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DAGLIGA GUIDNINGAR 
LÅGSÄSONG                                                                 
4 APRIL - 21 JUNI, 17 AUGUSTI - 1 NOVEMBER

OTTENBYGUIDNING
kl. 10-10.45
Följ med på en guidad tur om Ottenbys natur och kultur. 
Vi vandrar runt fyrbyn och kikar efter fåglar och sälar. 
Dessutom berättar vi mer om fyren Långe Jan och        
Ottenbys rika natur. 

Kikare finns att låna. Ingen föranmälan krävs.                                     
Samling vid naturums entré.                                                                          
50 kr/vuxna, gratis för barn (upp till 16 år). 

VISNINGAR AV NATURUM
Följ med på en kort introduktion av naturum och Ottenby 
naturreservat. Vi erbjuder tre visningarna dagligen, alla 
med sin egen spännande inriktning!  
 
kl. 11.30 LUNDEN OCH ÄNGARNA
kl. 13.30 SÄLARNA OCH DERAS HAV
kl. 15.30 FLYTTANDE FÅGLAR
en visning kan också ges vid önskemål och om tid finns. 

Gratis. Ingen föranmälan krävs. Samling vid naturums  
informationsdisk. Visningen tar ca 15 minuter. 

Alla bilder i foldern är fotograferade av Josefin Nilsson/N                                        
(www.josefinnilssonphotography.com) om inte annat anges. 

NATURUM OTTENBY
 
ÖPPETTIDER 2020
April (4/4-26/4) Dagligen                                                    
April - Juni (27/4-21/6) Dagligen*                                                
Juni - Augusti (22/6-16/8) Dagligen                                           
Augusti (17/8-30/8) Dagligen                                  
September (31/8-27/9) Dagligen                                                                     

September - November (28/9-1/11) Dagligen                                                                             

* Midsommarafton stängt

1 1 - 1 7
1 0 -1 8

1 1 - 1 8
1 1 - 1 7

1 1 - 1 6

VÄLKOMMEN 
TILL OTTENBY!
På Ölands södra udde är naturupplevelserna alltid nära. 
Här hör du sälarna sjunga i gryningen och här får du upp-
leva dovhjortarnas siluetter i solnedgången.Ottenby är en 
unik plats. Det är en av landets absolut främsta fågel-
lokaler. Året om har du nära till naturupplevelser här. 

Det kanske bästa sättet att börja ditt besök är genom att 
ta dig till naturum Ottenby på Ölands allra sydligaste 
spets. Här finns naturums kunniga personal tillgänglig för 
att svara på just dina frågor. Titta dessutom närmare på 
utställningen eller följ med ut på en guidning. Naturum 
Ottenby erbjuder både guidade turer och barnaktiviteter 
där du kan lära dig mer om allt från sälar till fåglar. I den 
här foldern kan du läsa mer om de guidningar som vi 
erbjuder under året. 

Om du är mer nyfiken på fåglar hittar du också Ottenby 
fågelstation på Ölands södra udde. Här bedrivs världs-
unik forskning om flyttande fåglar. Genom att följa med 
på en Fågel och fångst får du som besökare chansen att 
komma fåglarna riktigt nära. 

Ottenby är en vacker och omväxlande plats. Idag kan du 
uppleva den rika naturen här, klättra uppför de 197 trapp-
stegen till Sveriges högsta fyr Långe Jan – eller slå dig ner 
på restaurang Fågel Blå och njuta av en god måltid. Om 
du till exempel vill köpa en kikare, en bok eller kanske ett 
spel kan du titta in på Naturbokhandeln Ottenby. Vill du 
sedan stanna över natten så erbjuder Ottenby                      
vandrarhem ett boende för dig. 

Varmt välkommen att uppleva Ottenby! 

Ida Hansson
Föreståndare, naturum Ottenby

WWW.NATURUMOTTENBY.SE                                             
OTTENBY 401, 386 64 DEGERHAMN 0485-66 12 00                                         

1 1 - 1 6

ALLTID FRI ENTRE!



SÄLARNA OCH DERAS HAV -                               
EN VISNING AV NATURUM
kl. 14.30 cirka 15 minuter
Här får du en kort introduktion till naturum och natur-
reservetet med fokus på sälarna, Östersjön och de värde-
fulla områdena utanför udden. 
Gratis

BIRDS AND RINGING
kl. 14.45-15.15
Visit Ottenby bird observatory behind the                                  
scenes and watch them ring the birds. If we                                   
are lucky we might be able to admire a bird up close -           
really close! 
75 SEK/adults, 55 SEK/children (between 4 - 16 years)                           

SKÅDA MED NATURUM
må., on., fr. och sö. kl. 15-16, drop-in
Passa på att möta en guide på udden. Mellan klockan 15 
och 16 befinner sig en guide någonstas på udden, ut-    
rustad med tubkikare och några handkikare. Titta på 
fåglar och sälar, passa på att ställa dina frågor och det 
bästa, du är med precis så mycket du vill! 
Gratis, fråga guiden i naturum vart du ska gå. 

LÄR KÄNNA OTTENBY
ti., to. och lö. kl. 15.30-17
På den här guidningen får du följa med på en tur i Ot-
tenby lund. Beroende på väder kan turen variera lite men 
målet är att du ska få lära dig mer om Ottenbys histora 
sam-tidigt som vi tittar på de fåglar som finns i området.        
Kikare finns att låna.
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år). Obs! Anmälan och köp 
av biljetter i naturum senast klockan 15.00 samma dag. 

FLYTTANDE FÅGLAR -                                
EN VISNING AV NATURUM
kl. 16.30
Här får du en kort introduktion till naturum och natur-
reservetet med fokus på fåglar, hur och varför de flyttar 
och hur det går till vid ringmärkning på Ottenby               
fågelstation. 
Gratis

DAGLIGA GUIDNINGAR
HÖGSÄSONG 22 JUNI - 16 AUGUSTI 
Biljetter säljes i naturum 

                                                                          
UDDENS FÅGLAR OCH SÄLAR
kl. 10-10.45
Vi skådar fåglar och spanar efter sälarna som nästan alltid 
ligger och solar på stenarna utmed uddens stränder. 
Kikare finns att låna, guiden tar med tubkikare.
50 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år)

OTTENBYGUIDNING
kl. 11-11.45
En guidning om Ottenbys natur och kultur. Vi vandrar 
runt i fyrbyn, kikar efter fåglar och sälar, berättar om 
fyren Långe Jan och Ottenby naturreservat. 
50 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år)

LUNDEN OCH ÄNGARNA -                               
EN VISNING AV NATURUM
kl. 11.30 cirka 15 minuter
Här får du en kort introduktion till naturum och natur-
reservetet med fokus på Ottenby lund, Schäferiängarna 
och deras betydelse för biologisk mångfald.
Gratis

FÅGEL OCH FÅNGST
kl. 12, 13 OCH 15.45
Fåglar på nära håll - riktigt nära! Följ med in bakom  
kulisserna på Ottenby fågelstation och se hur  
ringmärkning går till. Cirka 30 minuter.
75 kr/vuxen, 55 kr/barn (mellan 4 - 16 år)

SAGOSTUND UNDER KÖRSBÄRSTRÄDET
kl. 13.30
Vi breder ut filten under körsbärsträdets  
grenar och läser sagan om den höjdrädda  
örnen Örjan och andra spännande 
historier. Cirka 20 minuter.                                                                                        
Gratis

UPPTÄCKARTUR MED NATURUM
kl. 14-14.30 
En barnguidning där vi spanar efter fåglar och sälar      
tillsammans. Alla får låna kikare!                                                                   
50 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år)                                     

NÅGOT FÖR  
DE MINSTA!



