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Små under och stora upplevelser, 
närmare än du tror!

Detta program är sammanställt av Hopajola och samlar uteaktiviteter från föreningslivet och 
turistföretagare i hela länet där allmänheten hälsas välkommen. Programmet är finansierat av 
Länsstyrelsen i Örebro. Att visa länets natur är en viktig del i Länsstyrelsens arbete med naturvård 
för att uppnå de av regeringen uppställda miljömålen. 

Glöm inte att alltid...
- ha kläder efter väder.

- ta med matsäck. 
- ta reda på mer info 

hos arrangören.

25 år för naturen



Hur började det hela?
Hopajola bildades i Kindla på 
initiativ av naturvårdare i länet 
som ansåg att man gemensamt 
måste stärka det regionala 
naturvårdsarbetet. Fritid T-län 
med länets kommuner ihop 
med länets lokala kretsar i 
Naturskyddsföreningen drog igång 
hela processen. Kindla blev en 
symbolisk födelseplats eftersom 
kampen att avsätta Kindla till ett 
naturreservat engagerat den ideella 
naturvården i många år.  
 
Efter en kamp som tog 15 envisa år 
blev slutligen Kindla naturreservat, 
med Hopajola som viktig motor i det 
arbetet. Sivert Juneholm (bilden till 
höger) var en av många aktiva som 
arbetat hårt med att få till ett skydd 
av Kindla, som idag är ett av länets 
största vildmark och naturreservat. 
Hopajola har spelat en viktig roll 
under dessa år för att förstärka 
naturvårdsarbetet i länet.

Hopajola firar 25 år!
Föreningen Hopajola bildades 1994. Ett viktigt skäl till bildande var 
att Örebro län låg sämst till i landet i arbetet med att skydda natur. 
Föreningen har sedan starten samlat in pengar för att skydda och 
vårda länets natur. Under jubileumsåret 2019 arrangerar länets 
föreningar och kommuner aktiviteter för att uppmärksamma några av 
de naturområden och naturvårdsinsatser som Hopajola bidragit till. 
Kom och fira med oss!

Våra samarbeten för naturvården...
Hopajola är en ideell förening i Örebro län. Medlemmar är länets alla 
kommuner, Region Örebro län och Naturskyddsföreningens kretsar i 
länet. Dessa medlemmar bidrar ekonomiskt till Hopajolas kansli och 
arbete. Hopajola samverkar med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och 
Region Örebro län i flera frågor. Hopajola samlar in pengar genom 
enskilda givare och sponsorer. Flera av våra sponsorer har varit trogna 
givare i många år. Vi samarbetar idag bl a med ÖBO, Kontorsrutin AB, 
Lekebergs sparbank, J-P Lahall och Pennybridge.

...har varit framgångsrika
Framgången med Hopajola har varit samarbetet mellan olika aktörer 
i länet. Tidigt var Hopajola forumet där naturvårdsfrågor och skydd 
av natur stöttes och blöttes mellan Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, 
kommunekologer och ideella för att hitta bästa möjliga väg framåt. 
Många utvecklingsområden inom naturvården har just börjat på 
idéstadiet hos Hopajola. Man brukar säga att Hopajola är kittet som 
håller samman alla dessa krafter för naturvård i Örebro län.

Hopajola gav tidigt bidrag till t ex Trystorps ekäng, Olles hage och 
Tysslingen. Man bekostade till och med en naturvårdshandläggare 
på Länsstyrelsen för att stärka naturvårdsarbetet i länet under mitten 
av 90-talet. Hopajola har också spelat en viktig roll i kommunal 
reservatsbildning och har kunnat bidra med medfinansiering åt 
kommunerna för att möjliggöra andra statliga medel till lokala 
naturvårdssatsningar.  Alla länets kommuner har under årens lopp fått 
ekonomiskt stöd från hopajola.

Namnet Hopajola
Sune Högberg och Lena Hellström tog fram namnet Hopajola som 
betyder allmänning på gammal närkedialekt, eller ”Jorden vi äger 
tillsammans” som vi brukar säga.

Naturinventeringar 
Naturinventeringar av olika slag ger oss kunskap och är viktiga 
verktyg för att skydda natur. Hopajola har under årens lopp bidragit 
till att flera naturinventeringar gjorts i länet. Vi har bland annat gett 
bidrag till svampinventering, fjärilsinventering, skogsinventering, 
inventering av fladdermöss, vattensalamandrar och insekter. 
Hopajola var också en viktig aktör i arbetet med att ta fram Närkes 
Flora och Floraövervakningen av rödlistade arter i länet. Många av 
länets kommuner har tagit fram lokala naturvårdsinventeringar. 
Finansieringen av dessa har bland annat kommit från Hopajola.

Artbevarande projekt
Hopajola har under många år stöttat Projekt 
Pilgrimsfalk som genom utsättning av 
falkungar och matning hjälper pilgrimsfalken 
att återetablera sig i länet.  Ännu finns dock 
ingen konstaterad häckning. Hopajola har 
också stöttat artprojekt som utter, havsörn, 
röd näckros, jättelav och hällebräcka.

års samarbete för naturen i Örebro län

GDPR
Som ett led i vårt arbete med personuppgiftslagen (GDPR) publiceras 
endast arrangörernas hemsidor. Enstaka namn och kontaktuppgifter 
som är publicerade är godkända av den berörda personen. För att få 
mer information om aktiviteterna titta in på arrangörens hemsida. 

