många som möjligt hittar ut i naturen,
särskilt nya naturälskare. Vi har talat med två Östgötaprofiler om vad natur och
friluftslivs betyder för dem, nämligen vår Landshövding Carl-Fredrik Graaf och vårt
Länsråd Ann Holmlid.
Carl-Fredrik, vad innebär friluftsliv för dig?
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- För mig så kan friluftsliv vara t.ex. vandring i skog och mark, paddling
i havsbandet eller på någon sjö, men det kan också vara att tillsammans
med andra ta en fika på en fin utkiksplats och njuta av naturen. Jag
förknippar friluftsliv med frisk luft, rörelse och social samvaro.

Varför deltar Länsstyrelsen i Friluftslivets år?
Landshövding
Carl-Fredrik Graaf

- Friluftsliv är inte krångligt, och Friluftsåret 2021 ska verkligen visa de
möjligheter som finns. I Sverige har vi fantastiska möjligheter att vistas i
vår natur. Det är något som är unikt och som vi ska vara stolta över.
- Jag är helt säker på att friluftsliv främjar den fysiska hälsan men också det
allmänna välbefinnandet.

Hur kommer du själv bidra till Friluftslivets år?
- Landshövdingarna har utmanat varandra i en så kallad landshövdingstafett. Jag kommer naturligtvis att
delta och jag hoppas att särskilt du som inte är så van att ägna dig åt friluftsliv tar chansen att prova på
något nytt. Det skulle glädja mig och jag tror också att du själv skulle ha stor glädje av det.

Ann, vad betyder naturen för dig?
- Mycket, inte minst för min hälsa. Jag får avkoppling och motion, den
väcker nyfikenhet och är en plats för umgänge. Rikedom, i bär och svamp
och alla arter av djur som vi delar naturen med. Mina bästa minnen är
förknippade med natur. Att vandra tillsammans och avsluta med en god
måltid, det uppskattar vi alla i familjen.

Vad tycker du om att göra i naturen?
Länsråd
Ann Holmlid

- Många olika saker! Vandra, ha picknick, njuta av tystnaden ensam, eller
samtala med familj och vänner. Simma i sjöar, sitta och läsa, lyssna på
ljudböcker när jag promenerar. Samla naturens gåvor, gärna svamp!

Varför är det viktigt att visa naturen?
- Naturen är en plats för alla i Sverige. Allemansrätten ger oss tillträde till naturen på ett fantastiskt sätt,
men betyder också ansvar för att vårda naturen. Vi behöver få kunskap och reflektera kring naturen så
vi förstår hur ekosystemen hänger ihop och hur alla djur och växter påverkas av vår livsföring. Kunskap
motiverar oss att genomföra klimatomställningen och rädda den biologiska mångfalden. Vi behöver ändra
konsumtionsmönster och utveckla hållbara system och teknik som möjliggör grön omställning. I naturen
blir vi blir gladare, friskare och med vägledning från kunniga guider blir vi också klokare!

Barnens bästa tips!
Vi har pratat med Kajsa 10 år, och fått några tips på vad som är roligt med att vara
ute i naturen.
- Bäst är att ha något gott fika med, som bulle och varm
choklad, eller tända en eld och grilla korv och marshmallows.
Jag tar på mig kläder som är varma och sköna, inte samma
som i skolan, så att jag kan leka, springa och hoppa och stegra
mig. Jag älskar att leka häst i naturen.
- Naturen är en så bra plats att leka olika lekar i. Ibland är
de vuxna med och leker, kurragömma till exempel. Det är
jättespännande att ligga gömd och vänta.
- Jag gillar att se olika djur också, både små som skalbaggar
och snäckor, eller när man skrämmer upp en hare eller rådjur.
Men oftast är det bara spåren efter dem kvar, bajs, eller fotspår.
Vi brukar gissa vilket djur det är. Sen kan man ju kolla i en
bok hemma, eller söka på telefonen. Fota är kul med.
- Plocka svamp är också roligt, men det är godare att äta blåbär och skogshallon. Man kan ju bygga saker
med, som en koja, eller hoppa med sin käpphäst över träd. Jag tycker man lär sig saker i naturen, man får
röra på sig och bli lite trött, och så är det skönt att komma hem sen.