STEGLITS  SOM FÅNGATS PÅ           
FÅGELSTATIONEN

APRIL  

EJDERSTRÄCK                                                                 
Vi njuter av årets första masskådespel - ejdersträcket. 
Bland ejdrarna som sträcker förbi Öland kan vi ha turen att 
få syn på en praktejder. Det gäller att hitta den i            
mängden. Samling vid receptionen till Haga Parks        
camping.

4 april kl. 07.00 
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år) i vuxet sällskap 
Arrangör: Gösta Friberg och naturum Ottenby

LÄR KÄNNA OTTENBY                                      
Varför ser landskapet vid Ottenby ut som det gör? Och 
varför trivs så många arter här? Vi spanar efter fåglar och 
berättar om Ottenby naturreservats natur och kultur. 
Kikare finns att låna. Samling vid Södra lundparkeringen.        

4 april kl. 13-14.30 
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år)  
Arrangör: Liselotte Wetterstrand Waldenström, naturum Ottenby

PÅSKLOV PÅ ÖLANDS SÖDRA UDDE                       
8-18 APRIL                                                                                                          

Spana efter sälar på vår Ottenbyguidning, lär dig hur 
fåglar ringmärks eller besök Långe Jan. Pyssel och mycket 
annat att göra finns i naturum! Några av dagarna kör vi 
även ”Upptäckar tur med naturum” som är vår barn-                 
guidning. Se mer på naturumottenby.se.

OTTENBYGUIDNING DAGLIGEN KL 10                                                                                 
50 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år)                                                                                         
 
FÅGEL OCH FÅNGST KL 11 OCH 13                                                                                  
75 kr/vuxen, 55 kr/barn. Biljetter köpes i naturum.  

SKÅDARSKOLAN: FLYTTFÅGLAR PÅ                                        
FÅGELSTATIONEN                                                               
Årets skådarskola startar! Vi besöker Ottenby fågelstation 
och tittar närmare på de fåglar som anländer till landet nu. 
Vi skådar dessutom längs med stränderna på udden innan 
vi besöker naturum. Samling vid fågelstationens svarta 
grindar med rödhakar på. Efter guidningen kan du besöka 
naturum och påskpyssla. Restaurangen är också öppen!

18 april kl. 11-13                                                                                                                                          
80 kr/familj, annars per person                                                                   .              
Arrangör: ÖOF och naturum Ottenby



SKÅDARSKOLAN: GÖKOTTA                                            
Vi upplever morgontimmarnas fågelsång i Ottenby lund. 
Nu får vi njuta av de lite senare ankomna flyttfåglarna i 
lunden. Vi samlas vid Norra lundparkeringen i Ottenby 
naturreservat. Ta gärna med fikakorg och fågelbok. Kikare 
finns att låna. Turen är barnvagnsvänlig. Lämna hunden 
hemma eftersom vi går bland betesdjur. 

16 maj kl. 9-11                                                                                                                                             
80 kr/familj med barn, annars per person                                                             
Arrangör: ÖOF, Ölands Naturskyddsförening och naturum Ottenby

MINIGUIDERNA TAR ÖVER UDDEN                                
Detta är finalen på projektet ”Miniguider” som är ett 
samarbete mellan världsarvssamordnaren på Mörbylånga 
kommun, Alunskolan och naturum Ottenby. Under våren 
har eleverna utbildats till guider och fördjupat sig i världs-
arvet och naturen på södra Öland. Så nu är det dags att 
presentera vad de har lärt sig. De yngre eleverna har gjort 
en utställning som har vernissage idag! Passa på att lära 
dig mer om världsarvets radbyar, fladdermöss, Ottenby  
lund och mycket mer. Vi passar även på att                                  
fira världsarvet som firar 20 år!                                                                  
Läs mer på naturumottenby.se.  

16 maj start kl. 11                                                                                                                                            
Gratis                                                                                                                               
Arrangör: Alunskolan, Mörbylånga kommun                                                      
och naturum Ottenby

                                                                                                                              

MAJ  

SKÖNSÅNG I OTTENBY LUND                                   
Sångarna har återvänt och konserten i Ottenby lund är nu 
helt magisk! Samling vid Södra lundparkering i Ottenby 
naturreservat för vidare promenad in i lunden. Christian 
Cederoth vägleder dig bland alla skönsjungande arter. 

2 maj kl. 11-12.30 
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år)                                                           
Arrangör: Christian Cederroth och naturum Ottenby 

VÄRLDSARVSVANDRING: SKOGSBAD          
Vi går långsamt och öppnar upp ett sinne i taget. Ta några 
djupa andetagen och låt skogen komma till dig. På ett 
naturligt och enkelt sätt övar vi oss att vara närvarande 
och avslappnade. Ta på dig bekväma                                                     
kläder och skor som passar till vädret.                                                                     
Samling vid norra lundparkeringen. 

2 maj kl. 14-ca 17 
Gratis                                                                                                                                 
Arrangör: Mörbylånga kommun, naturum Ottenby                                         
och Ölandsguiderna, guide Caroline Kindblom Landtmanson.                                                   
Guidningen är del av Interreg South Balticprojektet DUNC - ett 
transnationellt samverkansprojekt mellan världsarv!   

ÖLAND SPIRAR!                                                                  
8-10 MAJ                                                                                                    

Vårfest på naturum Ottenby! Gå på en guidning, delta i 
fågeltornskampen eller sätta dig i vårsolen och njuta av 
en god måltid från restaurang Fågel Blå. På naturum finns 
det dessutom flera aktiviteter för hela familjen. 

OTTENBYGUIDNING DAGLIGEN KL 10                                                                                  
50 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år)  
 
FÅGEL OCH FÅNGST DAGLIGEN KL 11 OCH KL 13                                                                     
75 kr/vuxen, 55 kr/barn. Biljetter köpes i naturum. 