Foto
Samtliga foton är tagna av J-P Lahall om inget annat uppges. Han är 
en av Hopajolas trogna sponsorer sedan starten. Omslagsbilden är 
hämtad från årets Lahall-kalender som också firar 25 år.

Stöd till naturskolorna
I Örebro län finns det fyra naturskolor som drivs i olika former. Alla 
naturskolor har fått bidrag från Hopajola under årens lopp.

Örebro Naturskola drivs i kommunal regi och ligger vid Naturens hus. 
Skolorna i Örebro får boka in sig på klassbesök. Skolan bedriver också 
lärarfortbildning.

Naturskolan i Kvarntorp är en kommunal verksamhet där elever från 
Kumlas skolor årligen kommer på besök.

Naturskolan i Lekeberg drivs av Naturskyddsföreningen i Västernärke 
i samarbete med Lekebergs kommun. Sixtorp är en av flera platser för 
verksamheten.

Naturskolan i Nora drivs av Naturskyddsföreningen i Nora och 
Studiefrämjandet i samarbete med Nora kommun. 

Sponsorträff vid Vättern med Hopajolas sponsorer i augusti 2004. 
Pelle Fyhr kockade tillsammans med dåvarande verksamhetsledaren 
Kenth Harryson. Fiskelyckan var god denna kväll!
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När Hopajola bildades för 25 år sedan fanns runt 50 naturreservat i 
länet. Idag är det omkring 270 stycken, varav några invigs under året.



Sön 27 jan. Spana vinterfåglar i Oset 
Vilka fåglar finns i Oset så här års?  Vilken mat lockar olika fågelarter? 
Samling vid reningsverkets P i Skebäck för en guidad tur. Tid: kl 10-12. 
Medtag fika. Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, NOF, Naturskyddsföreningen 
Örebro, Örebro kommun. 
 
Räkna fåglar! Sista helgen i januari räknas fåglar vid fågelmatningar 
över hela landet. Vem som helst kan rapportera in under perioden 
25–28 januari. Läs mer: http://birdlife.se/vinterfaglar-inpa-knuten/

Mars
Lör 2 mars. Årets örnräkning
Örnräkning sker runt hela Hjälmaren och Mälaren. NOF räknar bl.a på 
Öby kulle och Ässön. Se hemsidan för mer info. Arr: NOF. 

Lör 2 mars. Ugglelyssning i Östernärke
Samling kl 16.30 vid Sandvads sportstuga. Medtag varma kläder och 
korv för grillning. Arr: Östernärkes naturvårdsförening.

Lör-sön 2–31 mars. Guidning vid Rånnesta
Guider finns på plats vid Tysslingen varje helg i mars för att berätta om 
svanarna och andra vårfåglar. Tid: kl 9–13. Arr: NOF.

Ons 6 mars. Barnvagnsguidning i Varbergaskogen
Promenad i lugnt tempo. Tag med matsäck och kläder efter väder. 
Tid: kl 10-12. Samling Varberga torg. Arr: Örebro kommun.

10 mars. Turskidåkning i Bergslagsnatur
Skidtur på mossar och myrar som inte kan nås på annat sätt. Vandring 
vid snöbrist. Tid: kl 9-15. Samling: tågvagnarna i Pershyttan. 
Arr: Naturskyddsföreningen Nora.
 
Ons 13 mars. Vandring i Väderkvarnsbacken
Askersunds kommunekolog guidar i naturreservatet. Samling kl 18 vid 
reservatets P. Arr: Askersunds kommun, Naturskyddsför. Askersund.  

15–24 mars. Ugglevecka i länet 
Flera uggleutflykter anordnas under denna period, bl a av Karlskoga 
naturskyddsförening, Nora biologiska förening, Närkes ornitologiska 
förening. Mer info finns på deras hemsidor. 
 
Tor 14 mars. Ugglekväll i Ljusnarsberg 
Samling: Ahlstroms parkering kl 20. Medtag fika. Vi bjuder på korv. 
Arr: Ställdalens Naturstudieklubb.

Lör 16 mars. Vårvinter i Rävåsen
Naturen börjar vakna och vi ger oss ut för att leta vårtecken. 
Samling: konsthallen. Tid: kl 10-13. Kontakt Hala, 070-074 83 72. 

Lör 16 mars. Vårexkursion till Kvismaren
Samling kl 8 vid Öby kulle. Vi promenerar till någon av plattformarna 
och spanar vårfåglar. Ta med fika. Arr: NOF. 

Sön 3 feb. Strömstareutflykt till Bornsälven och Järleån  
Samling kl 10 vid Nora torg. Arr: Nora biologiska förening.

Sön 3 feb. Vinter i Garphyttans nationalpark
Vi spanar vitryggig hackspett och andra fåglar. Ta med att grilla och följ 
med ut i vinterlandskapet. Samling kl 9.30 vid parkens P. Arr: NOF.
 
Fre 8 feb. Vinter vid Fisksjön i Karlskoga 
Vad gör djuren vintertid? Tid: kl 13-16. Samåkning kl 13 från 
Skrantatorget. Ta med matsäck. Anmälan till Hala, 070-074 83 72.

Lör 16 feb. Turskidåkning i Kilsbergen
Tid: kl 9-15. Samåkning från Mellringeskolans P. Medtag matsäck. Eld 
finns. Vid brist på snö vandrar vi. Arr: Friluftsfrämjandet Örebro.
 
