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NATURUM OTTENBY
 
ÖPPETTIDER 2019
April (5/4-14/4) Fredag - Söndag                 
Påskhelgen (18/4-22/4) Torsdag - Måndag                            
April- Juni (23/4-23/6) Dagligen                             
Juni - Augusti (24/6-11/8) Dagligen                       
Augusti - September (12/8-1/9) Dagligen                                  
September (3/9-29/9) Tisdag - Söndag

Oktober (2/10-27/10) Onsdag - Söndag

Höstlov (28/10-3/11) Dagligen

* Midsommarafton stängt

Alltid fri entré! 

LÅNGE JAN
ÖPPETTIDER 2019
Påskhelgen (18/4-22/4) Torsdag - Måndag                  
April - Juni (23/4-23/6) Dagligen                               
Juni (24/6-29/6) Dagligen                             
Juni - Augusti (30/6-11/8) Dagligen                       
Augusti (12/8-17/8) Dagligen                                  
Augusti - September (18/8-1/9) Dagligen                                                                             

September (3/9-29/9) Tisdag - Söndag

Oktober (2/10-27/10)  Onsdag - Söndag     
Höstlovet (28/10-3/11)  Dagligen   
* Midsommarafton stängt

40 kr / vuxen, 20 kr / barn (4 - 16 år)
Under perioden 30 juni till 17 augusti är fyren öppen hela dagen. 
Övriga perioder under året öppnas fyren varje heltimme. 

1 1 - 1 6

1 1 - 1 6
11-17*

10-18

1 1 - 1 8

1 1 - 1 6

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

1 1 - 1 6

1 1 - 1 6

11-17*
10-18

1 1 - 1 8

1 1 - 1 8

VÄLKOMMEN TILL 
OTTENBY!
På Ölands södra udde är naturupplevelserna 
alltid nära. Här hör du sälarna sjunga i       
gryningen och här får du uppleva dovhjortar-
nas siluetter i solnedgången. Ottenby är en 
unik plats. Det är en av landets absolut   
främsta fågellokaler. 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. Naturum Ottenby drivs av BirdLife Sverige på upp-
drag av Länsstyrelsen i Kalmar län. 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 ringmärkningsguidning får du som besökare chan-
sen 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 vill köpa en kikare, bok eller få med dig ett minne från 
ditt besök 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                                         
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DAGLIGEN I NATURUM 
LÅGSÄSONG  
Biljetter säljes i naturum

OTTENBYGUIDNING
Dagligen kl. 10
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. Guidningen tar ca 45 minuter. 
50 kr för vuxna, gratis för barn (upp till 16 år) i vuxet sällskap. 

VISNING AV NATURUM 
Dagligen kl. 13 eller vid önskemål 
En kort introduktion vid ert besök i naturum. Vi förbere-
der dig på vad som finns att se, höra och göra i naturum 
Ottenby och på Ölands södra udde.

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

HÖGSÄSONG
DAGLIGEN 24 JUNI - 11 AUGUSTI 
Biljetter säljes i naturum 

                                                                          
UDDENS FÅGLAR OCH SÄLAR
kl. 10 och kl 15
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, 10 kr / barn (mellan 4 - 16 år)

OTTENBYGUIDNING
kl. 11 
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, 10 kr / barn (mellan 4 - 16 år)

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. 
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.                                                                                       
GRATIS!

UPPTÄCKARTUR MED NATURUM
kl. 14 
En barnguidning där vi spanar efter fåglar och sälar till-
sammans. Alla får låna kikare!  
50 kr / vuxen, 10 kr / barn (mellan 4 - 16 år)

BIRDS AND RINGING
kl. 14.45
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)

NÅGOT FÖR  
DE MINSTA!

BARNGUIDNING



KNUBBSÄL

MARS   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.

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

PÅSKLOV PÅ ÖLANDS SÖDRA UDDE
Spana efter sälar på vår Ottenbyguidning, lär dig hur man 
ringmärker fåglar eller besök Långe Jan. Varmt välkomna! 