FÅGELTORNSKAMPEN                                                        
Hjälp skådarna i fågeltornet att samla arter och poäng! 
Under åtta timmar, från klockan 05 till klockan 13, räknas 
varje art som blivit hörd eller sedd av minst två deltagare i                                                    
fågeltornet som ett poäng. 

9 maj, drop in kl. 05-13                                                                                                                                            
Gratis                                                                                                                                
Arrangör: BirdLife Sverige och naturum Ottenby 

VÄRLDSARVET 
20 ÅR!

BLOMMANDE HAGTORN

VÄRLDSARVET 
20 ÅR!



MAJ  

BIOLOGISK MÅNGFALDENS HELG                  
21-24 MAJ 

Den 22:e maj är det FN:s internationella dag för biologisk 
mångfald. Vi hyllar därför mångfalden av växter och djur 
som finns i naturen med extra många aktiviteter under 
hela Kristi Himmelsfärds helgen. Fågelföreningen Club 
300 har sin mässa under fredag och lördag, där har du 
bland annat möjlighet att testa olika kikare. Vi erbjuder 
dessutom extra många spännande guidningar och före-
drag! Utöver detta kan du testa dina artkunskaper i vårt 
artbingo och tipspromenad.                                                             
Mer info kommer på naturumottenby.se.   

OTTENBYGUIDNING DAGLIGEN KL 10                                                                                                                         
50 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år)                                                                               
 
FÅGEL OCH FÅNGST DAGLIGEN KL 11 OCH 13  
75 kr/vuxen, 55 kr/barn. Biljetter köpes i naturum.   

LAVAR, LÖV OCH LÄTEN I OTTENBY LUND                             
22 maj kl. 11.00-12.30                                                                                                   

Naturguiden Pav Johnsson tar med hela                                                    
familjen ut på en spännande guidning                                             
i Ottenby lund. Här spanar vi på lavar                                                                 
och lyssnar på fågelläten. Samling vid                                                                                          
Södra lundparkeringen.                                                                          
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år).                                                                    
Arrangör: Pav Johnsson och naturum Ottenby

ÖLANDS HOTADE ÄNGSHÖKAR                                                                               
22 maj kl. 14                                                                                                               

Länsstyrelsens projekt Ängshök presenteras. De kommer 
att berätta om hur de jobbar för att skydda de par som 
väljer att häcka i åkermark. Föredraget hålls i naturum. 
Gratis                                                                                                                       
Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län och naturum Ottenby 

MYSTIK I MÖRKRET                                                                               
22 maj kl. 21-00                                                                                                           

Välkomna till en kväll i norra lunden där vi letar efter 
fladdermöss med ultraljudsdetektorer och lyser upp lakan 
för att utforska lundens nattfjärilsfauna. Samling vid norra 
lundtornet.                                                                                                            
Gratis                                                                                                                       
Arrangör: Station Linné, Ölands naturskyddsförening, Föreningen 
SydOstEntomologerna och naturum Ottenby 

FÖR HELA 
FAMILJEN!

GRÅ FLUGSNAPPARE

LUNDEN KOKAR                                                                                
23 maj kl. 11-12.30                                                                                                  

Årets mäktigaste ljudkuliss återfinns nu i Ottenby lund. 
Guiden Christian Cederroth benar ut vad som låter och 
varför! En promenad kring Lundsjön via Sveriges                   
häftigaste fågeltorn kommer vara givande. Samling vid 
Södra lundparkeringen.                                                                              
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år).                                                                                       
Arrangör: Christian Cederoth och naturum Ottenby 



MAJ  JUNI 

VÄRLDSARVSVANDRING:                              
GEOLOGI ÄR GRUNDEN I LANDSKAPET 
Lättsamt om den öländska kalkstenen och om stenarna du 
hittar på stranden. Fossil leder oss tillbaka till svunnen tid 
och färger, prickar och ränder i stenen berättar om           
jordens spännande utveckling. Vi går från mötesplatsen 
ner till strandkanten, ca 30 minuter, för att fördjupa oss i 
steniga fakta och förlora oss i miljontalet år.                                         
Samling vid Kungsgårdsparkeringen                                                     
vid entrén till naturreservatet.

30 maj kl. 14-ca 16                                                                                                                            
Gratis                                                                                                                                  
Arrangör: Mörbylånga kommun, naturum Ottenby                                                         
och Ölandsguiderna, guide Ann-Charlotte Garhammar.                                                   
Guidningen är del av Interreg South Balticprojektet DUNC - ett 
transnationellt samverkansprojekt mellan världsarv!            

SKÅDARSKOLAN: STRANDENS FÅGLAR             
Den här tiden på året njuter vi av de häckande vadar-     
fåglarna på stränderna. Skådarskolan hjälper dig att se 
skillnad på de olika arterna. Dessutom får du lära dig mer 
om vad som står på vadarfåglarnas meny. Ta med fika-
korgen. Vi samlas vid parkeringen till Beijershamns           
naturreservat. 

6 juni kl 10-12                                                                                                             
80 kr/familj med barn, annars per person                                                             
Arrangör: ÖOF och naturum Ottenby 

DE VILDA BLOMMORNAS DAG                           
Runt om i Sverige och hela norden går människor på 
blomstervandring denna dag. På naturum Ottenby upp-
märksammar vi dagen med en blomsterutställning där du 
har möjlighet att lära dig fler av Ölands alla blommor! 
Testa även dina kunskaper i vår tipspromenad.         

14 juni kl. 11-17                                                                                                                               
Gratis                                                                                                                                     
Arrangör: naturum Ottenby

HÖGSÄSONG PÅ ÖLANDS SÖDRA UDDE        
22 JUNI - 16 AUGUSTI                                                                   

Sommaren är kommen till Ölands södra udde! Nu erbjuder 
naturum Ottenby upp till tolv programpunkter per dag! 
Lär känna Ottenbys sälar, följ med på ringmärkning eller 
delta i barnaktiviteter. Läs mer på sidan 4-5 i den här 
foldern. 

OKÄNDA OCH ÖKÄNDA ARTER                                                 
På detta föredrag berättar Pav Johnsson om Ölands unika 
natur med utgångspunkt från hans bok Ölands natur - 
okända och ökända arter. Ta chansen att lära dig mer om 
Ölands spännande arter! I naturum visas även en                      
utställning med bilder och texter från Pavs bok.                           
Föredraget hålls i naturums samlingssal. Välkomna!

27 juni kl. 13                                                                                                                               
Gratis                                                                                                                                     
Arrangör: Pav Johnsson och naturum Ottenby

.

VÄRLDSARVET 
20 ÅR!



JULI 

KULINARISK VANDRING I OTTENBY    
Guidad matvandring i Ottenby naturreservat. Samling vid 
Södra lundparkeringen för vidare vandring ut i reservatet. 
Längs vägen dukas öländska läckerheter upp i naturen. 
Guidningen avslutas med en härlig måltid på restaurang 
Fågel Blå. 