Tis 19 feb. Visning av Biologiska museet i Örebro 
Under sportlovet ordnas en öppen visning kl 14-15.30. Guidningen 
passar både barn och vuxna. Frivillig avgift. Arr: NOF

24 feb. Upptäck djurens spår i skogen 
Ta med familjen och följ med rovdjursinventerare William Lundin till 
Kilsbergen på spaning efter skogens alla djur. Tid: 10.30-15. 
Föranmälan till natur@hopajola.se. Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, 
Naturskyddsföreningen Västernärke, Lekebergs kommun.

Februari

Januari

Tillgänglighetsanpassat Hopajola 25år På flera språk

Månadens reservat
Tillsammans med Länsstyrelsen och föreningslivet arrangerar 
Hopajola månadens reservat. Vi vill visa ett smultronställe och 
samtidigt förmedla kunskap om naturen. Månadens reservat markeras 
med ram och reservatssymbolen i programmet.

Uteteket - ägodelning för oss som älskar naturen
På Hopajolas hemsida uteteket.se 
kan du hitta naturguider, muurikkor, 
håvar, hästar, luppar, kanoter, snöskor, 
liar och mycket annat. En del kan du 
låna, annat hyr du eller lämnar en 
deposition. Allt som presenteras på 
uteteket.se ägs och förvaras av olika 
aktörer i Örebro län.

Stöd länets naturvård
Hopajola har delat ut drygt 15 miljoner insamlade medel från 
naturvärnare (enskilda givare) och sponsorer till naturskydd 
och naturvård. De har använts till bildande av naturreservat, 
inventeringar, restaureringar, artbevarande insatser, barnverksamhet, 
tillgänglighetsarbete, integrationsprojekt och guideutbildningar. 

Vill du också stödja Hopajola? Bli naturvärnare. 
Sätt in 100 kr eller mer på PG 90 11 02-4. Då får du dessutom 
guideprogrammen direkt i din brevlåda. Läs mer på www.hopajola.se

Örebro läns naturguider
Hopajola samordnar ett 60-tal 
naturguider med olika kompetenser 
i länet. Vi arrangerar naturguidningar 
året runt tillsammans med andra 
aktörer. Detta för att öka människors 
naturkänsla och få dem att förstå 

värdet av naturen, av ekosystemen och av de ekosystemtjänster vi alla 
är beroende av. Att följa med på en naturguidning är ett sätt att öka 
denna förståelse och själv få uppleva hur fantastisk naturen är. 

Boka en guidning
Vill du ha en guidning i länet skräddarsyr vi gärna ett uppdrag efter 
dina behov och önskemål. Kanske vill du ha eld, mat, övernattning 
eller transport förutom själva guidningen. Vi samarbetar med flera 
naturupplevelseföretag. Vi har dessutom guider som talar olika språk. 
Vad sägs om en kickoff med kollegorna eller en utflykt med vännerna?

Naturguidning på flera språk
Hopajola har samarbetat med Naturskyddsföreningen, Örebro 
kommun och andra aktörer i olika utbildningssatsningar för 
naturguidning och integration i länet. Det har resulterat i ett antal 
nya guider som till exempel vill guida sina landsmän in i den svenska 
naturen, berätta om allemansrätten och vara en av våra naturguider på 
andra språk. I programmet finns exempel på sådana aktiviteter. 

Startskottet för Hopajolas jubileumsår går av stapeln vid Hasselfors 
naturfoto & filmfestival 2 februari. Då finns vi på plats!

Lär dig mer om skog
I länet finns en aktiv skogsgrupp som träffas både ute i skogen 
och inomhus. Gruppen anordnar både inventeringar, kurser och 
föreläsningar.  Vill du lära dig mer om skog? Kontakta gruppen via 
Naturskyddsföreningen Örebro läns hemsida.

Foto: Robin Eriksson/Fokusbild



Lör 16 mars. Ugglekväll vid Herrfallsäng 
Vi samlas i Herrfallsäng kl 18:30 och fikar, sedan lyssnar vi efter ugglor 
i naturen. Grillmöjlighet ges. Arr: Naturskyddsföreningen Hallsberg, 
Naturskyddsföreningen Kumla.

Sön 17 mars. Klockarbackens utsiktstorn
Vi grillar, kollar djurspår och trädknoppar. Tid: kl. 11-14. 
Samling: tågstationen i Kopparberg. Kontakt Ahmad, 072-122 23 55.

Lör 23 mars. Vandring vid Gällbergets naturreservat 
Vi besöker Gällberget, i den “upprustade” delen av nya Fasaskogen. 
Vandring ca 5 km i lätt och vacker terräng. Medtag matsäck. Samling: 
Bruksgården kl. 09. Arr: Naturskyddsföreningen Degerfors.

Sön 24 mars. Bland gamla tallar och ensliga myrmarker
Följ med på tur (med eller utan snöskor/skidor) till Getapuliens 
naturreservat, i ett av länets större väglösa skogs- och myrområden. 
Tid: 10-14. Begränsat antal. Föranmälan till natur@hopajola.
se. Samling: Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Lindesbergs kommun, 
Naturskyddsföreningen Lindesberg. 

Ons 27 mars. Vandring i Vikens naturreservat 
Studiecirkel i några av Askersunds 34 naturreservat. Samling kl 18 vid 
reservatets P. Läs mer på FB. Arr: Naturskyddsföreningen Askersund. 

