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Ture fra Banjen ved Lohals Havn 

Alle ture varer op til 2 timer 

 

16. Juli    Sort Egern – Et historisk genudsætningsprojekt 

Kl. 14       Tag på gåtur og hør hvordan det går med de sorte egern, som blev sat 
   ud i Nordlangelands skove for at redde Danmarks ellers uddøende  
   sorte egern. Guide: Claus Dalskov  

23. Juli    Vandretur i landskabet omkring Lohals 

Kl. 10       Turen går langs kysten, igennem statsskovene og forbi Hollænder- 
   huset, hvor der fortælles om  natur- og kulturhistorie samt land-  
       skabselementerne. Guide:  Biolog Astrid Ejlersen. 

30. Juli  Lohals By - Fortid og nutid - Klimasikring og kulturmiljø 

Kl. 10  Vi går fra mødestedet ved Banjen på Lohals havn til Nordstrandsvej, 
   hvor vi kan se de seneste klimatilpasningstiltag i Lohals. 

   Vi tager et kort kig på de store skove, derfra tilbage til Lohals, hvor vi 
   tager en snak om byens historie i fortid og nutid. 

   Der vil også være fokus på de dyr og planter, vi møder på vejen.   
   Guide: Biolog Astrid Ejlersen 

Ture fra Bagenkop Havn   

Mødested: Havnekontoret ved Lystbådehavnen  

Alle ture varer op til 2 timer 

 

18. juli       Hatbakker og Vilde heste 

Kl. 15          Sig hej til en vild hest og bestig en hatbakke - Mød Langelands 
   helt specielle landskab. Guide: Biolog Astrid Ejlersen 

25. juli    Kuttere og mågeskrig ved Bagenkop Havn  

Kl. 15  Lær mågen at kende. Hør om fiskeriet i Bagenkop, og hvis vi er 
   heldige, kan vi gå ombord i en kutter. Guide: Ornitolog Nis Rattenborg  

1. august Landskabet omkring Bagenkop - Hatbakker og skovtyper 

Kl. 15  Guidet tur om naturen, kulturen og landskabet med fortællinger om fortid og nutid ved  
   Bagenkops kyst. Guide: Biolog Astrid Ejlersen 

8. august Trækfugle ved kysten 

Kl. 15            Turen går til Øen samt til Klise Nor - medbring egen kikkert.  

   Guide: Ornitolog Nis Rattenborg 

Andre Blå Flag aktiviteter 
2. juli &  Hvordan bliver dit spildevand renset?  

11. juli  Mødested: Roløkke Renseanlæg, Løkkeby Strandvej 10, 5900 Rudkøbing 

Kl. 10-11 Se hvordan et moderne rensningsanlæg fungerer. Rundvisning med  

   forklaring af de forskellige processer og behandlinger spildevandet   
   kommer igennem på rensningsanlægget inden det udledes til naturen. 

   Guide: Bjarni Hansen 

18. juli  Tranekær By – Byvandring 

Kl. 14-16 Mødested: P-pladsen ved Galaksen ( ligger mellem Slotsgade 89 og 91) 

    En tur gennem Tranekær by med fortællinger om byen, husene,    
   træerne og nogle af byens beboere gennem tiden.  

   Guides: Claus og Gitte Dalskov 

For børn 
6. juni  Klø en krabbe på skjoldet 

Kl. 10-12 Mødested: Bagenkop - Havnekontoret ved Lystbådehavnen  

12. juni   Klø en krabbe på skjoldet 

Kl. 10-12 Mødested: Rudkøbing Havn 

Deltagelse  er gratis! 