7 juli kl. 11-15 
895 kr inkl. öländska läckerheter och berättelser från trakten med 
en och annan skröna.                                                                                                
Boka via visitkalmaroland.com. Endast bekräftad bokning gäller. 
Arrangör: Karin Westbergh i samarbete med naturum Ottenby

VÄRLDSARVSVECKA!                                                 
13-19 JULI

Södra Öland - med sitt vackra landskap                                             
är världsunikt. I år fyller världsarvet,                                                        
Södra Ölands odlingslandskap, dessutom                                               
20 år. Under året genomförs därför extra                                            
många aktiviteter runt om i världsarvet och speciellt 
under denna vecka! Läs mer på naturumottenby.se och 
sodraoland.com när det närmar sig!

SKOGSBADA I VÄRLDSARVET                                 
Vi går långsamt och öppnar upp ett sinne i taget. Ta några 
djupa andetagen och låt skogen komma till dig. På ett 
naturligt och enkelt sätt övar vi oss att vara närvarande 
och avslappnade. Ta på dig bekväma kläder och skor som 
passar till vädret. Samling vid norra lundparkeringen. 

14 juli kl. 11-ca 13.30 
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år).                                                                                                                              
Arrangör: Caroline Kindblom Landtmanson och naturum Ottenby      

KULINARISK VANDRING I OTTENBY  
Guidad matvandring i Ottenby naturreservat. Samling vid 
Södra lundparkeringen för vidare vandring ut i reservatet. 
Längs vägen dukas öländska läckerheter upp i naturen. 
Guidningen avslutas med en härlig måltid på restaurang 
Fågel Blå. 

21 juli kl. 11-15 
895 kr inkl. öländska läckerheter och berättelser från trakten med 
en och annan skröna.                                                                                                
Boka via visitkalmaroland.com. Endast bekräftad bokning gäller. 
Arrangör: Karin Westbergh i samarbete med naturum Ottenby

VANDRING PÅ VÄSTRA MARK

VÄRLDSARVET 
20 ÅR!



NATTENS MAGI - 
MÖT FLADDERMÖSSEN                                         
När mörkret faller och vi går till sängs är det många andra 
som som vaknar till liv därute.  Fladdermössen ger sig ut 
på jakt efter föda - insekter. Följ med och bekanta dig med 
dessa fascinerande djur. Samling vid Södra lundparke-
ringen. 

15 augusti kl. 20.30-ca 22.30 
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år).                                                             
Arrangör: Cecilia Wide tel. 0706-377341 och naturum Ottenby

JULI · AUGUSTI
BLAND VADARE OCH BADARE                       
Kalkhällarna på östra Ölands kust utgör en av öns mest 
uppskattade cat-walks. Om det går som det är tänkt 
kommer solen att belysa dessa samtidigt som flockar med 
vadare landar, tittar sig omkring och passar på att plocka i 
sig något gott ur tånggröten. Samling vid Seby läge.

25 juli kl. 17.30                                                                                                          
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år).                                                     
Arrangör: Gösta Friberg och naturum Ottenby 

SKÅDARSKOLAN: VADARFÅGLAR                  
Nu kommer de riktiga utmaningarna i fågelvärlden. Så här 
på sensommaren ser de sträckande vadarfåglarna annor-
lunda ut. Kärrsnäppan kanske saknar sin svarta mage. Vi 
hjälps åt att reda ut problemen. Handkikare finns att låna. 
Ta gärna med fika. Samling vid Seby läge.

8 augusti kl. 10-12 
80 kr/familj med barn, annars per person                                                            
Arrangör: ÖOF och naturum Ottenby 

SKÅDA TROLLSLÄNDOR                                            
Vi promenerar till Södra Lundsjön och fördjupar oss i 
trollsländornas värld. Visste du till exempel att det har   
funnits trollsländor i uppåt 300 miljoner år? I Ottenby-
området har hela 40 av Sveriges 66 arter trollsländor 
skådats. Vi försöker att fånga några av dem så att vi kan 
titta nära på dessa fantastiskt vackra insekter. Vi släpper 
ut dem när vi tittat klart, de tar inte skada. Ta gärna med 
en håv och gummistövlar om du har. Vid regn flyger inga 
trollsländor och då ställs aktiviteten in.                                                                        
Samling vid Södra lundparkeringen. 

8 augusti kl. 13-ca 14.30 
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år).                                                            
Arrangör: Helena Lager och naturum Ottenby

FIRA FYRENS DAG                                                               
15 - 16 AUGUSTI

Internationella Fyrdagen firas runt om i hela världen och 
Sverige. Fyrar öppnas upp för besökare. Vår fyr Långe Jan 
är så klart öppen, entréavgift 40 kr/vuxen och 20 kr/barn. 
Fyren är öppen 10-18 båda dagarna. Passa också på att 
testa din fyrkunskap i vår tipspromenad.

Varmt välkomna!   BLODRÖD ÄNGSTROLLSLÄNDA                                            
  FOTO: HELENA LAGER



SEPTEMBER 

ÖLANDS STÖRSTA SLÅTTERÄNG                  
Följ med på denna spännande vandring med fokus på 
Schäfferiängarnas växter. Guidar gör Ulla-Britt Andersson 
ordförande för Ölands botaniska förening. Kängor/stövlar 
kan behövas. Samling vid Södra lundparkeringen. Lämna 
hunden hemma då vi går bland betesdjur.                 

5 september kl 11-ca 13.30                                                                                                        
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år).                                                                     
Arrangör: Ulla-Britt Andersson och naturum Ottenby                  

SKÅDARSKOLAN: ROVFÅGLAR                             
Nu sträcker rovfåglarna förbi! Vi samlas vid Södra lund-
parkeringen i Ottenby naturreservat. Förhoppningsvis får 
vi njuta av vråkar, kärrhökar, falkar och någon örn.  Kikare 
finns att låna. Håll tummarna för vackert väder! Medtag 
fikakorg. 

12 september kl. 11-13                                                                                                                                         
80 kr/familj med barn, annars per person                                                                 
Arrangör: ÖOF och naturum Ottenby 

NATURFOTOGRAFERING                           
Lär dig bli en bättre naturfotograf med hjälp av natur- och 
ölandsfotografen Hans Olsson, SM guldmedaljör i natur-
fotografering 2019. Kursen startar med en kort intro-    
duktion och fika på restaurang Fågel Blå, sedan ger ni er 
ut i fält och fotar till mörkret faller in. Under de  sista                       
timmarna samlas ni i naturum och får redigeringstips. 