Lör 30 mars. Ugglekväll med mys och grillfest
Samling kl 19 vid Sixtorps gamla skola. Medtag matsäck, varma kläder 
och ev instrument. Arr: Naturskyddsföreningen Västernärke.

April
Ons 3 april. Vårfåglar vid Källmogärdena 
Följ med på Karlskogakretsens första vårutflykt. Medtag fika. Samling 
kl 18 vid Sjöviksplan. Arr: Naturskyddsföreningen Karlskoga.

Lör 6 april. Tranor vid sjön Igeln 
Vårmorgon med tranor och korvgrillning. Samling kl 8 vid Kumla 
Kyrka alt Coop Hallsberg. Arr: Naturskyddsföreningen Kumla, 
Naturskyddsföreningen Hallsberg.

Sön 7 april. Utflykt till Göksholm och Vinön
Samling kl 8 vid plattformen efter Ormestagatan intill Lillängen. Turen 
(med bil) tar hela dagen i anspråk, vädret styr. Arr: NOF. 

Ons 10 april. Naturguidning i Lillängen, Hasselfors
Tid: 18–19.30. Samling vid entrén till naturområdet, nära Kvarnvägen 
11. Arr: Sydnärkes miljöförvaltning, Laxå kommun. 

Ons 10 april. Vandring i Flintemons naturreservat
Studiecirkel i några av Askersunds 34 naturreservat. Samling kl 18 vid 
reservatets P.  Arr: Naturskyddsföreningen Askersund. 

Tor 11 april. Vårfåglar i Fibbetorps naturreservat  
Vi lyssnar på de tidiga vårfåglarna och vårstädar lite. Samling kl 17 vid 
reservatet. Arr: Nora biologiska förening. 

Lör 13 april. Möt våren i Bullerdalen
Vandring i Bullerdalen kl 10-13. Samåkning kl 10 från Skrantatorget i 
Kga. Tag med matsäck. Anmäl dig till Hala, 070-074 83 72.

Lör 13 april. Vandring i Ölsboda 
Vi besöker Ölsbodas vackra natur- och kulturlandskap, med en biotop 
för våtmarkberoende fåglar som Hopajola bidragit till. Samåkning från 
Bruksgården kl 09, alt. ridhuset vid Ölsboda kl 09.10. 
Arr: Naturskyddsföreningen Degerfors.

Sön 14 april. Fågelexkursion till Yxnäset 
Samling kl 9 vid Bondevraks P. Medtag fika/korv att grilla. 
Arr: Östernärkes naturvårdsförening. 

Sön 14 april. Vårgrönska i Trystorps ekäng 
Utflykt bland vårblommor, vacker ädellövskog, gamla träd och 
kulturlandskap. Tid: 11-14. Arr: Hopajola, Region Örebro län m fl. 

Maj
Maj. Osetguidningar varje ons och sön 
NOF ordnar Osetguidningar sedan år 1952. Samling onsdagar kl 18 
(OBS! ons 1/5  kl 07), söndagar kl 07. Start från Skebäcksparkeringen 
invid reningsverket. Morgonturerna tar upptill 4 timmar varför lite fika 
planeras in. Kvällsexkursionerna brukar bli lite kortare. Arr: NOF. 

Ons 1 maj. Familjeutflykt till Järleåns naturreservat  
Utflykt med fågelskådning och korvgrillning. Samling kl 16 vid Nora 
torg, alt kl 16.20 vid reservatets stora P. Tag med att grilla. 
Arr: Nora biologiska förening, Naturskyddsföreningen Nora.

Tor 2 maj. Trastafta i Rynningeviken
Lär dig känna igen stämmorna i vårens fågelsång. Går att delta med 
rullstol och barnvagn. Tid: 18-20. Samling vid Naturens hus. 
Arr: Örebro kommun.

Sön 5 maj. Fagning & grill vid ängen i Håkansboda  
Tid: kl 16-19. Medtag gärna handskar, räfsa, fika eller något att grilla. 
Arr: Naturskyddsföreningen Lindesberg.

Sön 5 maj. Vårfloran i nya reservatet Göksholm 
Samling kl 08.15 från Nora torg eller 09.15 vid Örebro universitets 
parkering.  Arr: ÖLBS, Nora biologiska förening.

Ons 8 maj. Fågelspaning vid Fisksjöns naturreservat 
Vi spanar fåglar vid Fisksjön i Karlskoga. Samling kl 18 vid JVG-
övergången vid reservatet. Arr: Naturskyddsföreningen Karlskoga.

Sön 14 april. Från oljehamn till vattenpark
Hör om hur Örebros baksida förvandlades till vackert naturreservat. 
Tid: kl 10-12. Samling vid Naturens hus. Arr: Örebro kommun.

Ons 17 april. Fåglar och grodlek vid Björka lertag 
Samling: PK-nerfarten till lertaget kl 17.30 eller Coop Hallsberg 17.15. 
Arr: Naturskyddsföreningen Kumla, Naturskyddsföreningen Hallsberg.

Annandag påsk 22 april. Fåglar och historik vid Markasjön
Samling kl 10 på universitetets parkering mellan koloniområdet och 
Marks gård. Medtag kaffekorg. Arr: NOF.  

Annandag påsk 22 april. Orrspelsmorgon
Samling Q-Starmacken i Lekhyttan kl 06. Medtag matsäck, varma 
kläder och stövlar. Arr: Naturskyddsföreningen Västernärke. 