18-28 april  
OTTENBYGUIDNING                                                                                
DAGLIGEN KL 10 
50 kr / vuxen, gratis för barn (upp till 16 år)                                                                                        
i vuxet sällskap 
 
FÅGEL OCH FÅNGST                                                                                 
DAGLIGEN KL 11 OCH 13  
75 kr / vuxen, 55 kr / barn. Biljetter köpes i naturum.  

ANNA RYDSTEDT OCH FÅGLARNA                                  
Fåglar, fågelskådning och poesi hör samman på flera sätt. 
Jonas Ellerström, författare, förläggare och skådare, har 
länge intresserat sig för förbindelserna mellan ornitologi 
och poesi. I dagens föredrag utgår han från den öländska 
poeten Anna Rydstedt. Välkomna till naturums filmsal.

23 april kl. 18 
Gratis!                                                                                                                                    
Arrangör: Anna Rydstedtsällskapet och naturum Ottenby

SKÅDARSKOLAN: FLYTTFÅGLAR PÅ                                        
FÅGELSTATIONEN OCH PÅSKPYSSEL                            
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. Medtag fika! Samling vid fågel-       
stationens svarta grindar med rödhakar på. Efter           
guidningen kan du besöka naturum och påskpyssla. 

27 april kl. 10 - 12                                                                                                                                          
80 kr/familj, annars per person                                                                   .              
Arrangör: ÖOF och naturum Ottenby

LÄR KÄNNA 
SÄLARNA!

.



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. 

4 maj kl. 10 
80 kr / vuxen, gratis för barn (upp till 16 år) i vuxet sällskap 
Arrangör: Christian Cederroth och naturum Ottenby 

FÅGELSKÅDNINGENS DAG OCH                   
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. 

4 maj, drop in kl. 05-13 
GRATIS!                                                                                                                                 
Arrangör: BirdLife Sverige och naturum Ottenby 

 
 

DELTA I                  
FÅGELTORNS-

KAMPEN!

UDDEN SPIRAR! 
Vårfest på Öland! Som en del av evenemanget ”Öland 
spirar” bjuder naturum Ottenby in till en helg i vårens 
vackra tecken. Mellan den 10-12 maj erbjuder vi därför 
extra många guidningar och programpunkter. Du kan 
bland annat följa med på en Ottenbyguidning, lära dig mer 
om ringmärkning, besöka Långe Jan 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. 

10-12 maj                                                                                                       
OTTENBYGUIDNING                                                                                 
DAGLIGEN KL 10 
50 kr / vuxen, gratis för barn (upp till 16 år) i vuxet sällskap 
 
FÅGEL OCH FÅNGST                                                                    
DAGLIGEN KL 11 OCH KL 13  
75 kr / vuxen, 55 kr / barn. Biljetter köpes i naturum.        

SKÅDARSKOLAN: GÖKOTTA                                

Vi upplever de tidiga morgontimmarnas fågelsång i 
Ottenby lund. Nu får vi njuta av de sena flyttfåglarna och 
lövskogsfåglarna. Vi samlas vid Södra lundparkeringen i 
Ottenby naturreservat. Ta gärna med fikakorg och fågel-
bok. Kikare finns att låna. Turen är barnvagnsvänlig. 
Lämna hunden hemma eftersom vi går bland betesdjur. 

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

BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG                                

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. Du kan 
bland annat delta i våra spontanguidningar, försöka få 
bingo genom att få syn på alla arter i vår artbingo eller 
testa vår tipspromenad. Varmt välkommen till naturum 
Ottenby på den biologiska mångfaldens dag! 

22 maj kl. 10 - 17                                                                                                                                             
Gratis!                                                                                                                               
Arrangör: naturum Ottenby

BLÅMES 



MAJ   JUNI 

RARITETER I RESERVATET
Nu i slutet av maj kan det dyka upp ovanliga fågelarter i 
Ottenby naturreservat. Ta chansen att förhoppningsvis 
både få se och få höra dessa arter tillsammans med   
Christian Cederoth. Samling vid Södra lundparkeringen. 