Hitta naturvägledning för skolan i Östergötland
Naturum och naturskolor erbjuder stöd till skolan inom natur, miljö och friluftsliv. Även luftenarfri.nu,
kommuner, föreningar och organisationer erbjuder stöd till skolan. Kontakta gärna oss för att få veta mer.

Naturum Tåkern erbjuder
naturvägledning året runt för
allmänheten, skolor och grupper.
0144–535 155
naturum.takern@lansstyrelsen.se
naturumtakern.se

Naturpedagogiska aktiviteter
riktat till förskola/skola samt
föreläsningar för allmänheten.
Linköpings Naturcentrum
013-20 62 68, 076-322 75 27
linkopingsnaturcentrum.se

Skolor, privata sällskap och
grupper är välkomna till naturum
Sommen.
070–297 47 22
naturum.sommen@ydre.se
naturumsommen.se

Hitta till naturen!

Östgötaleden

Naturkartan

Östergötland har en varierad och spännande natur.
På Östgötaledens olika sträckor kan du hitta djupa
skogar, slättlandskap och skärgård. Här kan du få
allt från en enklare vandring till riktiga äventyr. Allt
är möjligt, från dagsturer till vandringspaket med
övernattning på hotell. Valet är ditt. På turistbyråer
i Östergötland kan du få mer information.

Naturkartan är en guide till naturen i många
kommuner i Östergötland. På Naturkartan hittar
du naturreservat, vandringsleder, motionsspår,
friluftslivsanordningar, badplatser, platser för
fågelskådning med mera. Den finns både som
webbplats och app.

ostgotaleden.se

naturkartan.se

maps.ostgotaleden.se

Krysslista för naturreservat

Hitta ditt besöksmål

Använd Länsstyrelsens krysslista för Östergötlands
naturreservat för att hitta nya spännande
utflyktsmål. Kom ihåg att alltid söka på reservaten
på vår hemsida innan du åker ut.

Här kan du söka efter alla naturreservat. På
reservatens individuella sidor finns information om
miljöerna, karta och vad de har för anordningar.

Krysslistan finns att hämta på turistbyråer runt om
i länet och går även att ladda ner eller beställa om
du söker ”krysslista” på:

Klickar du på knappen ”Sök via filtrering” kan
du välja att söka fram reservat som finns i din
kommun, vilka som har en eldplats eller till
exempel vilka som finns i en kulturmiljö.

lansstyrelsen.se/ostergotland

lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal

Guidningarna arrangeras inom ramen för Östergötlands natur– & kulturguidningar,
ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen, Östergötlands museum och
Region Östergötland. Dessutom medverkar ett ﬂertal föreningar och organisationer.
Läs mer på naturguidning.se

010-223 50 00
lansstyrelsen.se/ostergotland

Enheten för samhällsplanering
regionostergotland.se

0144-535 155, naturum.takern@lansstyrelsen.se
naturumtakern.se

013-23 03 00
ostergotlandsmuseum.se
info@ostergotlandsmuseum.se

070-297 47 22, naturum.sommen@ydre.se
naturumsommen.se

Turistbyrån 0142-895 00
Miljökontoret 0142-850 00
boxholm.se

Turistbyrån 0122-851 00
visitostergotland.se/ﬁnspang

Turistbyrån 0494-194 10
turistbyran@kinda.se
kinda.se

Kommunens ekologer 013-20 60 00
Visit Linköping 013-190 00 70

Turistbyrån 0142-856 38
Miljökontoret 0142-850 00
mjolby.se

Kommunekologer 0141-22 50 79
Tillväxt Motala/turismservice
0141-101 205 motala.se

Kontaktcenter 011-150000
naturkartan.se/norrkoping
norrkoping.se

Turistbyrån 0121-181 60
visit@soderkoping.se
visit.soderkoping.se

Vadstena InfoCenter
0143-315 70
info@vadstena.se

Turistbyrån
0123-122 00
turistbyran@tb.valdemarsvik.se
valdemarsvik.se

Ydre Turistinformation
0381-66 12 00
turistinfo@ydre.se
ydre.se/turism

Kontaktcenter
0120-830 00
kontakt@atvidaberg.se
visitatvidaberg.se

naturguidning.se

Visit Ödeshög
0144-351 67
tourism@odeshog.se
visitodeshog.se

