
Har du funderingar kring ett eget studie- eller forskningsprojekt? Volontär-
arbete? Tveka inte att kontakta oss! Här finns också möjlighet att hyra och 
verka i laborations- och kontorslokaler.

Vi som guidar 
Här är några av de guider du möter under våra aktiviteter. Vi kan också 
skräddarsy arrangemang för såväl privatpersoner som företag och skol-
klasser. Varför inte ge bort en annorlunda ölandsupplevelse till en jubilar? 
Samtliga guidningar i foldern kan också beställas som gruppbokningar. 
Prisuppgifter finns på hemsidan.

stationlinne.se

Välkommen till Station Linné, vackert beläget där Stora Alvaret
möter Mittlandsskogen, och med en fantastisk utsikt över Kalmar-
sund. Vi är en forskningsstation som också erbjuder unika och 
minnesvärda naturguidningar, föreläsningar och aktiviteter, för 
såväl privatpersoner som företag och skolor. 

Butik och boende 
Station Linné erbjuder enkelt boende för forskare och 

Du hittar oss längs väg 136 en knapp kilometer söder om 
Ölands Skogsby. Kontakta oss gärna på 0485–385 84. 

andra besökare. I vår lilla butik hittar du bland annat 
spännande kvalitétsböcker och fina vykort, men också ett 
rikligt utbud av entomologiskt material. Du är alltid välkommen 
att med en picknickkorg tillbringa en stund i vår trädgård sam-
tidigt som du njuter av en av Ölands vackraste utsikter.

Projektidéer? 

Naturguidningar 
och mycket mer 

Lisa Tengö
Lisa har arbetat som lärare på Ölands folkhögskola. Na-
turkunnig med stor lokalkännedom. Du möter henne på 
Humlans naturspanare och under vårens sipp- och orkidé-
vandringar. 

Dave Karlsson  
Passionerad smådjurskännare, årets ölänning 2017 och chef 
för Station Linné. Dave möter du under bl.a. ”Biologiska mång-
faldens dag”, ”Ekoxar & fladdermöss”, ”Nattens fångst” och  
”Forskning för Folket”.

Pav Johnsson
Fågelskådare med bred kunskap om Ölands natur. Biologen 
från ”Det stora fågeläventyret”, som också ofta hörs prata 
natur i P4 Kalmar. Pav träffar du bland annat under vårens
orkidévandringar och under ”Biologiska mångfaldens dag”.

Visste du att ...
Öland utgör 0,3 % av Sveriges yta, ändå har 80 % 
av Sveriges alla arter påträffats här. Klimatet och 
mångfalden av naturtyper gör ön till ett eldorado 
för alla naturintresserade och en rad 
vetenskapliga discipliner inom biologin.

Upplev naturstigen
Välj någon av stationens tre fina 
vandringsleder (2, 3 och 6,5 km) och 
upplev det bästa av Ölands natur och 
kultur! Stigarna slingrar sig genom 
historiska kulturmarker, artrika lövsko-
gar och förstås över Stora Alvaret. 
Titta förbi vår butik för karta och mer 
information.

Läs mer på www.stationlinne.se

Gratis!
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Moa Pettersson
Moa spenderar vardagarna med att studera till biolog men 
under sommaren jobbar hon med att sortera insekter på 
Station Linné, och leda Humlans naturspanare.



Sippvandring
Följ med ut i en vacker öländsk lund och lär dig mer om 
vårens tidigaste blommor.
7 april kl 10–12
200 kr/person, 60 kr/barn
Föranmälan 0485-385 84
 
Orkidévandring
Möt orkidéer som luras, bedrar och förför. Under 
maj månad gör vi vandringar på Stora Alvaret 
där orkidéprakten är som störst. I juni tittar vi på 
fuktängarnas speciella arter.
Datum maj: 5, 6, 10, 12, 13, 19, 20, 26 & 27 
Datum juni: 2, 3 & 6
Kl 10–12
200  kr/person, 60 kr/barn
Föranmälan 0485-385 84
  
Humlans naturspanare
En aktivitet för barn där vi med håvar och luppar ger 
oss ut på upptäcktsfärd för att titta närmare på växter 
och djur i alla möjliga färger och former. 
Datum juni: 25, 27 & 29
Datum juli: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 & 30
Datum augusti: 1 & 3
Kl 10–12
100 kr/barn (föräldrar följer med gratis)
Föranmälan 0485-385 84

Astronomisk visningskväll
Upplev närheten i det oändliga! Låt dig fascineras av 
jätteplaneter, stjärnor och galaxer. 
Medarrangör: Grönhögens astronomiska förening.
20 april, 18 maj, 16 juni & 20 juli
Gratis! Drop in! Sent på natten - se hemsidan för tider