25 maj kl. 10 
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år) i vuxet sällskap.                                                                                       
Arrangör: Christian Cederoth och naturum Ottenby 

KRISTI HIMMELFÄRDSHELG PÅ UDDEN
Nu sjuder Öland av liv. Kom och njut av en långhelg på 
udden där du bland annat får njuta av Ottenby lunds 
guldkorn eller följa med på ringmärkningsguidningar.

30 maj - 2 juni   
OTTENBYGUIDNING                                                                                                                                      
DAGLIGEN KL 10 
50 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år)                                                                              
i vuxet sällskap 
 
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                             
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. 

1 juni kl. 14.00                                                                                                                            
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år) i vuxet sällskap.                                                                    
Arrangör: Pav Johnsson och naturum Ottenby 

FÖRSOMMARENS BLOMMOR 

Nu blommar det! Vi tar oss ut i grönskan och njuter av 
några av de arter som blommar i början av juni. Ulla-Britt 
Andersson från Ölands botaniska förening guidar oss. 
Samling vid Norra lundparkeringen. 

8 juni kl. 11.00                                                                                                                            
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år) i vuxet sällskap.                                                                    
Arrangör: Ulla-Britt Andersson och naturum Ottenby

SKÅDARSKOLAN: STRANDENS FÅGLAR
Den här tiden på året kan man njuta av vadarfåglarna 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 fikakorgen. Vi      
samlas vid parkeringen till Beijershamns naturreservat. 

15 juni kl 10-12                                                                                                             
80 kr/familj med barn, annars per person                                                             
Arrangör: ÖOF 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 samtidigt om Ottenby naturreservats natur och 
kultur. Kikare finns att låna men glöm inte fikakorgen! 
Samling vid Södra lundparkeringen. Lämna hunden 
hemma då vi går bland betesdjur.          

16 juni kl. 11                                                                                                                              
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år) i vuxet sällskap.                              
Arrangör: naturum Ottenby

HÖGSÄSONG PÅ ÖLANDS SÖDRA UDDE
Sommaren är kommen till Ölands södra udde! Mellan den 
24:e juni till 11:e augusti erbjuder naturum Ottenby upp till 
tio programpunkter per dag! Lär känna Ottenbys sälar, följ 
med på ringmärkning eller delta i barnaktiviteter. Läs mer 
på sidan 4 i den här foldern eller på naturumottenby.se.  FÖR HELA 

FAMILJEN!

.

FLÄCKNYCKLAR



JULI 

VÄRLDSARVSVECKA!                                                 
15-21 juli

Södra Öland - med sitt vackra landskap är världsunikt. 
Den här veckan är södra Öland fullt av aktiviteter som alla 
sätter fokus på södra Ölands magnifika kulturarv. Läs mer 
på sodraoland.com om världsarvsveckan! 

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. 

16 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 I VÅR DEL AV VÄRLDSARVET

Södra udden är den mest särpräglade delen av världs-   
arvet Södra Ölands odlingslandskap. Med arkeologen 
Monika Rasch följer vi spåren efter människans mång-
tusenåriga nyttjande av markerna, vilket i vår tid resulterat 
i en kungsgård, ett naturreservat och en del av ett världs-
arv. Samling vid Södra lundparkeringen i Ottenby natur-
reservat. Tänk på att lämna hunden hemma eftersom vi 
går bland betesdjur. 

20 juli kl. 10                                                                                                                
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år) i vuxet sällskap.              
Arrangör: Alvarets Kulturguidning och naturum Ottenby 

VADARE OCH BADARE                       
Vid den här tiden på året drar de arktiska vadarhonorna 
förbi efter att ha lämnat make och barn ensamma på 
Nordkalotten. Fåglarna kommer till oss, så idag är en 
fällstol bättre än att ha vadarskor. Vi samlas vid Seby läge 
för att börja njuta av fåglarna.