12 september kl 15-21                                                                                                                                
300 kr/person, fika ingår.                                                                                               
OBS! Begränsat antal platser . Anmäl senast                                                                                 
7 september till naturum@ottenby.se.                                                       
Arrangör: Hans Olsson  och naturum Ottenby

ROVFÅGLAR - OCH LITE TRANOR                    
Ja, lätt är det definitivt inte! För det första får du sällan 
särskilt många sekunder på dig. Och skulle fågeln till 
äventyrs sitta stilla - ja, då kan det ofta bli än värre. Gösta 
guidar dig igenom svårigheterna! Vi håller tummarna för 
rätt väderförhållanden över Ottenby lund denna dag! 
Samling vid Ås kyrka. 

19 september kl 10.30                                                                                                                                
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år).                                                        
Arrangör: Gösta Friberg och naturum Ottenby

SKÖRDEFEST                                                       
25-27 SEPTEMBER

Öland sprudlar av rörelse under skördefesten och det gör 
även Ölands södra udde. Lär dig mer om fåglar, ring-
märkning, sälar och mycket mer på våra guidningar! Passa 
även på att följa med på ugglespaning. Hela familjen kan 
även testa sina kunskaper i vår artbingo och tips-            
promenad. Välkomna!

OTTENBYGUIDNINGAR DAGLIGEN KL 10                                                                         
50 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år)  
 
FÅGEL OCH FÅNGST DAGLIGEN KL 11 OCH KL 13                                                                       
75 kr/vuxen, 55 kr/barn. Biljetter köpes i naturum. 

UGGLESPANING I SKENET FRÅN LÅNGE JAN                      
25 september kl 21                                                                                                                                

I ljuset från Långe Jan tar fågelstationens personal med 
oss ut. Vi vandrar genom fyrbyn på Ölands södra udde 
och letar efter nattens jägare - ugglorna. Just nu flyttar 
ugglorna söder ut. Om vi har riktig tur kan vi få syn på 
någon uggla. Håll tummarna för bra uggleväder!

75 kr/vuxen, 55 kr/barn.                                                                                            
Arrangör: Ottenby fågelstation och naturum Ottenby

RÖD GLADA

FOTOKURS!



SEPTEMBER · OKTOBER 
SKÅDARVECKOR                                   
Vecka 40-42 är bra veckor för att skåda fågel på Öland.  
Passa på att lära dig lite nytt om natur, kultur och fåglar på 
någon av de aktiviteter vi erbjuder dessa veckor. Vad sägs 
om bildvisning, spännande föredrag och intressanta 
guidningar? Välkomna!

BILDVISNING MED TORBJÖRN ARVIDSON                  
30 september kl 18.00    

Fotograf Torbjörn Arvidson bjuder för åttonde året i rad in 
till en bildvisning i naturum Ottenbys filmsal. Årets tema är 
”Möten med fåglar från det gångna året 2019”. Allt från 
lappugglor till tallbitar finns bland fåglarna som Torbjörn 
delar med sig av.                                                                                                 
Gratis

GUIDNING: LÄR KÄNNA OTTENBY                                                                 
3 oktober kl 13-14.30

Varför ser landskapet vid Ottenby ut som det gör? Och 
varför trivs så många arter här? Passa på att lära dig mer 
om Ottenby naturreservat! Kikare finns att låna men glöm 
inte fikakorgen! Samling vid Södra lundparkeringen. 
Lämna hunden hemma då vi går bland betesdjur.

80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år)                                                        
Arrangör: Liselotte Wetterstrand Waldenström, naturum Ottenby

TRE SPÄNNANDE FÖREDRAG                                                                   
Alla föredrag är gratis, hålls i naturums samlingssal                                                                             

VÄRLDSARV I VÄRLDEN OCH PÅ ÖLAND                            
6 oktober kl 15.00                                                                                                 

I år firar Södra Ölands odlingslandskap                                                
20 år på Unescos världsarvslista.                                                           
Emma Rydnér, världsarvssamordnare                                                       
på Mörbylånga kommun lär dig mer om                                              
världsarvet på södra Öland och andra                                                            
enastående världsarv runt om på jorden.                                                                         

ETT DECENNIUM MED FLYTTANDE                    
NATTSKÄRROR                                                                          
7 oktober kl 16.00                                           

Att vara aktiv på natten istället för på dagen ger flytt-
fåglar som nattskärran särskilda förutsättningar att 
genomför sina årliga förflyttningar mellan Sverige och 
södra Afrika. Gabriel Norevik från Lunds Universitet 
samanställer tio års studier på dessa mytomspunna fåglar 
och ger tips om hur du kan få ut mer av din nattskärre-
skådning.                                                                                  

OTTENBY I ÖSTERLED: TILLKOMSTEN AV DEN 
KINESISKA RINGMÄRKNINGSBOKEN                                                                                        
8 oktober kl 16.00                                                            

Efter ett par års arbete i Beidaihe i nordöstra Kina hade 
projektet samlat in ett rikt bildmaterial på de sibiriska 
flyttfåglar som passerar platsen. Detta material har nu 
bearbetats grundligt och blivit till en bok: Ageing & Sexing 
of East-Asian Migratory Passerines. Magnus Hellström 
visar bilder och berättar om bokens tillkomst.                                           

RÄKNA MED STRÄCK                                                  
Oh Yäss! Med lite tur får vi anledning att ropa något i den 
stilen. Och blir det så, så kan vi också räkna med änder, 
måsar, lommar, doppingar och mycket annat. Här har du 
möjlighet att lära dig mer om sträckande sjöfågel. Vi 
satsar helt på att fåglarna kommer till oss. Så lite fika, 
varma kläder och en stol kan vara bra att ha! Samling vid 
Seby läge.

17 oktober kl 08.30                                                                                                            
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år).                                                    
Arrangör: Gösta Friberg och naturum Ottenby

VÄRLDSARVET 
20 ÅR!

BETANDE FÅR I RESERVATET

 



OKTOBER · NOVEMBER 

HÖSTLOV PÅ UDDEN                            
24 OKTOBER - 1 NOVEMBER 

Se hur ringmärkning går till, följ med på en spännande 
Ottenbyguidning eller delta i någon av våra andra höst-
lovsaktiviteter. Missa inte heller att årets upplaga av 
Skådarskolan nu går i mål. Mer info på naturumottenby.se 
när höstlovet närmar sig! 

OTTENBYGUIDNING DAGLIGEN KL 10                                                                                  
50 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år)
 
FÅGEL OCH FÅNGST DAGLIGEN KL 11 OCH KL 13                                                                                           
75 kr/vuxen, 55 kr/barn. Biljetter köpes i naturum. 

SKÅDARSKOLAN:                                                                      
RINGMÄRKNING OCH FÅGELMAT                                                                        
24 oktober kl 12-14                                                                                           

Vi besöker Ottenby fågelstation och får följa arbetet med 
ringmärkningen av de fåglar som är på väg söderut nu. Vi 
spanar även av läget längs stränderna och passar på att 
göra ett besök på naturum Ottenby. Här kollar vi närmare 
på utställningen men passar också på att pyssla lite.  
Samling vid Blå museet på stora parkeringen på Ölands 
södra udde. Obs! Medtag gärna fika så bjuder vi på något 
extra.