Ons 24 april. Bergaskogen och Gökhults groddammar
Tid: 18–20. Samling vid Tulpanens skola, centralt i Fjugesta. 
Arr: Sydnärkes miljöförvaltning, Lekebergs kommun m fl.

24 april. Utflykt till Stora Aggerudsudden 
Vårutflykt i Karlskoga. Samling kl 18 vid Folkhögskolans P, för vidare 
vandring ut på udden. Arr: Naturskyddsföreningen Karlskoga. 
 
Lör 27 april. Den traditionella havsfågelskådningen
Häng med till Klåvudden vid Vätterns norra spets. På den här speciella 
lokalen kan man se flera sjöfåglar sträcka. Arr: NOF.

Lör-sön 27-28 april. Spindelutflykt
Vi letar spindlar ihop med spindel-experten Tomas Holmgren från 
Eskilstuna. Mer info på hemsidan. Arr: Närkes insektsförening. 

Sön 28 april. Vandring i södra Kilsbergen
Vandring i södra Kilsbergen, ca 1,5 mil. Medtag matsäck. Samåkning 
kl 10 från Sjöviksplan. Arr: Naturskyddsföreningen Karlskoga. 
 
Sön 28 april. Bland vitsippor & fåglar i Olles hage
Vi umgås, fikar, grillar och njuter av vårfåglarna. Samling kl 10 vid 
P-platsen i Askersby. Arr: Östernärkes naturvårdsförening m fl.

Sön 28 april. På rull bland smålom, mossar och vildmark 
Upplev Hällefors vackra vildmark på ett enkelt sätt vid naturreservat 
Knuthöjdsmossen. Medtag matsäck. Tid: kl. 14-16. Samling vid 
reservatets P. Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Hällefors kommun m fl 

Tillgänglighetsanpassat Hopajola 25år På flera språk
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Lör 11 maj. Gök- och morkullekväll vid Skagerhultsmossen
Samling kl 20 vid klubbstugan Olstorp nära mossen. Medtag kaffe, 
kikare och något att grilla. Arr: Naturskyddsföreningen Västernärke. 

Lör 11 maj. Vårmorgon vid Säbylund 
Kumla naturskyddsförenings traditionella vårvandring från stugan 
i Ekenäs. Samling kl 06. Arr: Naturskyddsföreningen Kumla, 
Naturskyddsföreningen Hallsberg.

Lör 11 maj. Fagardag på Dansarbacken
Samling vid Dansarbacken med början kl 10. Tag med eget fika. 
Klubben bjuder på korv. Arr: Ställdalens Naturstudieklubb. 

Lör 11 maj. Utflykt till Kvismaren 
Traditionsenlig utflykt till Kvismaren. Tid: 06-ca 14. Föranmälan till 
Sören Hedberg, 0586-73 02 76. Arr: Naturskyddsföreningen Degerfors.

Sön 12 maj. Sixtorpsdagen - en familjedag 
Tid: 10-15. Invigning av ny naturstig kl 10. Uppvisningar, mat, musik 
och prova-på. Mer info på hemsidan. 
Arr: Naturskyddsföreningen Västernärke. 

Sön 12 maj. Vandring i kulturreservatet Karlslund
Vi njuter av naturen och känner historiens vingslag. Medtag gärna 
matsäck. Samling uppe vid Karlslunds herrgård. Tid: 10-12. 
Arr: Naturskyddsföreningen Örebro. 

Sön 12 maj. Kyrkbergets dag 
Familjedag vid Kyrkberget med flera föreningar på plats. 
Naturskyddsföreningen i Lindesberg har temat “biologisk mångfald” 
med möjlighet att prova artkunskaperna. Arr: Kyrkbergets vänner m fl.
 
Sön 12 maj. Natur och kulturutflykt i Vinala, Sköllersta
Fåglar, insekter och forntida stensättningar i en varsamt gallrad 
lövskog. Samåkning kl 10 från Atrias parkering. 
Arr: Östernärkes naturvårdsförening. 

Tis 14 maj. Barnvagnsguidning i Oset och Rynningeviken
Promenad i lugnt tempo. Tag med matsäck och kläder efter väder. 
Tid: kl 10-12. Samling: Naturens Hus. Arr: Örebro kommun, ÖBO m fl.

Lör 18 maj. Ljusnaren runt
Vandring runt Ljusnaren (ca 26 km) med lunch vid Nittbo. Ta med 
matsäck och något att grilla. Samling kl 9 vid Djäkensbadet utanför 
Kopparberg. Kontakt Ahmad, 072-122 23 55. 

Sön 19 maj. På lätta vingar genom landskapet 
Hur rör sig fjärilar och andra arter genom det svenska 
kulturlandskapets ”gröna infrastruktur”? Lugn cykeltur ( 2-2,5 mil) med 
stopp vid några fina naturområden i Kumla och Hallsberg. Samling 
vid Kumla station kl 10.30, åter ca kl 15. Ingen föranmälan krävs. Vid 
frågor, kontakta natur@hopajola.se eller 072-546 01 05. Arr: Hopajola, 
Länsstyrelsen, Kumla kommun, Närkes insektsförening.

Sön 19 maj. Familjedag med sinnes-tema vid Herrfallsäng 
Vårutflykt till Herrfallsäng utanför Hallsberg. Kortare vandring vid 
ängen med upplevelser för alla sinnen och åldrar. Området är delvis 
tillgänglighetsanpassat, främst för personer utan syn. Medtag gärna 
matsäck. Tid: kl. 13.30-16. Arr: Hopajola, Region Örebro län m fl.

