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Små under, 
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 finan-
sierat av Länstyrelsen i Örebro. Att visa länets natur är en viktig del i länsstyrelsens arbete med 
naturvård för att uppnå de av regeringen uppställda miljömålen. 

Foto: Åsa Wistrand

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

-ta med en god matsäck!
-ta reda på mer info

 hos arrangören

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 aktivi-
teterna titta in på arrangörens hemsidor. 



Hopajola samordnar ett 60-tal naturguider med olika 
kompetenser. Vill du ha en guidning i länet skräddar-
syr vi gärna ett uppdrag efter dina behov och öns-
kemål. 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. Ni hittar naturguiderna 
på uteteket.se.     

Örebro läns naturguider

Månadens reservat
Tillsammans med Länsstyrelsen arrangerar Hopa-
jola månadens reservat. Vi vill visa ett reservat och 
samtidigt förmedla kunskap om naturen. Måna-
dens reservat markeras med blå ram och reservats-
symbolen i programmet. Alltid gratis och alla är 
välkomna!

Sommar

Lär dig om naturen
Lär dig något nytt tillsammans med andra. Umgås ute 
i naturen! Flera föreningar i länet arrangerar studie-
cirklar om och i naturen.  Kontakta Studiefrämjandet 
för information. 

2 juli, Inventering av knottblomster i Mantorpsskogen. 
Samling vid Svampen kl.16. Arr. ÖLBS

9 juli, Cykeltur Ässkog. Ca 17 km, kl. 17.00
Samling Ronnie Peterson statyn. Deltagare som inte är 
medlemmar betalar 20 kr. Arr. Cykelfrämjandet

13-15 juli, Botanikläger, Hjälmargården, Läppe
Mer information kommer i nästa T-Veronika. Arr. ÖLBS 

14 juli, Fjärilsträff på Axsjöfallet, Lerbäck kl. 10.00
Skådande fångande och fotande av fjärilar, yrfän och små-
kryp. Medtag matsäck, gärna håv, kikare. Anmälan bjorn.
nordzell@telia.com. Arr. Närkes insektsförening              
16 juli, Dagstur Hemfjärden Runt. Ca 40 km. kl. 10.00
Samling Slussen (USÖ-sidan). Deltagare som inte är med-
lemmar betalar 20 kr. Arr. Cykelfrämjandet

23 juli, Blåbärstur till Blänkabacken. Ca 11 km. kl. 15.00
Samling Ronnie Peterson statyn. Deltagare som inte är med-
lemmar betalar 20 kr. Arr. Cykelfrämjandet

27 juli Slåtter med lie och slåtterbalk vid Ekenäs, kl. 9.00 
Efter slåttern bjuds alla deltagare på sill-lunch. Info Åke 019-
578962. Arr. Naturskyddsföreningen Kumla

28 alt. 29 juli, Mission virens, Tid och plats meddelas på 
hemsidan några dagar innan. Vi letar efter landskapets första 
mindre smaragdflickslända. Arr. Närkes insektsförening

Tisdagspaddlingar med kajak i Norra Vättern 
Från juni-september (uppehåll semesterveckorna). Start 
Medevi varannan vecka och Olshammar varannan. Info på 
facebook Kajaknätverk Norra Vättern. Organisaerade kajak-
turer hittar man på www.friluftsframjandet.se/orebro.

4 juli, Upplev Björkön i Hjälmaren. kl. 10-16
Ett nytt kommunalt naturreservat. Kommunekolog och 
botaniker guidar på ön. Samling kl. 10.00 vid hlp Fakul-
tetsgatan universitet (gamla huvudentrén) för samåkning. 
Anmälan till natur@hopajola.se, 072-546 01 05 senast 1 
juli (begränsat antal platser). Arr. Hopajola, Örebro läns 
Botaniska sällskap, Örebro kommun och Länsstyrelsen.