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

VANDRINGSLED                                
UT MOT VÄSTRA MARK



AUGUSTI

FIRA FYRENS DAG
Under fyrens dag uppmärksammas fyrar runt om i hela 
landet. Vi passar därför på att fira vår stolthet - och        
Sveriges högsta fyr - Långe Jan lite extra.  Under dagen 
visar vi en film om södra Ölands fyrar gjord av Tommie 
Skoog i vår filmsal. Filmerna visas vid fem tillfällen under 
dagen. Första tillfället är klockan 12.15, därefter visas den 
klockan 13.15, klockan 14.15, klockan 15.15 och klockan 
16.15. Dessutom håller naturums personal i kortare spon-
tana guidningar om Långe Jan. Fråga vid informationsdis-
ken på naturum om personalen har tid att ge dig en kor-
tare guidning om Långe Jan. Guidningarna är gratis men 
inträdet till fyren går i vanlig ordning till Ottenby fågelsta-
tion. Varmt välkomna! 

3 augusti, kl 10-18 
Entré till fyren: 40 kr/vuxen, 20 kr/barn                                                                                                                           
Arrangör: naturum Ottenby och Tommie Skoog 

 
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. 

3 augusti 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 

SENSOMMARENS MÅNGFALD
Vi tar oss ut mot Kungsstenarna och Västra                                  
mark. Här berättar vår guide Helena Lager                                           
mer om sensommarblommor, insekter                                                                                                    
och annat spännande vi stöter på. Vi                                                   
får också lära oss mer om varför gräs-                                        
markerna ser ut som de gör och varför så                                  
många arter trivs just i det här landskapet.                                  
Samling vid Södra lundparkeringen. Välkomna!

10 augusti kl. 14 
80 kr /vuxen, gratis för barn (upp till 16 år) i vuxet sällskap                                                            
Arrangör: Helena Lager och naturum Ottenby

NATTENS MAGI - 
MÖT FLADDERMÖSSEN
När vi går till sängs är det mycket som vaknar till liv.     
Medan solen går ner flyger fladdermössen ut på jakt. Följ 
med och bekanta dig med dessa fascinerande djur.     
Samling vid Södra lundparkeringen.

17 augusti - Titta på www.naturumottenby.se för tid  
80 kr / vuxen, gratis för barn (upp till 16 år) i vuxet sällskap              
Arrangör: Cecilia Wide och naturum Ottenby

SKÅDARSKOLAN: VADARFÅGLAR
Nu kommer den riktiga utmaningarna i fågelvärlden. Så 
här på sensommaren ser vadarfåglarna annorlunda ut. 
Kärrsnäppan kanske saknar sin svarta mage. Vi hjälps åt 
att reda ut problemen. Handkikare finns att låna. Ta gärna 
med fika. Samling vid Sandby borgs parkering. Nerfart vid 
stor skylt rastplats Norra Kvinneby.  

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

SPANA EFTER        
INSEKTER!

SOLUPPGÅNG ÖVER 
SCHÄFERIÄNGARNA



SEPTEMBER 

SKÅDARSKOLAN; ROVFÅGLAR                             

Nu börjar rovfåglarna sitt höststräck, i år hoppas vi lite 
extra på att få se ängshöken som är tidigast av alla. Även 
falkar, hökar och nån örn med lite tur. Vi samlas vid Södra 
lundparkeringen i Ottenby naturreservat. Kikare finns att 
låna. Medtag fikakorg. 

7 september kl. 11-13                                                                                                                                         
80 kr/familj med barn, annars per person                                                                 
Arrangör: ÖOF 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 samtidigt om Ottenby naturreservats natur och 
kultur. Kikare finns att låna men glöm inte fikakorgen! 
Samling vid Södra lundparkeringen. Lämna hunden 
hemma då vi går bland betesdjur.                 

14 september kl 11                                                                                                        
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år) i vuxet sällskap.                                                                     
Arrangör: naturum Ottenby                  

ROVFÅGLAR OCH LITE TRANOR                    
Från mitten av september ger sig rovfåglar och tranor av 
söderut. Vid soligt väder och lagom vind från rätt håll kan 
den rovfågelsintresserade få sitt lystmäte. Vi håller       
tummarna för rätt väderförhållanden över Ottenby lund 
denna dag! Samling vid Ås kyrka. 