Sön 19 maj. Åsbosjön runt på cykel 
Följ med på den traditionsenliga fågelexkursionen. Samling kl 06 vid 
Nora torg. Arr: Nora biologiska förening. 

Mån 20 maj. Tur till Latorps blommande guckuskor 
Start kl 10 från Anckarsvärds museum i Karlslund. Ca 25 km. 
Arr: Cykelfrämjandet Örebro. 
 
Ons 22 maj. Biologiska mångfaldens dag i Nora  
Annorlunda stadsvandring kring temat biologisk mångfald. 
Tid: kl 18-20. Samling: fontänen på Nora torg. 
Arr: Naturskyddsföreningen Nora.

Sön 2 juni. Blomstervandring i Garphyttans nationalpark 
Avkopplande vandring i ett av länets äldsta skyddade naturområden, 
med rik flora och kulturhistoria. Medtag matsäck. Tid: kl. 11-14. Arr: 
Hopajola, Region Örebro län, Naturskyddsföreningen Västernärke.

2 juni. Stigcykling i Kilsbergen
Tid: 9-15. Samling Digerbergets P. Medtag rejäl matsäck. Kokkaffe finns 
till självkostnadspris. Arr: Friluftsfrämjandet.  
 
Sön 2 juni. Fåglar så in i vassen
Tag chansen att se vassens högljudda doldis, trastsångaren, 
och höra om färgmärkningsprojektet. Tid: kl 10-12. Samling vid 
Rävgångsstugan. Arr: Örebro kommun. 

Ons 5 juni. Naturnatten med salamandersafari 
Ta med familjen och spana in häftiga nattdjur i skymningen. Ta med 
fika, ficklampa och stövlar. Tid: kl 20-sent. Plats: Konungastollen, Nora. 
Arr: Naturskyddsföreningen Nora, Naturskyddsföreningen Lindesberg. 

Ons 5 juni. Naturnatten vid Tisaren 
Vandring upp på Skåle klint eller längs stranden. Start & avslut 
vid grillplatsen nedanför Skåle gård. Avresa kl 18 från Coop 
Hallsberg alt Kumla kyrka.  Arr: Naturskyddsföreningen Hallsberg, 
Naturskyddsföreningen Kumla.

Ons 5 juni. Naturnatta vid sjön Gällen 
Vandring vid Sjön Gällen i Södra Kilsbergens skymningsljus. Samling 
vid Sjöviksplan kl 19, för samåkning. Arr: Naturskyddsföreningen 
Karlskoga.

Ons 5 juni. Nattfågellyssning i Kvismaren  
Upplev nattfåglarnas märkliga värld. Samling kl 20 från Nora torg, alt kl 
21 vid Öby kulle, Kvismaren. Arr: Nora biologiska förening. 
 
Tor 6 juni. Morgonvandring i Segersjö 
Vandring ut till Yxnäset, ca 6 km. Samling kl 4 vid kanalbron, Segersjö 
gård. Åter ca kl 12. Arr: Östernärkes naturvårdsförening.

Sön 9 juni. Guckusko vid Saxhyttan-Grythyttan 
Vi besöker några olika växtlokaler med bl.a. guckusko. Samling: 
Svampen kl 09, Nora torg kl 09.45. Arr: ÖLBS, Nora biologiska förening.

Juni
Ons 22 maj. Biologisk mångfald i Bullerdalens naturreservat 
Vi följer våren i Bullerdalen med ca 750 kärlväxtarter, inkl den unika 
”fjällbrudstraven”. Start kl 18 vid Ö Kyrkogårdens P. 
Arr: Naturskyddsföreningen Karlskoga.

Lör 25 maj. Biologisk mångfald i Viby 
Vandring i de tre grannreservaten i Viby: Oxaryggen, Nalavibergs ekäng 
och Broby äng. Vi firar biologiska mångfaldens dag och Hopajolas 
25-årsjubileum. Samling kl 09 vid Coop Hallsberg alt Kumla kyrka. 
Arr: Naturskyddsföreningen Hallsberg, Naturskyddsföreningen Kumla.

Lör 25 maj. Öppet utomhus & salamandersafari
Naturskolan i Örebro har öppet hus mellan kl 10-14, med 
salamanderföredrag, guidning, håvning av  vattendjur m m. Dagen 
passar både vuxna och barn. Samling: Naturskolan vid Naturens hus. 
Arr: Örebro naturskola, Örebro kommun, Hopajola.

Lör/sön 25-26 maj. Vårens trollsländor
Vi spanar efter vårens trollsländor i hemlig atlasruta. Kolla hemsidan 
för mer info. Arr: Närkes insektsförening.

Sön 26 maj. Vandring i Lidetorpsmon 
Vi vandrar i det ombildade naturreservatet Lidetorpsmon. Samåkning 
från kyrkans parkering kl. 09. Arr: Naturskyddsföreningen Degerfors.

Tor 30 maj. Blomstervandring i Skåle naturreservat
Vandring upp på berget och ner i hagarna vid Tisaren, totalt ca 4 km. 
Samåkning kl 9 från Atrias parkering, Sköllersta, alt kl 9.45 vid Skåle 
klint. Arr: Östernärkes naturvårdsförening.

Tillgänglighetsanpassat Hopajola 25år På flera språk



Mån 10 juni. Cykeltur med konstnärsbesök i Kåvi 
Ca 22 km. Start kl 17 från Svampen. Arr: Cykelfrämjandet Örebro. 
 