4 aug, I Erik Rosenbergs fotspår i Kvismaren. 
Samling vid Öby kulle klockan 07.00. Arr. NOF

5 aug, Slåtter och flora-exkursion vid S Tolsboda, kl  9.00
Villingsbergs skjutfält, Samling Sjöviksplan. Arr. Natur-
skyddsföreningen Karlskoga

15 aug, Lär känna Fagertärn, kl. 18.00
Vi besöker ett naturreservat varannan onsdag. Samling Tull-
plan i Askersund. Arr. Naturskyddföreningen Askersund

18 aug,  Nattflygare i Ekoparken i Hallsberg, kl. 21.00
Med UV-lampa, ultraljuddetektor upplever vi nattens flygare. 
Samling Sydnärkehallen. Arr. Naturskyddsför. Hallsberg

18 aug, Klappa en fågel i Oset-Rynningeviken, kl. 8-12
Samling vid Venastugan. Ringmärkning av höstflyttande 
fåglar. Vid regn blir det dagen efter. Arr. Örebro kommun

19 aug Siksandshöjden, nytt naturreservat, kl 09.00 
Gammal skog med intressanta lavar, svampar och fåglar 
(t.ex. tretåig hackspett). Arr. Nora biologiska förening 

19 aug, Natur och cykling på Bofors skjutfält, kl. 10.00
Samling parkeringen vid Ljunggrens motor. Arr. Natur-
skyddsföreningen Karlskoga

21 aug, Vadarspaning på Myrömaden, 17.30
Samling vid Munkatorp. Arr. NOF Ami/Åsas tjejgrupp

25 aug, Bär- och svampplockarresa, kl. 10-16
Buss från Myrorna kl. 10 och Eurostop, hamburgerrestau-
rangen kl. 10.15. Ta med fika. Arr. Örebro kommun

25 alt. 26 augusti, Sensommarens trollsländor. Tid och 
plats meddelas på hemsidan. Arr. Närkes insektsförening

29 aug, Lär känna Gimpeln Askersund, kl. 18.00
Vi besöker naturreservat varannan onsdag. Samling Tull-
plan i Askersund. Arr. Naturskyddsföreningen Askersund

19 aug, Vadarspaning i Oset, kl. 7.00
Samling på parkeringen vid södra Näsbytornet. Arr. NOF

1 alt. 2 sept, Skalbaggeutflykt, Se hemsidan några dagar 
innan för exakt tid och plats. Arr. Närkes insektsförening

3 sept, Tranorna i Kvismaren. Ca 32 km. kl. 16.00
Samling Ronnie Peterson statyn. Deltagare som inte är 
medlemmar betalar 20 kr. Arr. Cykelfrämjandet

8 sept, Svamputflykt till svamplokal, kl. 9.00
Vi får hjälp att identifiera svamparna. Avresa Coop Halls-
berg. Arr. Naturskyddsföreningen Hallsberg

8 sept, Varsamt skogbruk i lövskogar, kl 10.00
Tångsätters hembygdsgård, Asker. Arr. Östernärkes Na-
turvårdsförening och Naturskyddsföreningen Hallsberg

8 sept, Vandring på Tio sjöars led, kl. 9.00
Samling Sjöviksplan. Arr. Naturskyddsför.  Karlskoga

8 sept, Öppet hus på Naturskolan, kl. 10-15 
Prova på att håva vattendjur, gå på lupptäcksfärd och an-
nat spännande. Arr. Örebro kommun, Naturskolan.

8 sept, Kulturarvsdagen i Södra hyttan
Bland slaggsten i en gammal hyttmiljö har man skapat ett 
kulturcentrum. Natur och kulturaktiviteter för både vuxna 
och barn. Info www.hopajola.se. Arr. Hopajola, Läns-
styrelsen och SHOIF. 

9 sept, Sträck vid Venastugan, kl. 7.00 
Samling vid Venastugan Arr. NOF Ami/Åsas tjejgrupp

9 sept, Den orörda Mantorpsskogen, kl. 10-14. Samling 
vid Rinkaby kyrka. Ta med fika. Arr. Örebro kommun

10 sept, Grillning i Rynningeviken. Ca 10 km.
Start kl 17.00 från Hamnplan. Deltagare som inte är med-
lemmar betalar 20 kr. Arr. Cykelfrämjandet

11 sep, Tranor vid Fiskingemaden, kl. 17.30
Samling vid Näsby Parkering. OBS Anmälan för samåk-
ning. Arr. NOF Ami/Åsas tjejgrupp

På olika språk 

På olika språk 

26 aug, Svimwalk/run i Verkanäset, kl.11-14
Nyfiken på swimrun? Här får du testa på ett enkelt sätt. 
För dig som redan kör swimrun får du en utmaning av 
oss. Vill man inte bada kan man håva längs stranden. 
Anmälan natur@hopajola.se eller 072-546 01 05 senast 
24 augusti, begränsat antal platser. Arr. Hopajola, Natur-
skyddsföreningen, Länsstyrelsen.