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

SKÖRDEFEST PÅ UDDEN
Öland sprudlar av rörelse under skördefesten och det gör 
även Ölands södra udde. Du kan följa med Ottenby fågel-
station på en spännande uggleskådning i skenet från 
Långe Jan. Även dagtid finns det möjlighet att delta i 
spännande guidningar. Följ med på ringmärkning in på 
fågelstationen eller spana efter sälar tillsammans med 
naturums personal på den dagliga Ottenbyguidningen. På 
naturum finns det dessutom flera aktiviteter som hela 
familjen kan delta i. Prova på vår artbingo eller testa dina 
kunskaper i vår tipspromenad. Varmt välkommen till 
udden under skördefesten!

25 september - 29 september                                                                                                   
OTTENBYGUIDNINGAR                                                                                  
DAGLIGEN KL 10 
50 kr / vuxen, gratis för barn (upp till 16 år) i vuxet sällskap
 
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                    
27 september kl 21 och 22                                                                                                             

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. Så här                                                   
års håller många migrerande ugglor till                                           
nere på udden. Om vi har riktig tur kan vi                                                     
få syn på någon uggla. Håll tummarna för                                                
ett bra uggleväder! 

75 kr / vuxen, 55 kr / barn.      HORNUGGLA

LETA EFTER                       
UGGLOR!



OKTOBER 

SKÅDARVECKOR PÅ                          
ÖLANDS SÖDRA UDDE!
Vecka 40-42 är det full fart på både fåglar och fågel-    
skådare! Naturum Ottenby bjuder in till fyra spännande 
föredrag onsdag till fredag under vecka 40. Ett fint tillfälle 
för en paus i fågelskådandet. Fri entré! Varmt välkomna in 
till filmsalen på naturum Ottenby! 

FRAMSTEG I FLYTTFÅGELFORSKNINGEN                                                                       
2 oktober kl 15.00                                                                                              

Anders Hedenström är professor i teoretisk                              
ekologi vid Lunds universitet. I många år                                               
har han ägnat sig åt att lära känna fåglar-                                                   
na och deras flygteknik. För hur går det                                                     
till när fåglar flyttar? Hör Anders Heden-                                                       
ström berätta om några av flyttfågelforsk-                                                            
ningens senaste framsteg. 

BILDVISNING MED TORBJÖRN ARVIDSON                  
2 oktober kl 18.00    

Fotograf Torbjörn Arvidson bjuder för sjätte året i rad in 
till en bildvisning i naturum Ottenbys filmsal. Årets tema är 
”Möten med fåglar från det gångna året 2018”. Allt från 
tretåiga hackspettar till fjällpipare finns bland fåglarna 
som Torbjörn delar med sig av. Varmt välkomna till           
naturum Ottenby!

ÖLANDS HOTADE ARTER                                         
3 oktober kl 15.00  

Hur går det för ängshöken? Och kommer den grönfläckiga 
paddan att klara att etablera sig mer på Öland? Susanne 
Forslund på länsstyrelsen i Kalmar län har i många år 
jobbat med åtgärdsplaner för hotade arter. På naturum 
Ottenby berättar hon hur arbetet med att skydda Ölands 
hotade arter går. 

ÖLAND - INTE BARA FÅGLAR                                                           
4 oktober kl 15.00  

För några år sedan bestämde sig Ölands botaniska fören-
ing för att kartlägga kärlväxtfloran på Öland. Hur gick 
inventeringen? Ulla-Britt Andersson, ordförande i Ölands 
botaniska förening, berättar och visar bilder av en del av 
de nästan en halv miljon rapporter på Artportalen som 
kommit in sedan inventeringen startade år 2007.

SÅ FLYGER        
FLYTTFÅGLARNA!

SKÅDARE I MORGONSOL



OKTOBER · NOVEMBER 

PÄRLBAND ÖVER HAVET
Följ med på en exkursion som bygger på repetitions-      
pedagogiken. Genom att få se sjöfågelarterna om och om 
igen lär vi oss att se skillnaderna mellan de olika arterna. 
Till sist känner man skillnaden på arterna snarare än man 
ser den. Vi samlas vid Sebybadet.  

26 oktober kl 08.30                                                                                                                                            
80 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år) i vuxet sällskap                                                     
Arrangör: Gösta Friberg och naturum Otttenby

HÖSTLOV PÅ ÖLANDS                        
SÖDRA UDDE
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. Vid det sista tillfället av Skådar-
skolan får ni bland annat besöka fågelstationen. Mer info 
på naturumottenby.se när höstlovet närmar sig! 

