
Program januari – juni 2019 
 
(Siffrorna vid utflyktsmålen hänvisar till deras numrering i föreningens bok Skåda fåglar på 
Gotland, som Du kan köpa från oss.) 
 
 
Lördag 5 januari Kustvandring i Sundre (1 & 3) 
Nytt år, nu ska julmaten promeneras bort! Vi planerar att vandra längs kusten från Rivet och 
österut så långt orken finns och fåglarna visar sig. Skärsnäppor, berglärkor, pilgrimsfalk och 
kanske en praktejder. Vad som kan dyka upp. Samling vid Naturum i Vamlingbo (vid kyrkan) 
kl. 09:00. Ledare och kontaktperson Arvid Svanborg tel. 073 778 10 87. 
 
Tisdag 22 januari Nära - från 5 cm till 5 km från Näktergalslunden 
Du behöver inte resa långt för fina naturupplevelser. Mart Marend visar bilder från naturen du 
kan uppleva på nära håll. Vi möts kl. 18:00 i Vita huset på Ekmansgatan 11, Visby. 
Kontaktperson Clas Hermansson tel. 070 25 40 395. 
 
Lördag 16 februari Fågelpromenad i Visby (68 & 69) 
Dags att uppleva vad Visby kan erbjuda i fågelväg. Vi promenerar i maklig takt och spanar 
fåglar i Almedalen, längs strandpromenaden och kanske lite längre norrut. Allt beror på 
vädret och fågeltillgången. Ta gärna med barnen! Samling på parkeringen utanför Kruttornet 
kl. 09:00. Ledare och kontaktperson Fredrik Gustafsson tel. 070 660 50 93. 
 
Söndag 24 februari Klintehamns hamn - särskilt för nybörjare (32) 
Naturligtvis är också andra intresserade välkomna. Vi ser på många olika arter bl.a. den 
vackra salskraken som bl.a. häckar i skogssjöar i norra Sverige. De övervintrar med flera 
exemplar i hamnen. Ta gärna med kikare. Vi har också några kikare som du kan låna. Glöm 
inte att ta med något varmt att dricka! Samling kl. 10:00 vid Karlsökajen. Kontaktperson 
Sven-Olof Lundgren tel. 070 26 77 324.  

Onsdag 27 februari Årsmöte 
Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna berättar Bimbi Ollberg om sitt omfattande 
kornknarrsprojekt, där åtskilliga gotländska kornknarrar ringmärkts och detaljstuderats. . Vi 
möts kl. 18:00 i Vita huset på Ekmansgatan 11, Visby. Kontaktperson Clas Hermansson tel. 
070 25 40 395. 
 
Onsdag 6 mars Guatemala & Honduras 
Zsombor Károly visar bilder och berättar om norra Centralamerikas fågelliv. Mångfalden här 
är enastående med färgsprakande fjärilar och orkidéer, blixtsnabba kolibrier och underliga 
guaner. Vi besöker täta molnskogar, tar oss genom mangroveskogar och får se vulkanerna 
spegla sig i världens kanske vackraste sjö, Atitlán. Vi möts kl. 18:00 i Vita huset på 
Ekmansgatan 11, Visby. Kontaktperson Clas Hermansson tel. 070 25 40 395. 
 
Söndag 17 mars Vinterfåglar i Slite (81 & 82) 
Såhär mellan vinter och vår kan vi få se allt möjligt i fågelväg. Ligger ännu isen kanske vi ser 
havsörn vid någon vak eller kungsfiskare i strömmarna. Alltid bjuds det något. Skådandet 
fortsätter sedan till Vägumeviken (Lännalagunen). Glöm inte matsäcken! Samling kl. 09:00 
vid P-platsen direkt söder om Sjuströmmar, Slite. Ledare och kontaktperson Per Smitterberg, 
tel. 070 56 85 368. 



 
Söndag 7 april Sträckande fågel vid Ekstakusten (28) 
Vi spanar efter sträckande fågel och grillar korv vid Tomsarve kvarn på Ekstakusten. Man får 
hoppas att korven smakar och många fågelsträck drar förbi. Föreningen bjuder på korv men ta 
med egen dryck. Samling kl. 09:00 vid Tomsarve kvarn, Eksta. Ledare och kontaktperson 
Sven-Olof Lundgren tel. 070 26 77 324. 

