
Program augusti-december 2022 
 
Söndag 21 augusti – Roma returvattendammar (56) 
”Mitt på ön” ligger denna fina dopping- och andmagnet. Dessutom drar de ofta till sig 
hungriga örnar som också ”spanar fåglar”. Samling kl. 09:00 vid bygdegården. Ledare och 
kontaktperson är Sven-Olof Lundgren, tel. 070 267 73 24. 
 
Söndag 28 augusti – Kovik (34) 
Vid denna tid brukar vadarna finnas i fina, blandade flockar vid våra grunda havsvikar. Vi 
njuter av det som bjuds under bekväma former. Nära och bekvämt utan att behöva klänga 
över ”stock och sten”. Samling kl. 08:00 på p-platsen. Ledare och kontaktperson är Per 
Smitterberg, tel. 070 568 53 68. 
 
Söndag 18 september – Näsudden (19) 
Det börjar bli dags att åter besöka denna sydvästra udde på ön. Det är mitt i sträcket av 
rovfåglar, änder och tättingar. Vi hoppas på optimala förutsättningar och samlas längst ut på 
Bodudd i sydväst (där vägen tar slut). Samling kl. 08:00. Ledare och kontaktperson är Per 
Smitterberg, tel. 070 568 53 68. 
 
Söndag 25 september – Kuppen (51) 
Det arktiska sjöfågelsträcket är alltid en stor upplevelse, det gäller bara att ”pricka rätt dag”. 
Vi hoppas på det och att gäss, änder och vadare kommer ”på led” mellan Kuppen och 
Östergarnsholm. Samling vid p-platsen på Kuppen (där körvägen slutar) kl. 07:00. Ta gärna 
med något att sitta på. Ledare och kontaktperson är Per Smitterberg, tel. 070 568 53 68. 
 
Söndag 9 oktober – Fågelhöst i Sundre (1) 
Traditioner ska hållas levande och att uppleva fågelhösten i Sundre är en sådan. Vi startar vid 
Hoburgen i söder och ser sedan hur det utvecklar sig med väder och fågeltillgången. Samling 
på p-platsen norr om Hoburgsklippan (där asfaltvägen slutar) kl. 08:00. Ledare och 
kontaktperson är Per Smitterberg, tel. 070 568 53 68. 
 
Söndag 23 oktober – Botvaldevik (58) 
På kusten nordost om Storsund ligger denna lilla fiskehamn, som ofta hyser fina artblandade 
sjöfågelflockar. De lockar förstås till sig hungriga örnar som letar en måltid. Samling på 
planen innanför hamnen kl. 09:00. Ledare och kontaktperson är Per Smitterberg, tel. 070 568 
53 68. 
 
Skådarpub 19 november 
Dags att ”krypa inomhus” och träffa andra fågelvänner. Mat, dryck och goda samtal. Detaljer 
och anmälan senast söndag 13 november till Sven-Olof Lundgren, tel. 070 267 73 24. 
 
Lördag 10 december – Tips om fågelmatning i Almedalen (68) 
Vad ska man egentligen mata änderna och måsarna med, limpa eller havrekross? Du får tips 
om detta samt hjälp med artbestämning av trutarna. Samling vid dammen från kl. 10:00. 
Ledare och kontaktperson är Sven-Olof Lundgren, tel. 070 267 73 24. 
 
Onsdag 14 december – Föredrag berguv & Lucia 
Dags att få en inblick i hur de gotländska berguvarna har det. 2021 avslutades en tvåårig 
inventering av vår största uggla. Det är hög tid att presentera detta som fick ställas in ifjol på 
grund av pandemin. Per Smitterberg berättar och visar bilder. Dessutom det traditionstyngda 
luciafikat. Vi möts kl. 18:00 i Vita huset på Ekmansgatan 11, Visby. Kontaktperson är Sven-
Olof Lundgren, tel. 070 267 73 24. 


