
Programgruppens tillbakablick på 2022 
 

Vårprogrammet startar 
En kall morgon med lätt snöfall startade 2022 års program med en utflykt till 
Kärnskogsmossen.  
I januari blev det tre vintervandringar. Först en norr om Ljusfallshammar med mestadels 
barmark på Gruvleden och gamla banvallen mot Grytgöl. Därefter ”Olstorpsrundan” med 
start vid Torstorps motionscentral i ett ganska perfekt vandringsväder med lagom vind och 
några enstaka minusgrader. Ett tunt lager nysnö avslöjade en hel del djurspår och ett antal 
fågelarter kunde observeras - talgoxe, blåmes, kråka, större hackspett och björktrast. 
Månadens sista utflykt gick på något isiga skogsvägar till ett vindskydd vid Östjuten. 
Återfärden gick norr om Målsjön till startplatsen vid Rejmyrevägens gamla sträckning.  
 

Populära vinterutflykter 
Alla fyra utflykterna i februari och en i mars fick dubbleras. Vandring på banvallen ”Från 
Prästköp till Borggård” var så populär att den fick erbjudas två dagar i rad. Åter igen 
förundrades vi över vattnets och malmens betydelse för Finspång. De tidiga vårtecken som 
kunde konstateras var snödroppsknoppar, filande talgoxar, en ropande spillkråka och en sol 
som faktiskt började värma. Med utgångspunkt från Ljusfallet gjordes två utflykter. Vi 
vandrade på frusen skogsväg till ett vindskydd som ligger vackert till vid Stamfjärden som är 
en del av Östjuten. Vandring i Nyhemsskogen blev det också två dagar i rad, andra tillfället 
på vindlande och snöiga stigar i kuperad vackert snöhöljd natur efter en snöig natt. I 
Kvillingeförkastningens naturreservat gick två vandringar över fina hällmarker med orörd 
tallskog och utsikt mot både Bråviken och Glan. Skönnarboleden har varit målet för många 
utflykter och är alltid populär De här gångerna var det vandring på norra slingan. Vid första 
tillfället lite tuffare än förväntat p.g.a. delvis isiga och snötäckta stigar. Vid andra tillfället 
blev det en betydligt lättare vandring, lika mycket snö men mer upptrampat. 
Två trevliga dagar i fint vårväder och med mycket information blev det på utflykterna 
”Tvartorp med Hemtvaren runt, Marks silvergruva och Auroras ring”. I fint vårväder kunde vi 
lyssna till bofink, dubbeltrast och nötväcka.  
 

Vårutflykter 
Våren mötte vi även några dagar senare på utflykten ”Fem sjöar i Sörskaten”, som blev fyra 
sjöar. På ett par av sjöarna började isen gå upp. Vi noterade storskrake, sångsvan, knipa, 
gräsand och korp. 
Under vårmånaden maj var det många utflykter på programmet. Den första gick till 
Pershyttan, S. Lund och Stensjön mellan reservaten Rösjöskogen och Strussjön. Därefter blev 
det Valborgsmässoberget och i liljekonvaljernas tid bjöd vi in till Skånstorp med bl.a. 
Skoglunds äng. I slutet på månaden blev det ”Besök hos en lantbrukare i Fräntorp” som 
berättade bl.a. om naturbeten och odling och i det kommande våtmarks-området Kråken. 
En typisk våraktivitet är gökotta. Den 26/5 bjöd vi in till gökotta på Kärnskogsmossen. Göken 
välkomnade direkt när deltagarna klev ur bilarna och hördes senare under hela vandringen. 
Bland övriga fåglar som noterades kan nämnas tornfalk, ljungpipare och grönbena 
Till Tisenö åkte ett stort gäng på en sommarutflykt som bjöd både på solsken och störtregn. 
Av Tisenös ägare fick vi intressant information både om öns historia och verksamheten nu. 
En sommarutflykt på närmare håll och med temat blommor gick till Glansgruvan. På artlistan 
blev det 69 arter. 
Vårprogrammet 2022 avslutades vid Gruvstugan, Hällestad med vandring på Gruvleden och 

underhållning av Pär Sörman som berättade om Dan Andersson och sjöng hans visor. 