Hösten och vintern
12 sept, Lär känna Kärramarken Askersund, kl. 18.00 
Vi besöker ett naturreservat varannan onsdag. Samling 
Tullplan i Askersund. Arr. Naturskyddsför. Askersund

16 sep, Räva-Hänget för hela familjen, kl. 8-12
Ringmärkning, kika i tubkikare, korvgrillning och fågel-
guidningar i Rävgången. Arr. NOF

19 sept, Barnvagnsguidning i Varbergaskogen
Samling vid Varberga torg, 13.30-16 Arr. Örebro kommun

21-23 sept, Guideutbildning ”grunden” på Hallagården
Lär dig grunderna i naturguidning. Anmälan och info på 
hopajola.se eller på Studiefrämjandet. 

22 sept, Tranafton i Kvismaren kl 17.30
Samling Öby kulle för vidare promenad till lämplig skå-
darplats. Arr. Östernärkes Naturvårdsförening

22 sep, Klappa en fågel vid Venastugan  kl. 8-12
Delta i ringmärkning och få möjlighet att se en fågel på 
riktigt nära håll. Vid regn flyttas aktiviteten till dagen 
efter. Arr. Örebro kommun

23 sept, Vandring runt Södra Dovrasjön, kl. 9.00  
Vi vandrar runt södra delen. Avresa Coop Hallsberg.
Arr. Naturskyddsföreningen Hallsberg

23 sept, Äppelfestival vid naturens hus, kl.11-16
Sortbestämning, trädgårdsrådgivning, Arr: Örebro kom-
mun, Vattenparken Café, Alnängarnas koloniförening.

 

26 sept, Lär känna Ventärnen & Djupedal, kl. 18.00 
Vi besöker naturreservat varannan onsdag. Samling Tull-
plan i Askersund. Arr. Naturskyddsföreningen Askersund

27 sep, Transpaning vid Öby kulle kl 18.00.  Arr. NOF

29 sept, Svamputflykt,  kl 10.00
Samling vid vattentornet i Henriksslätt. Arr. ÖNF

29 sept, Höstslåtter vid Ekenäs kl. 9.00
Samling vid Ekenäs. Arbetskläder. Ta med fika. 
Arr. Naturskyddsföreningen Kumla

30 sept, Fasaskogen på urgamla stigar, kl. 9.00 
Vandring från Sågarefallet. Samling Sjöviksplan
Arr. Naturskyddsförening en Karlskoga.

2 okt, Kvällsexkursion till Skagershultamossen, kl. 17.00
Samling vid Olstorp. Arr NOF

 7 okt, Gåskurs vid Öby kulle 09.00-12.00. 
Arr. NOF, Ami/Åsas tjejgrupp

7 okt, EuroBirdWatch på Venan
Vi räknar fåglar tillsammans med hela Europa. Arr. NOF

17 okt, Kvällsmat vid Oset  kl. 17-19
Vilka fåglar ser vi i Oset på hösten? Vad är ett höststreck? 
Samling Erik Rosenbergsstugan. Arr. Örebro kommun

21 okt, Vandring Blankhult- Gårdsjötorp, kl. 8.00. 
Samling vid Haga centrum. OBS anmälan för samåkning. 
Arr. NOF Ami/Åsas tjejgrupp

21 okt, Yxnäset, fågelexkursion, kl. 9.00
Samling vid P-plats Bondevrak. Arr. ÖNF

16 sept, Fotovandring i Övre Sävdalen, kl.10.00
Med kamera försöker vi fånga naturens höstfäger och 
vackra ljus. Anmälan natur@hopajola.se. Arr. Hopajola 
och Länsstyrelsen

6 el 7 okt, Vårt landskap formas av det vi äter, kl.10.00
Hållbar mat, odling och skogens skafferi. Sixtorp natur-
reservat med omgivningar. Anmälan natur@hopajola.se.  
Arr. ROS-nätverket, Hopajola och Länsstyrelsen

3 nov, Ljusvandring i Gällberget, 15.00-18.00
Med lyktor och ljus vandrar vi i Gällberget i Fasaskogen. 
Samling vid reservatets parkering. Arr. Hopajola, Länssty-
relsen och Naturskyddsföreningen.