26 oktober - 3 november                                                                                                   
OTTENBYGUIDNINGAR                                                                                  
DAGLIGEN KL 10 
50 kr / vuxen, gratis för barn (upp till 16 år) i vuxet sällskap

28 oktober - 3 november   
FÅGEL OCH FÅNGST                                                                                          
DAGLIGEN KL 11 OCH KL 13 
75 kr / vuxen, 55 kr / barn. Biljetter köpes i naturum. 

SKÅDARSKOLAN: RINGMÄRKNING!                                                                        
26 oktober kl 10 - 12                                                                                           

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. Temat är fåglar.                                    
Samling vid Blå museet på stora parkeringen på Ölands                                                          
södra udde. Medtag gärna fika/lunchkorg så bjuder vi på 
något extra till fikat! 

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

DOVHJORTAR I KUNGENS LUND
Lär känna Ottenbys vackra hjortar! Vi samlas vid Södra 
lundenparkeringen 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! 

2 november kl. 15.30                                                                                                                                         
Gratis!                                                                                                                                     
Arrangör: Anders Bjärvall, Robert Ekholm, naturum Ottenby 

DECEMBER
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 2019:s fåglar bjuds det på 
varm glögg inne i Blå museet vid Södra uddens stora 
parkering. Sedan önskar vi varandra ett gott nytt fågelår!

Anmäl dig 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) i vuxet sällskap                                                     
Arrangör: Gösta Friberg och naturum Ottenby

DOVHJORTAR

FÖLJ MED 
PÅ SKÅDAR-

SKOLAN!



SKÅDARSKOLA 2019
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 årets skådarskola får du lära dig om allt från de 
vackra vadarfåglarna till de tidiga morgnarnas 
skönsångare. Läs mer om Skådarskolans           
programpunkter 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 

LADUSVALA



MÖT VÅRA GUIDER

MONIKA RASCH 
Monika är Ölandsguide och arkeolog med in-
riktning på Ölands förhistoria och medeltid. 
Läs mer om Monika och hennes verksamhet på                   
alvaretskulturguidning.se 

ANDERS BJÄRVALL 
Anders är fil.dr. i zoologi med fritidsboende i Näsby 
på sydöstra Öland sedan 1974. Han har skrivit böck-
er 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 upple-
velser och erfarenheter. Allra roligast är det att hjäl-
pa nybörjare in i fåglarnas fantastiska värld. Läs mer 
om Gösta och hans verksamhet på svalgarden.se.

KARIN WESTBERGH 
Karin är Ölandsguide och arrangerar kulturella och 
kulinariska äventyr i Kalmar, på Öland och i Glasri-
ket. 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 bosatt i Kalmar och på Öland. Han har bland 
annat medverkat i Naturmorgon i P1, Mitt i naturen, 
och i SVT:s ”Det stora fågeläventyret”. 

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 profes-
sionell 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

ANDERSMONIKA



LÅNGE JAN

 
Ottenbyguiden är en gratis mo-
bilguide som ni hittar på Ölands 
södra udde. Lyssna och få en 
fördjupad upplevelse av udden!

HUR? 
1. Sök efter trådlösa WiFi-nätverk 
2. Anslut till “LaternaGuideOt-
tenby” 
3. Skriv “laguide.se” i ett sökfält 
eller adressfält i din webbläsare. 
Sedan kopplas du automatiskt till 
vår startsida. 

 
Saknar du egna hörlurar kan du 
låna ett par i naturum. 

Ottenbyguiden är ett lokalt 
nätverk. Det är inte anslutet till 
internet. Ljudguiden är skapad av 
Laterna Guide. 

OTTENBYGUIDEN 
LJUD OCH BILDER I DIN MOBIL



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.  

GUIDNING I OTTENBY NATURRESERVAT
Guidad tur för dem som vill uppleva Ottenby natur-                   
reservat under sakkunnig ledning. Vandringen inriktas 
både på natur och kulturhistoria. 

