
Program 2020 – 1 
 
Onsdag 15 januari – Sydafrika, Västra kapprovinsen på egen hand.  
Mattias Andersson visar bilder från sin resa till Sydafrika i maj 2018. Från vidsträckta 
jordbrukslandskap till karoon och vidare mot indiska oceankusten. Sydafrika är även känt 
inom skådarkretsar för sin fantastiska havsfågelskådning. Vi möts kl. 18:00 i Vita huset på 
Ekmansgatan 11, Visby. Kontaktperson Per Smitterberg tel. 0705 68 53 68. 
 
Söndag 26 januari – Vinterfåglar i Slite. 
Idag beger vi oss till öns östra kust och ser vad Slite har att erbjuda av änder, doppingar, 
hägrar och kungsfiskare. Utflykten börjar vid Sjuströmmar och Bogeviken. Beroende på 
isläget får vi se vilka fåglar som finns. Eventuellt förflyttar vi oss till hamnen eller 
Lännalagunen. Samling kl. 10:00 på parkeringen direkt söder om Sjuströmmar. Ta gärna med 
fika, det kan värma gott. Ledare och kontaktperson Per Smitterberg tel. 0705 68 53 68. 
 
Söndag 23 februari – Klintehamns hamn, särskilt för nybörjare 
En utflykt för alla fågelvänner. Vi hoppas finna de typiska vintergästerna, bl.a. den vackra 
salskraken. De övervintrar med flera exemplar i hamnen. Tag gärna med kikare, vi har några 
kikare som du kan låna. Samling vid Karlsökajen kl. 10:00. Glöm inte att ta med något varmt 
att dricka! Kontaktperson Sven-Olof Lundgren tel. 070 26 77 324. 
 
Onsdag 26 februari – Årsmöte 
Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna berättar länsveterinär Agneta Karlsson-
Nordström bland annat om fågelinfluensa och annat som är av intresse för oss fågelvänner. 
Föreningen bjuder på fika. Vi möts kl. 18:00 i Vita huset på Ekmansgatan 11, Visby. 
Kontaktperson Sven-Olof Lundgren tel. 070 26 77 324. 
 
Onsdag 18 mars – Ringmärkning på fågelstation 
Ikväll ska vi få en inblick i vad som sker vid slöjnäten på en fågelstation. Bimbi Ollberg från 
Sundregruppen berättar om allt spännande man får reda på med hjälp av denna forskning. 
Föreningen bjuder på fika. Vi möts kl. 18:00 i Vita huset på Ekmansgatan 11, Visby. 
Kontaktperson Per Smitterberg tel. 0705 68 53 68. 
 
Söndag den 29 mars – Sjöfågelsträck vid Hammarudd 
Vi spanar efter sträckande sjöfågel och grillar korv vid Hammarudd på Ekstakusten. Kanske 
prickar vi den rätta flyttdagen? Föreningen bjuder på korv men ta med egen dryck. Samling 
kl. 09:00. Ledare och kontaktperson Sivert Söderlund tel. 070 33 26 677. 
 
Söndag 19 april – Möt våren på Närsholmen 
Nu är förhoppningsvis strandängens alla arter på plats. Tofsvipa, storspov, gravand och 
stenskvätta ger hopp om en fågelvår. Samling kl. 08:00 på parkeringen ute vid stora 
talldungen. Ta gärna med fika. Ledare och kontaktperson Per Smitterberg tel. 0705 68 53 68. 
 
Söndag 10 maj – Full fågelvår på Storsudret 
Nu är det dags att möta de långväga tropiska flyttarna som börjar trilla in på ön. Svalor, 
sångare och kanske någon ängshök. Vi njuter av alla efterlängtade gäster. Samling på 
parkeringen vid Hoburgsklippan (där asfaltvägen slutar). kl. 07:00. Ledare och kontaktperson 
Per Smitterberg tel. 0705 68 53 68. 
 



Tisdagen den 26 maj – Kvällsfåglar vid Lummelundsbruk 
Försommaren fyller den vackra parken nedanför kvarnbyggnaden med fågelsång av vanliga 
och mindre vanliga fåglar. Ta gärna med kvällsfika som kan smaka gott i 
försommarkvällen. Samling kl. 18:00 vid den nedre parkeringen, Lummelundsbruk.  
Ledare och kontaktperson Clas Hermansson tel. 0702 54 03 95. 
 
Söndag 7 juni – Botvardsdammen Hablingbo 
Nu ska vi besöka en ”doldis” bland de gotländska bevattningsdammarna. Här trivs alla 
doppingarter vi har på ön tillsammans med mycket änder och ofta seglar någon rovfågel förbi. 
Samling kl. 08:00 vid gårdsbutiken Margus hemslöjd som ligger 1 km S Hablingbo samhälle. 
Ledare och kontaktperson Sivert Söderlund tel. 070 33 26 677. 
 