80 kr/familj med barn, annars per person                                                     
Arrangör: ÖOF och naturum Ottenby

DOVHJORTAR I KUNGENS LUND                                                                
31 oktober kl. 15.30 ca 1-3 timmar beroende på hjortarnas aktivitet

Lär känna Ottenbys vackra hjortar! Vi samlas vid Södra 
lundparkeringen i Ottenby naturreservat. Därefter       
vandrar vi in i Ottenby lund med vår guide Anders Bjärvall. 
Medverkar gör även Robert Ekholm, jaktbiträde och 
tillsyningsman från kungliga hovstaterna som arbetar med 
jakten och skötseln av hjortarna. Vi närmar oss hjortarnas 
brunsttid så har vi riktig tur så får vi uppleva de stora 
hjortarnas uppgörelser på nära håll! 

Gratis                                                                                                              
Arrangör: Anders Bjärvall, Robert Ekholm, naturum Ottenby

LJUS PÅ KULTUR                                                                                       
23 OKTOBER - 1 NOVEMBER

Detta är ett kulturevenemang i hela Kalmarsund där flera 
aktörer annordnar utställning, föreläsningar, konserter 
och mycket mer! Naturum Ottenby är en del av detta! För 
mer information se ljuspakultur.se när det närmar sig! 

DECEMBER

ADVENTSKALENDER                                                   
1-24 december

Nu är programpunkerna nästan slut för 2020 och det är 
snart dags att se fram emot 2021. Vill du fortsätta  lära dig 
mer om våra fantastiska fåglar på Öland så följ gärna vår 
adventskalender på Instagram och Facebook! 

                 naturum Ottenby

ÖRN OCH GLÖGG                                              
En annorlunda och mycket omtyckt avslutning på året! Vi 
samlas vid naturum Ottenby för att sedan leta upp lä och 
börja  skåda. När vi sagt adjö till 2020:s fåglar bjuds det på 
varm glögg inne i Blå muséet vid Södra uddens stora 
parkering. Sedan önskar vi varandra ett gott nytt fågelår! 
Samling vid Långe Jan. 

Anmäl dig gärna innan så ser vi till att glöggen räcker!   

31 december kl. 10                                                                                                                                              
Anmälan till Gösta Friberg, 070 558 59 70                                                                                                                                         
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år).                                                 
Arrangör: Gösta Friberg och naturum Ottenby

VINTER PÅ ÖLANDS SÖDRA UDDE



VÄRLDSARV RUNT SÖDRA ÖSTERSJÖN  
31 AUGUSTI -4 OKTOBER

En fotoutställning som visar några av                                                                           
världens mest unika platser. Utställningen                                                             
är en del av det transnationella interreg-                                                              
projektet DUNC, Development of UNESCO                                                                       
Natural and Cultural assets.

FÅGELOBSERVATIONER                                                     
5 OKTOBER -25 OKTOBER             
I denna utställning porträtteras ugglor och andra fåglar 
med blandad teknik av Stina Andersson. Stina har under 
flera år jobbat på Ottenby fågelstation och har stor           
erfarenhet av att möta fåglar nära vilket tydligt syns i 
hennes målningar. 

TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR

FOTON AV CAJ-ÅKE HÄGGLUND                                                                                         
4 APRIL -14 MAJ             
Caj-Åke Hägglund har jobbat både som fotograf och 
filmare. Genom åren har det blivit flera naturfilmer och 
fotoutställningar. På denna utställning visas bilder från 
våra svenska kuster däribland många från Kalmarsund!

AFRIKA TUR OCH RETUR                                                          
14 APRIL -14 MAJ

Silltrut och skräntärna är två hotade fågelarter som lever i 
Östersjön under sommaren. När hösten kommer gör båda 
arterna en imponerande resa hela vägen till Afrika, söder om 
Sahara. I denna utställning från BirdLife Sverige, med stöd av 
Postkodstiftelsen, får du lära dig mer om fåglarna och deras 
långa flytt! Passa även på att delta i frågesporten, du kan 
vinna böckerna ”Till flyttfåglarnas land” som handlar om 
skräntärnor och silltrutar.

ALUNSKOLANS VERK                                                                                               
16 MAJ -14 JUNI

Naturum Ottenby är glada att även i år kunna presentera 
en utställning producerad av de yngre eleverna på Alun-
skolan i Södra Möckleby. Utställningen är en del av         
projektet ”Miniguider” där eleverna utbildas i att guida 
och lär sig mer om världsarvet och naturen på södra 
Öland. Den 16 maj är det vernissage och presentation, för 
mer information se naturumottenby.se.   

OKÄNDA OCH ÖKÄNDA                                                               
15 JUNI -31 JULI

Pav Johnsson blev i fjol utsedd till Årets ölänning. Samma 
år utkom hans nya bok Ölands natur - okända och ökända 
arter . På denna utställning presenteras några av Ölands 
unika djur och växter med foton och texter ur boken.

ÅRETS ÖLANDSFOTOGRAF                                                
1 AUGUSTI -30 AUGUSTI

Årets Ölandsfotograf är en tävling där såväl amtörer som 
proffsfotografer får delta. Under augusti visar naturum 
vinnarens bilder, bilderna representerar året alla månader. 
Temat för 2020 är Ölands vägar och stigar.  En bild ska 
utses till årets bild så passa på att rösta på din favoritbild!

VÄRLDSARVET 
20 ÅR!

PÅFÅGELÖGA



MÖT VÅRA GUIDER
LISELOTTE WETTERSTRAND W
Liselotte är naturumguide sedan naturum Ottenby 
byggdes 1997. Under åren har hon förkovrat sig i 
de ämnen som berör reservatet och hon har vid             
guidningarna ekologin i fokus.

ANDERS BJÄRVALL 
Anders är fil.dr. i zoologi med fritidsboende i Näsby 
på sydöstra Öland sedan 1974. Han har skrivit    
böcker om både europeiska och svenska däggdjur 
samt boken ”Åter till savannen - på safari i östra 
Afrika” som gavs ut 2015. 

GÖSTA FRIBERG
Gösta har sedan 60-talet ägnat stora delar av sin 
fritid åt fåglar och delar nu med sig av sina upp-
levelser och erfarenheter. Allra roligast är det att 
hjälpa nybörjare in i fåglarnas fantastiska värld. Läs 
mer om Göstas verksamhet på svalgarden.se.

KARIN WESTBERGH 
Karin är Ölandsguide och arrangerar kulturella och 
kulinariska äventyr i Kalmar, på Öland och i Glas-
riket. Hon kombinerar passionen för naturen med 
intressen som kulturhistoria och matlagning. Läs 
mer om Karin på visitkalmaroland.com. 