Ons 12 juni. Vandring i Stadsparken och Solberga 
Askersunds kommunekolog guidar i Stadsparken och det blivande 
reservatet Solberga. Samling kl 18 vid utegymmet på idrottsplatsen. 
Arr: Askersunds kommun, Naturskyddsföreningen Askersund. 

Ons 12 juni. Cykeltur i Karlskogatrakten 
Blir en färd över Högåsen-Botorp-Fisksjön och åter till Stråningstorps 
centrum där starten sker kl 18. Arr: Naturskyddsföreningen Karlskoga.

Fre 14 juni. Nattfåglar i Närke 
Utflykt i bil för att lyssna efter nattskärra, kornknarr och andra 
nattfåglar. Samling: Haga centrum. Tid: kl 21-småtimmarna. Arr: NOF.  
 
15-16 juni. Vandring för tjejer och icke-binära i alla åldrar 
Vandring med övenattning i Kilsbergen, vi slår läger vid ett vindskydd 
och tränar på olika typer av friluftsliv. Utrustning finns att låna. 
Arr: Naturskyddsföreningen Örebro län, Fältbiologerna. 

Lör 15 juni. Ängsnycklar vid Matstorpakärret 
Samling kl 9 vid Kumla kyrka eller Coop Hallsberg. Gummistövlar är 
lämpligt. Kärret slogs förr för vinterfoder åt djur, nu växer här blommor.
Arr: Naturskyddsföreningen Kumla, Naturskyddsföreningen Hallsberg.

Sön 16 juni. Vilda blommornas dag - om invasiva arter 
Under vilda blommornas dag berättar vi om blommorna i Noras 
naturreservat Fibbetorp, även invasiva arter som är lite problematiska. 
Vi gör även lite praktiska insatser. Begränsad bilparkering. Tid: kl 10-12. 
Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Nora kommun mfl.

Sön 16 juni. Vilda blommornas dag i Ljusnarsberg
Samling vid Ahlstroms parkering kl. 14. Tag med fika. 
Arr: Ställdalens Naturstudieklubb.

Sön 16 juni. Vilda blommornas dag i Vattenparken 
Vi spanar efter växter, fåglar och fjärilar i Vattenparken Örebro. Samling 
Naturens hus kl 10. Arr: ÖLBS. 
 
Mån 17 juni. Cykeltur med lunch i Rosängen
Ca 10 km. Start kl 11 från Hamnplan. Arr: Cykelfrämjandet Örebro. 

23 juni. Botanik och fjärilar i Näsmarkerna, Älvlången
Besök i natur med kalkpåverkad flora och brun gräsfjäril. Samling kl 9 
vid Svampen, Nora torg kl. 09.45. Arr: ÖLBS, Nora biologiska förening. 

Lör 29 juni. Orkidéer vid Lejakärret 
Heldagsutflykt till Lejakärret, ett rikkärr norr om Lindesberg. Samling kl 
09 vid Coop Hallsberg alt Kumla kyrka. 
Arr: Naturskyddsföreningen Hallsberg, Naturskyddsföreningen Kumla. 
 
Lör 29 juni. Nattskärror i Brevens tallskogar 
Samåkning kl 21 vid Brevensgården i Brevens Bruk, till Brevens 
tallskogar. Ta med fika och myggmedel. 
Arr: Östernärkes naturvårdsförening.

Sön 30 juni. Vandring över Skagerhultmossen
Samling kl 10 vid Skagerhults gamla kyrka med kort gudstjänst. Sedan 
vandrar vi Prästatigen över mossen, buss tillbaka. Medtag fika och 
stövlar. Arr: Naturskyddsföreningen Västernärke.

Tillgänglighetsanpassat Hopajola 25år På flera språk

Naturskyddsföreningens familjeverksamhet
I Natursnokarna upptäcker vuxna och barn naturen tillsammans. Vill 
du starta en natursnoksgrupp där du bor? Kontakta kajsa.greback@
naturskyddsforeningen.se
 
Natursnokarna i Askersund
Natursnokarna i Askersund har aktiviteter 1 gång/månad. Läs mer på 
vår facebook.

Natursnokarna i Karlskoga
Läs info på hemsidan och på facebook.

Natursnokarna i Örebro
Vi gör regelbundna utflykter som vi hjälps åt att leda. 
Maila natursnokarna.orebro@gmail.com 

Natursnokarna Västernärke 
Vi håller främst till i Sixtorp. 
Läs mer på: vasternarke.naturskyddsforeningen.se

Tillgänglighet
Hopajola och Region Örebro län erbjuder tillsammans 
med handikapporganisationer och andra aktörer ett antal 
tillgänglighetsguidningar öppna för alla. Mer info i programmet och på 
respektive hemsida. 

Ons 6 mars. Barnvagnsguidning i Varbergaskogen
Sön 14 april. Vårgrönska i Trystorps ekäng 
Sön 14 april. Från oljehamn till vattenpark 
Sön 28 april. På rull bland smålom, mossar och vildmark 
Tor 2 maj. Trastafta i Rynningeviken 
Tis 14 maj. Barnvagnsguidning i Oset och Rynningeviken 
Sön 19 maj. Familjedag med sinnes-tema vid Herrfallsäng 
Sön 2 juni. Blomstervandring i Garphyttans nationalpark 
Sön 16 juni. Vilda blommornas dag i Ljusnarsberg
 
Sön 21 juli. Näckrosor och trollsländor i Fagertärn 
Sön 18 aug. Vandring i Tivedens nationalpark 

Naturguidning på 
flera språk
Det drivs flera projekt för att arbeta med integration i naturen. 
Några allmänna guidningar är redan datumsatta och finns med i 
programmet, fler aktiviteter i länet planeras. 