26 dec, Annandagsvandring i Tiveden, kl. 10-15
Vi avslutar julhelgen i Tivedens nationalpark. Samling vid 
huvudentrén. Arr. Hopajola, Länsstyrelsen och Tivedens 
guider

På olika språk 



Barn, ungdom och familj
Fältbiologerna – ute i naturen 
inne i miljödebatten
Sveriges största ideella förening för natur- och miljöintres-
serade unga mellan 12-25 år. Under hösten kommer det 
att anordnas flera aktiviteter i länet för undomar som är 
intresserade av Fältbiologerna. Vill du vara med? Kontakta 
Matilda Andrén, 0767818098, andren.matilda@gmail.com

Tillgänglighet
Hopajola och Vilt- och naturvårdskommittén på Region Örebro län 
arrangerar tillsammans med DHR och Neuroförbundet ett antal 
guidningar för personer med olika funktionsvariationer. 

19 aug, Tivedens nationalpark med omgivningar, 11-15
Anmälan till Rickard 070-752 74 79
Arr. Hopajola och DHR

23 sept, Tranor och gäss i skymningen
Anmälan till Rickard 070-752 74 79
Arr. Hopajola och Neuroförbundet

Naturskyddsföreningen familjeverksamhet
I Natursnokarna upptäcker vuxna och barn naturen 
tillsammans. Vill du starta en natursnoksgrupp där du 
bor? kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se

Natursnokarna i Askersund
Info på facebook. Vi hjälps åt att leda aktiviteterna som 
arrangeras en gång per månad. 

Natursnokarna  i Karlskoga
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
Håller till i Sixtorp. sixtorpfriluftsgard@gmail.com 
vasternarke.naturskyddsforeningen.se

På olika språk 
(svenska, arabiska, engelska, albanska, pashtu, dari, hindi)

Friluftsfrämjandets barn & ungdomsgrupper
Friluftsfrämjandet har aktiviteter för barn och ung-
domar i alla åldrar. Öppna skogsgläntan, skogsknopp, 
skogsknytte, skogsmulle, strövare, frilufsare och  
äventyrliga familjer. Kolla in hemsidan i ditt området 
för mer info.

Ute tillsammans – för dig från 12-17 år
Du har nu den fantastiska chansen att få komma ut i 
naturen, träffa nya kompisar och lära dig om djur, fåglar, 
insekter och växter! Du kommer att få uppleva mycket 
spännande saker. Info, 072-546 01 06, orebrolan.natur-
skyddsforeningen.se.

Det drivs flera olika projekt för att arbeta med interga-
tion i naturen. Några allmänna guidningar är redan 
datumsatta och finns med i programmet men fler aktivi-
teter planeras. 

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

Nora naturskola på sommarlovet
Vill du ha kul på sommarlovet häng med oss på spän-
nande äventyr, skojiga aktiviteter eller chilla med oss på 
stranden och i trädgården. Vi kommer bland annat att
ha en tipspromenad under ytan, laga färgsprakande och 
god trerätters middag tillsammans över öppen eld, bada, 
håva och fiska. Aktiviteter med naturen i fokus i Nora 
stad, på Alntorps Ö och i Gyttorp. Arr. Nora naturskola 
i samarbete med Naturskyddsföreningen, Studiefräm-
jandet och Nora kommun.



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

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

Naturskyddsföreningen Örebro län
I Örebro län finns det 11 aktiva kretsar och ett läns-
förbund. Vi arbetar med natur- och miljöfrågor. 
072-546 01 06 orebrolan.naturskyddsforeningen.se
Här hittar man lätt in till kretsarnas egna hemsidor.

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

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

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

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

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

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

Ställdalens naturstudieklubb
http://www.stalldalensnaturstudieklubb.com

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

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

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

Hopajola
Org Nr: 875002-5994

PG: 90 11 02-4
Swish: 123 90 11 02 4

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

NORA BIOLOGISKA FÖRENING

Närkes insektsförening
http://narkesinsektsklubb.wixsite.com

Cykelfrämjandet
http://cykelframjandet.se/orebro/