PAV JOHNSSON 
Pav är en mångkunnig biolog och folkhögskole-
lärare som medverkat i Naturmorgon i P1, Mitt i na-
turen, och i SVT:s ”Det stora fågel-   äventyret”. Han 
har medverkat i flera öländska bokproduktioner och 
blev i fjol utsedd till Årets ölänning.

CECILIA WIDE
Cecilia är Ölandsguide, närnaturguide och berättare 
som ägnat sig åt fåglar sedan 80-talet. På senare år 
har hon även intresserat sig för fladdermöss, fjärilar 
och trollsländor samt studerat ekologi, geologi, 
arkeologi och botanik. 

CHRISTIAN CEDERROTH 
Christian  är en välkänd ornitolog men även prof-
essionell naturguide. Han bor vid närbelägna Seger-
stads fyr på sydöstra Öland men verkar över hela 
landet och guidar även utomlands. Läs mer om 
Christian och hans verksamhet på segerstadsfyr.se. 

GÖSTA

KARIN PAV

CHRISTIANCECILIA

GÖSTA

ANDERSLISELOTTE



SKÅDARSKOLA 2020

Skådarskolan är en aktivitet för hela familjen!  
Alla deltar på lika villkor. Guiderna tar med kikare 
och kunskap, deltagarna tar                                                         
med sig en god matsäck                                                                          
- kan det bli bättre? 

I år har du möjlighet att följa                                            
med skådarskolan ut på sex                                          
olika spännande guidningar                                               
från april till oktober.

18 april - FLYTTFÅGLAR PÅ FÅGELSTATIONEN
16 maj - GÖKOTTA
6 juni - STRANDENS FÅGLAR
8 augusti - VADARFÅGLAR
12 september - ROVFÅGLAR
24 oktober - RINGMÄRKNING OCH FÅGELMAT 

80kr/vuxen eller familj
Tider och mer information om skådarskolans guidningar 
se tidigare i programbladet.  

Frågor? Kontakta naturum@ottenby.se
 

Skådarskolan genomförs i samarbete med: 

BIRDLIFE SVERIGE  
www.birdlife.se
      BirdLife Sverige

ÖLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING 
www.oof.nu
      Ölands ornitologiska förening 

ÖLANDS NATURSKYDDSFÖRENING
www.oland.naturskyddsforeningen.se
      ÖN - Ölands Naturskyddsförening 

FÖR HELA 
FAMILJEN!

STJÄRTMES



BOKNINGSBARA                         
GUIDNINGAR VIA NATURUM                               
Bokning via naturum@ottenby.se alt 0485 66 12 00                                
OTTENBYGUIDNING FÖR GRUPPER                    
En guidad tur om Ottenbys natur och kultur. Vi vandrar 
runt i fyrbyn, kikar efter fågel och säl, berättar om fyren 
Långe Jan och Ottenby naturreservat. Kikare finns att låna 
så långt lagret räcker. Minimibelopp för grupper är 400 kr 
(upp till 8 personer), därefter 50 kr per ytterligare person 
upp till maxpris på 1000 kr per grupp. Vid stora grupper 
(över 20 personer) krävs två guider, därför blir totalpriset 
då 2000 kr. 

VISNING AV NATURUM FÖR GRUPPER            
En kort introduktion vid ert besök i naturum. Vi förbereder 
dig på vad som finns att se, höra och göra i naturum 
Ottenby och på Ölands södra udde. För större grupper, 
kontakta oss så att vi kan förbereda oss inför er ankomst.  

Gratis! Utanför ordinarie öppettid är minimibeloppet för grupper 
300 kr (upp till 15 personer), därefter 20 kr per person.  

LÄR KÄNNA OTTENBY
Varför ser landskapet vid Ottenby ut som det gör? Och 
varför trivs så många arter här? Vi spanar efter fåglar och 
berättar samtidigt om Ottenby naturreservats natur och 
kultur. Kikare finns att låna.

Guidningen tar ca 1,5 h. 80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år). 
Minimibelopp 500 kr.

SKOLGUIDNINGAR
Flytta ut klassrummet till naturen! På naturum Ottenby 
kan du få närkontakt med allt från sälar till fåglar. Vi tar 
emot såväl förskoleklasser som gymnasieklasser. Även 
vuxenskolan och SFI är välkomna att boka en skol-      
guidning hos oss. Vi anpassar guidningen efter era önske-
mål. De två skolprogram som du kan läsa mer om nedan 
kan bokas oavsett om ni är en grundskoleklass eller en 
gymnasieklass. Innehållet anpassas efter era                                 
förutsättningar.

Fantastiska fåglar - Ett skolprogram med tema fåglar.  
Besök naturum Ottenby och Ottenby fågelstation.  

Varken sött eller salt - Ett skolprogram med tema                   
Östersjön. Besök naturum Ottenby och stränderna längs 
Ölands södra udde. 

Vi erbjuder förmånliga priser, kunnig personal och unika 
upplevelser i ett av Sveriges vackraste naturområden.

Läs mer via naturumottenby.se och kontakta oss gärna för mer 
information, prisuppgifter och programförslag. 

BOKNINGSBARA                              
PAKETLÖSNINGAR  
Upplevelse · Mat · Boende 
  
OTTENBYMORGON 
Bokas via Ottenby fågelstation: ottenby.se

Börja morgonen med att hjälpa Ottenby fågelstations 
personal med dagens ringmärkning. Sedan äter ni en god 
frukost på restaurang Fågel Blå innan ni deltar på                      
naturums Ottenbyguidning. Dagen avslutas med ett 
besök i naturum Ottenbys utställning, en sväng in i                    
Naturbokhandeln och ett besök i fyren Långe Jan.

 Ringmärkning tillsammans med Ottenby   
 fågelstation
 Frukost serveras på restaurang Fågel Blå 
 Ottenbyguidning tillsammans med naturum 
 Ottenby 
 naturum Ottenby, Naturbokhandeln Ottenby  
 och restaurang Fågel Blå öppnar för besökare

750 kr vuxen, 300 kr barn.

Tips på boende för ert besök är Ottenby vandrarhem    
0485-66 20 62 alt. info@ottenbyvandrarhem.se

kl. 7.15 

kl. 9 
kl. 10 

kl. 11 

GRÅSISKA



 
Ottenbyguiden är en mobilguide som 
berättar om livet som barn i fyrbyn 
med foton från förr. Vidare får du höra 
hur en fågelskådare, en reservats-                                
förvaltare och fågelstationens                                                 
chef berättar om sina upp-                                         
levelse av Ottenby. Denna                                                       
fantastiska plats som ger                                      
upplevelser utöver det vanliga. 

Instruktioner om hur du ansluter din mo-
bil till guiden finns i naturum och på flera 
platser runt om på udden.

Ta chansen och lyssna och få en fördjupad 
upplevelse av udden!