Söndag 28 april Peteskusten (23) 
Petesviken, Boviken och de små holmarna Grunnar, Laxskär, Gjausården och den välbetade 
strandängen tillhör mina favoriter som fågellokal och naturområde. Det blir en vandring på 
c:a 2 km på lättgången mark. Här finns trutar, måsar, tärnor, änder, vadare, lärkor och flera 
andra överraskningar. Kom ihåg ryggsäcken med fikat. Samling vid Petesgården i Hablingbo 
kl. 08.00. Ledare och kontaktperson Sivert Söderlund tel. 070 33 26 677. 
 
Söndag 12 maj Ålarve (41) 
En av öns mer tillgängliga strandängar är Ålarve naturreservat i Ronehamn. Vi får 
förhoppningsvis njuta av gäss, änder och vadare på bekvämt avstånd. Medtag gärna fika. 
Samling på parkeringen vid reservatsentrén (se skylt i samhället) kl. 09:00. Ledare och 
kontaktperson Per Smitterberg tel. 070 56 85 368. 
 
Söndag 19 maj Storården (18) 
Dags för ett besök vid föreningens nya fågeltorn, bekvämt placerat vid Burgsvikens nordöstra 
strand. De betade maderna nedanför tornet lockar många arter med gäss, simänder och vadare. 
Brun kärrhök patrullerar regelbundet över vassruggarna. Om det lockar deltagarna så kan vi 
även åka vidare till det klassiska Stockviken. Glöm inte matsäcken! Samling kl. 08:00 på den 
lilla rastplatsen strax norr om Fide fajans. Ledare och kontaktperson Sven-Olof Lundgren tel. 
070 26 77 324. 
 
Tisdag den 21 maj Kvällsfåglar vid Lummelundsbruk (76) 
Försommaren fyller den vackra parken nedanför kvarnbyggnaden med fågelsång av vanliga 
och mindre vanliga fåglar. Tag gärna med kvällsfika som kan smaka gott i försommarkvällen  
Samling kl. 18:00 vid den nedre parkeringen, Lummelundsbruk. Ledare och kontaktperson 
Clas Hermansson tel. 070 25 40 395. 
 
Tisdag 4 juni Nattsångare på Lina myr (60) 
Det börjar bli en starkt efterfrågad tradition att besöka denna klassiska nattfågellokal. Där 
trivs gräshoppsångaren men även vaktel och kornknarrar kan höras samt kanske någon 
hoande hornuggla. Samling kl. 21:00 vid Vallstena kyrka. Ledare och kontaktperson Lars 
Brolund tel. 076 831 70 93. 

Tisdag 18 juni Roma returvattendammar (56) 
Centralt på vår ö finns denna lättskådade våtmark, de fågelrika returvattendammarna utanför 
Roma samhälle. Här finns fina chanser att detaljstudera svarthake- gråhake- skägg- och 
smådopping, olika änder och spännande sångfåglar. En utflykt som passar både nybörjare och 
gamla rävar. Ta gärna med kvällsfika. Samling kl. 18:00 vid Halla bygdegård. Åsa Björnholm 
och Per Smitterberg (tel. 070 568 53 68) leder äventyret. 
 
Skåne/Ölandsresa 29 augusti – 1 september 2019 
Föreningen planerar en fastlandsresa med Skåne och Falsterbo Bird show som huvudmål. På 
hemvägen passerar vi Öland innan det är dags att återvända till ön. Resan sker med hyrbuss 



som vi kliver på i Oskarshamn. Avresa torsdag, Bird show fredag, skådning på Nabben/Näset 
lördag, till Öland under eftermiddagen för övernattning, söndag skådning på Öland och 
hemresa söndag kväll. Max 8 deltagare, först till kvarn! Sista bokningsdatum och spikade 
detaljer kommer i Bläcku 1 2019. Ledare och kontaktperson Sven-Olof Lundgren tel. 070 26 
77 324, som tar emot förhandsbokningar och svarar på frågor. 