Biologiska mångfaldens dag
Vi öppnar upp vårt labb, håller en serie föreläsningar 
på Ölands folkhögskola på eftermiddagen, och av-
slutar med en nattfjärilslysning vid Grytsjön. Se mer 
info på hemsidan!
Må 22 maj kl 15-00
Gratis! Men vi tar gärna emot frivilliga bidrag
Föranmälan 0485-385 84

Nattens fångst
Vissa nätter, när väderförutsättningarna är bra, 
tänder vi lampan i vår fjärilsfälla. Kika på vår Face-
booksida så får du reda på när vi har fälltömning 
på gång! Du kan givetvis också be oss tända fällan! 
Ibland kan hundratals flyn, spinnare och svärmare 
beskådas innan de återfår sin frihet. 
Lämpliga dagar under juni till augusti kl 9.00
Gratis! Men vi tar gärna emot frivilliga bidrag
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För att följa med på våra guidningar måste du föranmäla dig på 
0485 – 385 84, via info@stationlinne.se eller vår hemsida. Om ej 
annat anges utgår guidningen från Station Linné, söder om Skogsby.

Matvandring - öländska smaker
Karin och Erik från Hagby musteri pratar om det 
öländska jordbruket i äldre tider och idag. Vi berättar 
om allt gott man kan göra av öns jordbruksprodukter. 
Efter vägen bjuds på många öländska smakprov, 
delikatesser och anrättningar. Kom hungrig!
Ons 20 juni, 4 juli & 25 juli kl 12–15
625 kr/person
Föranmälan 0485-385 84

 
Ekoxar och fladdermöss
Möt skymningens och nattens invånare vid Horns 
kungsgård på norra Öland denna juninatt, som 
vi hoppas bjuder på möten med fladdermöss, 
nattfjärilar och Europas största skalbagge - ekoxen. 
Vi håller på fram till midnatt - eller så länge vi orkar. 
Föranmälan!
Fre 28 juni kl 21.30
Mötesplats: P-plats Skogsgärdet, Horns kungsgård
Gratis! Men vi tar gärna emot frivilliga bidrag
Föranmälan 0485-385 84

 
Humlesafari och bisysslor
Följ med Göran Holmström, författaren till boken 
Humlor - alla Sveriges arter, på en inspirerande 
guidning och lär dig allt du inte visste om våra 
fantastiska humlor och bin.
To 19 & ti 24 juli kl 10–12
200 kr/person, 60 kr/barn
Föranmälan 0485-385 84

Bland gastar och småfolk
Följ med på en vandring ut på alvaret och lyssna på 
Ölands urgamla berättelser. Hör om hur havsfrun 
lockar från vattnet, gastarna vaktar vid stenrören 
och om trollen som dansar i fullmånens sken. Allt 
är inte vad det ser ut att vara ...
To 5 juli kl 21:30
200 kr/person, 60 kr/barn
Föranmälan 0485-385 84

Forskning för folket
På Station Linné pågår ett flertal forskningsprojekt. 
Ett av dessa är Svenska Malaisefälleprojektet - ett 
världsledande insektsinventeringsprojekt. I vår 
gratisaktivitet Forskning för folket öppnar vi upp 
dörrarna till vårt labb. Välkomna!
Ti 26 juni, 3, 10, 17 & 31 juli kl 10–12
ForskarFredag 28 sep kl 18 - 24
Gratis! Men vi tar gärna emot frivilliga bidrag

 

Missa inte... 
våra seminarier och ForskarFredag den 28 september när Station Linné 
och Svenska Malaisefälleprojektet har öppet hus. Kika gärna in på 
hemsidan. Och du har väl klickat ”gilla” på vår Facebooksida? Med jämna 
mellanrum dyker det upp aktiviteter där också! Mer information finns på 
www.stationlinne.se

Fantastiskt!
Sedan Station Linné 2008 tog över forskningsstationen från Uppsala 
universitet har vi fått smått otroliga 2 miljoner kronor av privatperso-
ner, företag och organisationer. Det visar att vi är många som tycker 
att verksamheten är viktig. Någon har skänkt 20 kronor och någon 
annan över 50 000 kronor! Alla bidrag är viktiga för oss, inte minst 
för att vi får ditt stöd i arbetet med och för mångfalden. Den första 
miljonen gick åt till att köpa in stationen och rusta upp den. För den 
andra miljonen köpte vi in ny mark så vi kan råda bot på trångbodd-
heten. Men först måste vår in- och utfart byggas om och markplane-
ringar göras. Nu pågår insamlingen till finansiering av det fortsatta 
utvecklingsarbetet och vi hoppas på en lika stor support som vi hittills 
fått. Tack för ditt bidrag!
Läs mer på www.stationlinne.se. 

Vårt insamlingskonto är bg 673-1426 
Eller swisha till 123 635 94 00 Du kan även hitta oss här:


