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Följ med på guidad tur i skön natur! 

I 

Vilken var det nu som var hane och 

hona? Naturguiden Lars Frölich 

berättar om kattfotens mysterier för 

intresserade på Jussbergs gravfält 

Upptäck naturen nära dig! 
I samband med revideringen av kommunens Naturvårdsprogram bjuder vi i år våra 

kommuninvånare och besökare på gratis naturguidningar. Följ med till kända och 

okända naturpärlor runt om i kommunen och lär dig mer om Ödeshögs fantastiska 

natur! Alla är varmt välkomna! Har du aldrig varit på en guidad tur –passa på nu!                            
Du hittar all information om guidningarna på http://www.visitostergotland.se/sv/odeshog/Evenemang-Odeshog/  

Har du frågor? Vänd dig till Ödeshögs turistbyrå 0144-351 67 eller Ingrid Bergengren 0144-350 33 

 

Kommunala guidningar sommaren 2016 
 

 Onsdag 25 maj kl 18:00 Natur och kulturvandring i bäckravinen vid Orrnäs        

Magnifika kulturspår, vårtecken, livet i bäcken, öring  Naturguide Olof Rosenqvist och Annelie Claesson 

Länsstyrelsens Kulturmiljö- och samhällsbyggnadsenhet har mycket att berätta 

 Onsdag 8 juni kl 18:00 Vätternstrandens pärla Skrädeberg                                                       

Lars Frölich visar oss runt bland slåtterängar, orkidéer och hamlade träd på krönet mot Vättern 

 Onsdag 15 juni kl 18:00 Anderstorp – oas i Holavedens skogsbygd Vännerna Christer 

Wiking och Lars Frölich tar oss med bland ”kattfot och blå viol” i ett omistligt odlingslandskap 

 Söndag 10 juli kl 11:00 Fjärilssafari och blomsterprakt vid Bomhult  Följ med  

fjärilsexperten Göran Engqvist och Ingrid Bergengren till Östergötlands artrikaste fjärilmarker 

 Onsdag 17 aug kl 18:00 BiVARGAR i villakvarteret Skrapegården Närboende Gunnar 

”Gebbe” Björkman och länsstyrelsens insektsexpert Tommy Karlsson visar oss sällsynta små 

invånare i stadsmiljö – kanske blir vi jagade av vargar? 

 Lördag 27 aug kl 10:00 Prova på trollingfiske på Vättern Medlemmar ur Hästholmens 

Fiskeklubb tar oss med i små båtar ut på sjön för att pröva fiskelyckan – Föranmälan! 

 Onsdag 9 nov kl 18:00 Öringsafari i Ålebäcken Olof Rosenqvist visar lekande öringar i 

ficklampors ljus – spännande för både barn och vuxna!  

http://www.visitostergotland.se/sv/odeshog/Evenemang-Odeshog/