Ett projekt är ”Språka mellan tallarna” - lär känna din närnatur. 
Utflykter där vi vill att nyanlända och nya svenskar träffar andra 
kommuninvånare, för att umgås ute i naturen, träna svenska och byta 
erfarenheter. Information finns på facebook ”språka mellan tallarna”. 
Samtliga arrangemang är öppna för alla och sker i samarbete med 
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och Hopajola. 

Fre 8 feb. Vinter vid Fisksjön i Karlskoga. Språka mellan tallarna.
Ons 6 mars. Barnvagnsguidning i Varbergaskogen. 
Lör 16 mars. Vårvinter i Rävåsen. Språka mellan tallarna.
Sön 17 mars. Klockarbackens utsiktstorn. Språka mellan tallarna.
Lör 13 april. Möt våren i Bullerdalen.
Tis 14 maj. Barnvagnsguidning i Oset och Rynningeviken. 
Lör 18 maj. Ljusnaren runt. Språka mellan tallarna.
Lör 25 maj. Öppet utomhus & salamandersafari.
 
Lör 20 juli. Naturvandring i Finnkullberget.
Lör 27 juli. Fotovandring i Finnkullberget.

Fältbiologerna - ute i naturen, inne i miljödebatten
Sveriges största ideella förening för natur- och miljöintresserade unga 
mellan 12-25 år. Under året kommer det att anordnas flera aktiviteter 
i länet för ungdomar som är intresserade av 
Fältbiologerna. 
Vill du vara med? Kontakta Matilda Andrén, 
matilda.andren@faltbiologerna.se

Friluftsfrämjandets barn & 
ungdomsgrupper
Friluftsfrämjandet har aktiviteter för barn och 
ungdomar i alla åldrar. Öppna skogsgläntan, 
skogsknopp, skogsknytte, skogsmulle, strövare, 
frilufsare och  äventyrliga familjer. Kolla in 
hemsidan i ditt området för mer info.  
 
Friluftsfrämjandets övriga verksamhet 
Föreningen ordnar bl a kajakturer, MTB och vandringar. Läs mer på: 
friluftsframjandet.se/orebro 
Tisdagspaddlingar kl 18.00 för de som vill prova på kajak 21/5, 4/6, 
18/6 och 2/7. Dessa turer utgår från Olshammar. Läs mer på hemsidan. 
Tis 25/6. Kurs i kamraträddning och säkerhet vid paddling. Anmälan 
sker via hemsidan.

Barn, ungdomar & familj



Telefon:	 072-546 01 05
E-post:	 natur@hopajola.se
Hemsida:	 www.hopajola.se
Facebook:	 Hopajola
Adress:	 Slottsgatan 13 A 
 703 61 Örebro

Hopajola
Org	Nr:	875002-5994
PG:	90	11	02-4
Swish:	123	90	11	02	4

Cykelfrämjandet
http://cykelframjandet.se/orebro

Närkes insektsförening
http://narkesinsektsklubb.wixsite.com

Ställdalens naturstudieklubb
http://www.stalldalensnaturstudieklubb.com

Nora Biologiska förening
http://www.norabf.se/

Östernärkes naturvårdsförening (ÖNF)
https://www.facebook.com/onfnatur

Svansjön Tysslingen
Guidningar, café, naturinfo, galleri, bildskådespel, 
utbildning. www.tysslingen.nu

Friluftsfrämjandet 
Föreningen har en bred verksamhet inom friluftsliv, för 
stora som små. www.friluftsframjandet.se.
Lokalavdelningar finns i Kumla, Hällefors, Örebro, 
Lindesberg, Karlskoga.

Svenska Turistföreningen
Främjar svensk turism och kunskap om vår natur och 
kultur.  www.svenskaturistforeningen.se

Frövi Fågelklubb
Klubblokalen Museet, Frövifors
http://birds.nu/ffk.htm

Hällefors ornitologiska förening
http://www.halleforsornitologiskaforening.se/

Närkes Ornitologiska Föreningen (NOF)
Förening för den fågelintresserade
http://birdlife.se/nofnet

Örebro Läns Botaniska Sällskap (ÖLBS)
Utforskar länets flora och verkar för skydd av växter 
och växtplatser, ordnar utfärder till växter och svampar. 
www.olbs.se

Naturskyddsföreningen Örebro län
I Örebro län finns det elva aktiva kretsar och ett 
länsförbund. Vi arbetar med natur- och miljöfrågor. 
072-546 01 06, orebrolan.naturskyddsforeningen.se
Här hittar man lätt in till kretsarnas egna hemsidor.

Studiefrämjandet 
Ett av Sveriges största studieförbund med 
profilområdena natur, djur, miljö och kultur. Är 
partipolitiskt, religiöst och fackligt obundet. De flesta 
aktiviteter i detta program görs i vårt samarbete.
www.studieframjandet.se

Hopajola
Samarbete mellan länets kommuner, Region Örebro 
län och Naturskyddsföreningen i länet. 
hopajola.se  natur@hopajola.se, 072-546 01 05

Ansvarig utgivare: Ankie Rauséus


