
GEOCACHING I VÄRLDSARVET
SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

Geocaching är en modern skattjakt som finns 
över hela världen, fast utan karta. Du letar istället 
efter gömda skatter, eller cacher, med hjälp av 
koordinater som laddas ner från internet och 
visar dig till platsen. För att sedan kunna hitta 
rätt väg när du är ute och söker använder du din 
smartphone, läsplatta eller GPS-mottagare! 

Upplev världsarvet på södra Öland genom 
geocaching! På många platser runt om i 
världsarvet finns cacher utlagda. Ofta vill 
personen som lagt ut gömman visa upp eller 
berätta något om platsen. Tillsammans med över 
110 kilometer vandringsleder så finns det stora 
möjligheter att uppleva det unika landskapet 
precis när du själv vill. 

Världsarvet Södra Öland



Geocaching
Geocaching startade i Oregon, USA i maj 2000 när Dave Ullmer lade 
ut en hink med småprylar utanför Portland. Han meddelade sedan 
detta i en diskussionsgrupp på internet och därmed var sporten 
född. Sedan dess har aktiviteten vuxit och idag finns det nästan tre 
miljoner utlagda cacher i världen. Grunden är dock samma idag: 
låda och loggbok. I Sverige har vi över 100 000 cacher och antalet 
ökar varje dag. Sannolikheten att du gått förbi en geocache utan att 
veta om det är alltså stor! 

Vad behöver jag?
Det viktigaste som behövs är en GPS-mottagare. Enklast om du 
vill prova är att använda din smartphone om du har en. Därefter 
behöver du information om vart cacherna finns. De flesta apparna 
laddar hem den informationen automatiskt. Vad som också kan vara 
bra att ha med sig är penna, papper, handskar, karta och ficklampa. 
Ett tips är att klä dig i långbyxor, eftersom du ibland behöver gå förbi 
nässlor eller genom taggiga snår. Bra skor är också ett tips!

Officiell hemsida för geocaching: www.geocaching.com 
Information om geocaching i Sverige: www.geocaching.se 



Hur kommer jag igång?
• Börja med att ladda hem en app för geocaching till din 

smartphone – sök på geocaching i App Store eller Google Play 
och välj någon av de appar som är kostnadsfria.  

• Registrera ett eget konto på www.geocaching.com. I vissa 
appar kan du registrera dig direkt i appen, eller går det bra via 
webbläsaren. Registreringen är gratis! 

• Välj några cacher att börja med. Oftast söker appen fram de 
som finns närmast. Titta gärna på beskrivningarna av cacherna 
och läs några tidigare loggar. 

• Ge dig ut och leta! Koordinaterna tar dig till rätt plats, men 
mottagningen kan göra att marginalen ligger inom några meter. 
När du närmar dig, så får du helt enkelt leta själv, använda 
fantasin och om det behövs, ta hjälp av eventuella ledtrådar.

Vad gör jag när jag hittat cachen? 
• Skriv i loggboken! Det man brukar skriva är ditt användarnamn 

på geocaching.com samt vilket datum du hittade gömman. 
• Återställ cachen! Se till att du lämnar platsen som du hittade 

den och kolla gärna så att locket på cachen är ordentligt stängt. 
Att den är ordentligt gömd är förstås för att inga ”mugglare” 
(oinvigda) skall hitta den. 

• Logga ditt fynd! Detta går att göra direkt i appen eller på 
hemsidan. Skriv gärna några rader om din upplevelse, det 
uppskattas av den som lagt ut gömman. Hittar du inte cachen så 
kan du göra en sådan logg. 



Fyra tips på geocaching i världsarvet:

Eketorpsleden
Norrgården, Ventlinge

Slingan Bårby källa
Radbyar

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så 
värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten. Södra 
Ölands odlingslandskap togs år 2000 upp på FN-organisationen 
Unescos lista över världsarv. 

Radbyarna, den odlade marken, sjömarkerna och alvarmarkerna 
bildar tillsammans världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. 
Dagens lantbruk är en förutsättning för att vårt unika 
odlingslandskap ska kunna bevaras och fortleva.  
www.sodraoland.com
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