 

OTTENBYGUIDEN 
LJUD OCH BILDER I DIN MOBIL

OTTENBYGUIDEN 

LIVET SOM           
BARN I FYRBYN



FYREN LÅNGE JAN
ÖPPETTIDER 2020
April (4/4-26/4) Dagligen                                                    
April - Juni (27/4-21/6) Dagligen*                                          
Juni - Augusti (22/6-16/8) Dagligen                                           
Augusti (17/8-30/8) Dagligen                                  
September (31/8-27/9) Dagligen                                                                     

September - November (28/9-1/11) Dagligen                         
* Midsommarafton stängt                                                                     

40 kr/vuxen, 20 kr/barn (4 - 16 år)
Under perioden 22 juni till 16 augusti är fyren öppen hela dagen. 
Övriga perioder under året öppnas fyren varje heltimme. 

1 1 - 1 6

11-17

1 1 - 1 8

10-18

1 1 - 1 7

1 1 - 1 6

OTTENBY                                         
FÅGELSTATION
Här på Ölands södra udde har vi bedrivit forsk-
ning kring fåglarna sedan 1946. Ca 25 000 
fåglar ringmärks årligen, av dessa återfinns ca 
1% någon annanstans i världen. Det har hjälpt 
oss svara på många frågor, t.ex. var olika            
arterna övervintrar, vilka vägar de tar dit och 
om populationerna ökar eller minskar. 

Vill du lära dig mer? Boka en guidning. Då får 
du möjlighet att komma fåglarna nära - riktigt 
nära! Boka via ottenby.se, 75 kr/vuxen och 55 
kr/barn, minimum 350kr/grupp. Välkomna!

OTTENBY@OTTENBY.SE · 0485-66 10 93  
WWW.OTTENBY.SE

      OTTENBY FÅGELSTATION

SPARVHÖK



NATURBOKHANDELN  
OTTENBY
Naturbokhandeln ägs av BirdLife Sverige. 
Vår verksamhet är till för att skapa ett över-
skott till föreningens arbete med fågelskydd. 
Vårt mål är att tjäna våra kunder                                
med de bästa produkterna för                                  
en ökad naturupplevelse. 
Här kan du köpa fågelböcker,                              
floror och barnböcker. Men                                              
även souvenirer, vykort och                                  
mycket mer! 

Välkomna

ÖPPETTIDER 2020 
Maj Dagligen

Juni - Augusti Dagligen 

* Midsommarafton stängt

För ett större sortiment kikare, fågelmatare 
och fågelholkar kan du besöka vår huvudbutik 
i Stenåsa. 

INFO@NATURBOKHANDELN.SE · 0485-444 40  
WWW.NATURBOKHANDELN.SE

    NATURBOKHANDELN

10-17*
1 1 -17

BIDRA TILL                 
FÅGELSKYDD!

HALSBANDSFLUGSNAPPARE



RESTAURANG FÅGEL BLÅ
Hos restaurang Fågel Blå kan ni njuta av en 
varm kopp kaffe tillsammans med något ny-         
bakat eller en matig smörgås efter morgonens 
skådarrunda. Kurrar det lite extra i magen eller 
det börjar närma sig lunchtid så serveras varm 
mat från kl. 11.30 vardag som helg. För                  
eventuella kvällsaktiviteter under året besök 
hemsidan till restaurang Fågel Blå.  
 
För att se vår meny - kontakta oss  
eller besök vår hemsida. 

Välkomna! 

ÖPPETTIDER 2020
April (1/4-30/4) Dagligen

Maj (1/5 - 31/5) Dagligen 
Juni (1/6 - 21/6) Dagligen*

Juni - Augusti (22/6 - 30/8) Dagligen 
September - Oktober (31/8 - 18/10) Dagligen

Oktober (19/10 - 1/11) Dagligen

* Midsommarafton stängt 

Varmköket stänger en timme innan                  
stängningstiden. 
 

INFO@RESTFAGELBLA.SE · 0485-66 12 01  
WWW.RESTFAGELBLA.SE

         RESTAURANG FÅGEL BLÅ

9  -  1 6

10 - 17

PROVA VÅR 
ÖLÄNDSKA 

LUFSA!

9  -  1 7

9 - 16

10 - 18

10 - 15



OTTENBY VANDRARHEM 
& CAMPING
På Ottenby Vandrarhem & Camping bor du 
mitt i ett världsarv. Södra Ölands odlings-  
landskap är rikt på både historiska fynd, natur- 
och kulturupplevelser.  
 
Runt vandrarhemmet finns 
gott om strövstigar och 
vandringsleder för sköna 
promenader och utflykter. 
Vill du ta dig fram lite fortare 
men ändå njuta av naturen 
så finns cyklar att hyra. 

Du finner flera utflyktsmål inom en radie av 
mindre än 7 km från vandrarhemmet. Ottenby 
och Ölands södra udde med naturum Ottenby, 
Ottenby fågelstation och fyren Långe Jan, 
Eketorps borg och Karl X Gustafs mur.  

Totalt finns 150 bäddar fördelade på 50 rum 
(2-, 3- eller 4-bäddsrum) och 75 camping-  
tomter (varav 45 med el). Vi erbjuder även 
svalkande bad i våra utomhuspooler. 

 

Vi har öppet året runt, förbokning november 
till mars. Välkomna! 

INFO@OTTENBYVANDRARHEM.SE · 0485-66 20 62 
WWW.OTTENBYVANDRARHEM.SE

BO MED 
NÄRHET TILL 

NATUREN!



VÄRLDSARVET 
SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne 
som är så värdefullt att det är en angelägenhet 
för hela mänskligheten. 

År  2000 skrevs södra Ölands odlingslandskap 
in på Unescos världsarvslista. Det finns drygt 
1000 världsarv i världen, 15 i Sverige varav ett 
på Öland.

Dagens  lantbruk är en förutsättning för att vårt 
unika odlingslandskap ska kunna bevaras och 
fortleva. Radbyarna, den odlade marken, sjö-
markerna och alvarmarkerna bildar tillsammans 
världsarvet södra Ölands 
odlingslandskap.

Ett av de bästa sätten att 
uppleva vårt världsarv är att 
vandra i det. Totalt finns det 
över 130 km vandringsleder 
som drivs i Mörbylånga 
kommuns regi på södra Öland. 

Välkomna! 

0485-470 00  
WWW.SODRAOLAND.COM

VARLDSARVETSODRAOLAND

VACKRA                       
VANDRINGS-                        

LEDER!



VÄLKOMMEN TILL                              
NATURUM OTTENBY!

Naturen är ett äventyr – och det börjar här!  
I Sveriges 33 naturum får du kunskap,       
inspiration och tips för att uppleva land-
skapet runt omkring på bästa sätt.  

Välkommen in för att ta dig ut!