Guidningen tar ca 1,5 h. 80 kr/vuxen. 1000 kr för grupper.

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 skolguid-
ning hos oss. Vi anpassar guidningen efter era önskemål. 
De två skolprogram som du kan läsa mer om nedan kan 
bokas oavsett om ni är en grundskoleklass eller en gym-
nasieklass. 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 Öster-
sjön. 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@ottenby.se alt. 0485-66 10 93

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 natu-
rums Ottenbyguidning. Dagen avslutas med ett besök i 
naturum Ottenbys utställning, en sväng in i Naturbokhan-
deln 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. Familj: 1800 kr 

Boka gärna boende på Ottenby vandrarhem:    
0485-66 20 62 alt. info@ottenbyvandrarhem.se

kl. 7 

kl. 9 
kl. 10 

kl. 11 

OTTENBYMORGON



OTTENBY                                         
FÅGELSTATION

Här på Ölands södra udde har vi bedrivit 
forskning kring fåglarna i vår natur sedan 
1946. Vi arbetar också aktivt med att berätta 
om våra resultat för allmänhet och besökare!

Ca 25 000 fåglar ringmärks årligen på Ölands 
södra udde och ca 1% av dessa återfinns nå-
gon annanstans i världen. Metoden har hjälpt 
oss svara på många frågor, t.ex. var de olika 
arterna övervintrar, vilka vägar de tar från 
Öland till sina övervintringsplatser, hur fort 
de förflyttar sig, hur gamla de kan bli och inte 
minst hurvida populationerna ökar eller mins-
kar. 

Är du nyfiken på verksamheten? Boka tid för 
en guidad visning inne på fågelstationen. Här 
får du möjlighet att komma fåglarna nära - 
riktigt nära! 
 
Boka en guidning via ottenby.se                                                                    
eller via telefon   
(75 kr vuxen och 55 kr barn).                                                                              
Drop-in guidningar tas                                                                                                   

emot i mån av tid. 

Välkomna!

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

      OTTENBY FÅGELSTATION 

VÄRLDSUNIK  
FORSKNING



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. 

Välkomna!

ÖPPETTIDER 2019 
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

1 0  -  1 7 *
1 1  -  17

BIDRA TILL                 
FÅGELSKYDD!



RESTAURANG FÅGEL BLÅ

Hos restaurang Fågel Blå kan ni njuta av en 
varm kopp kaffe tillsammans med något nyba-
kat 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. Köket 
stänger en timme innan restaurangen. 
 
För att se vår meny - kontakta oss  
eller besök vår hemsida. 

Välkomna! 

ÖPPETTIDER 2019
April (5/4-14/4) Fredag - Söndag

Påskhelgen (18/4-22/4) Torsdag - Måndag   
April (23/4-30/4) Dagligen  
Maj - Juni (1/5 - 2/6) Dagligen 
Juni (3/6 - 23/6) Dagligen

Juni - Augusti (24/6 - 18/8) Dagligen 
Augusti (19/8 - 31/8) Dagligen

September - Oktober (1/9 - 20/10) Dagligen

* Midsommarafton stängt 

För eventuella kvällsaktiviteter under året     
besök hemsidan till restaurang Fågel Blå. 
 

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

         RESTAURANG FÅGEL BLÅ

9  -  1 6

9  -  1 6

10 - 17*

PROVA VÅR 
ÖLÄNDSKA 

LUFSA!

9  -  1 6

9  -  1 8

9  -  1 7

10 - 18

9  -  1 6



OTTENBY VANDRARHEM 
& CAMPING

På Ottenby Vandrarhem & Camping bor du 
mitt i ett världsarv. Södra Ölands odlingsland-
skap 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 campingtom-
ter (varav 45 med el). Vi erbjuder även sval-
kande bad i våra utomhuspooler. 

RECEPTIONENS ÖPPETTIDER 
April - Oktober Dagligen 

 

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

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

8  -  1 0
17 - 19

BO MITT I                    
VÄRLD-
SARVET!



VÄRLDSARVET 
SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

Ett  världsarv är ett kulturminne eller naturmin-
ne som är så värdefullt att det är en angelägen-
het 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!