Höstprogrammet startar 
Höstupptakten skedde på Holmsjöhultängen den 27/8.  Där Några dagar senare, den 1/9, var 
det vandring i strålande höstväder på Östgötaleden utmed Vättern vid Medevi. Hösten är en 
fin tid och för utflykter i vackra höstfärger och på programmet fanns flera vandringar: 
 i Kvillingeförkstningen, öster om Butbro, på Kärnskogsmossen och till Hedningeberget. Där 
fanns det många svampar – blomkålssvamp, kantareller, Karl Johan, fjällig taggsvamp, 
smörsopp m.fl. 
Svamputflykt hör förstås också hösten till. Två svamputflykter anordnades i Trumslagar-

torpets omgivningar och med efterföljande genomgång inomhus. 

En vandring runt Fjällmossen gjordes på senhösten, storslaget och stilla. En flock tofsmesar 
och några sångsvanar noterades. 
Under hösten gjorde vi också ett besök vid Selesjö, som är skogssällskapets gård. Där hade vi 
en intressant och givande dag med mycket information om forskning och försök. 
 

Naturreservat 
Flera naturreservat har vi besökt. Det första gjordes i Brevens tallskogar, en dag med april-
väder och snö. I reservatet finns många olika lavar, brandfält och mycket gamla tallar. 
Vårbesök var det också i Trangölen och Orrkojgölarnas naturreservat. Här gynnas djur och 
växter som kräver brandskadad skog för att trivas. 
Mossornas dag uppmärksammade vi med en mossutflykt till Ormlångens naturreservat 
tillsammans med Staffan Carlsson från Mossornas vänner. Där fick vi lära oss många olika 
mossor: björnmossa, vitmossa, cypressflätmossa, väggmossa, husmossa, kammossa, 
sidenmossa, kvastmossa, flagellkvastmossa, kvastmossa … 
I Lunnsjöreservatet blev det ett besök i slutet på oktober och lite senare gick vi i Asketorps 
naturreservat med riktigt gammal skog och mängder av mossor och lavar. Veckan därefter 
stod Strussarbergen och Hjälmstorpenäs naturreservat på programmet. Där var det dock lite 
svårt att ta sig fram bitvis pga. nerfallna granar, angripna av granbarkborren. En tjäderhöna 
passerade framför oss och en större hackspett hördes. 
 

Tillsammans med en representant från Rovdjursföreningen vandrade vi mellan två reservat i 
södra Hällestad. Förutom en skön vandring blev det en bra dialog mellan rovdjursföreningen 
och en fårbonde. 
 

Lärorika föredrag 
Många intressanta föredrag har erbjudits: ”Jord och gödsel” med Lena Israelsson, ”Soltärbin 
i Finspång” med Tommy Karlsson, ”Sociala getingar” med Erik Hammarström, ”Djuren på 
fjället” med Ingemar Lind, ”Fjärilar och blomflugor” med Fredrik Sjöberg,  ”Vätgas – ett 
projekt för framtiden” med Anders Stuxberg från Siemens Energy och ”Högtids-stunder i det 
vilda” en bildvisning med Erik Hallgren. Efter den före-läsningen fanns det möjlighet till mat 
och underhållning på Hugos.  
 

Fågelutflykter har anordnats med otroligt kunnige Roger Karlsson.  
Årets två första var en ugglespaning i Hällestadtrakten, då hördes en kattuggla. En snövit 
skogshare gladde lika mycket som en uggla.  Kvällen efter bedrevs spaningen i skogarna norr 
om Lotorp och då hörde och såg man en hane och en hona av kattuggla. 
Vid Kvismaren och Leonardsberg har Roger guidat oss vid olika årstider. På den 
gemensamma artlistan vid Kvismaren blev det 69 fågelarter. Vid Leonardsberg såg vi två 
ägretthägrar, mängder med gäss och änder som uppehöll sig i strandzonen. Flera havsörnar 
seglade förbi, varav några gjorde några fruktlösa försök att fånga kanadagäss. Sammanlagt 
42 arter. 



Favoriter i repris 
Många tidigare programpunkter har blivit populära och har, på begäran, upprepats. Till dem 
hör ”Malthult – en by i Risinge lappmark”, ”På gamla kyrkstigen till S:t Maria kyrka”, ”Den 
gamla flyktingförläggningen i Doverstorp”, ”Lämmetorp – en gammal by”, ”Göntorp – en by i 
gammal vacker miljö” och ”Den gamla wolframgruvan i Baggetorp”. 
Till populära utflyktsmål hör också de gamla järnbruken i Folkström, Grytgöl, Sonstorp och 

Hävla. 

Stort tack till alla engagerade personer som tar emot oss och berättar så mycket intressant. 

 
 
 
 

                                                                                             Programgruppen 
 


