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Öland Deluxe 

 

Dag 1  (11 april) 

 

Dag 2  (12 april) 

 

Dag 3  (13 april) 

 

11–15 april 2019 

Vi samlas i fågeltornet Beijers-
hamn runt 14-tiden. De som 
kommit med tåg hämtar vi upp 
innan i Kalmar C. I Beijershamn 
börjar vår bekantskap med de 
öländska fåglarna. Vi får fin 
överblick över fåglarna i vattnet 
och på stranden. I omgivning-
arna hörs en härlig fågelsång!  
 
När vi känner oss nöjda åker vi 
till vårt boende där vi får lite 
snacks innan vi installerar oss i 
våra rum. Ev tar vi en liten tur 
ner till Gräsgårdhamn som lig-
ger i närheten innan middagen 
som serveras kl 19.00. Efter 
middag har vi genomgång om 
dagen arter och vad som hän-
der nästa dag. 
 
 
 
Möjliga arter under dagen: 
Sångsvan, gäss, änder, va-
dare, skärfläcka, rovfågel. 

 
 

Efter frukost åker vi till Ölands 
södra udde, Ottenby. Vi skådar 
på olika ställen på udden för få 
olika vinklar av uddens fåglar. 
Vill man inte fika sin egna med-
havda kan man fika på Fågel 
Blå som serverar nybakta bul-
lar. Kl 11 får vi får se hur det går 
till att ringmärka fåglar. Det blir 
närkontakt med fåglar!  
 
Efter lunch som sker på just Få-
gel Blå, satsar vi på västra 
Öland (beror dock på vind och 
väder). Vid industribyggnaden i 
Grönhögen bör vi se svart röd-
stjärt och Västerstadsviken 
många änder, vadare och sälar. 
Ett snabbt stopp vid affären pla-
neras in. 
 
Efter middag håller en arkeolog 
ett föredrag om utgrävningen av 
Sandby borg. 
 
Möjliga arter under dagen: 
Mkt småfågel, svalor, svart 
rödstjärt, smådopping, va-
dare, småtärna, änder, gäss, 
havsörn. 
 

 
 

Idag ska vi upp till norra Öland. 
Vi startar en timme tidigare för 
att utnyttja dagen till max. Ut-
med den vackra kustvägen på 
nordvästsidan tar vi stopp lite 
då o då för att se vad som ligger 
på vattnet eller sträcker över 
sundet – lommar, ejder, gäss 
mm. Vi traskar runt på norra ud-
den där fyren Långe Erik finns, 
letar efter småfågel i buskarna 
och kikare över havet, checkar 
av vad som finns i Grankullavik, 
kanske en ägrett? Tar en kort 
sväng till Trollskogen, troligtvis 
sjunger trädlärkan som har en 
fantastisk sång! På hemvägen 
stannar vi vid Petgärdeträsk för 
se om pungmesen är på plats 
och doppingarna i fisk o kräft-
dammarna i Löt. Sista stoppet 
blir i Kapelludden som alltid bju-
der på mycket fågel. Förhopp-
ningsvis har rödspoven anlänt. 
 
Möjliga arter under dagen: 
lommar, doppingar, tärnor, 
änder, gäss, ägretthäger, rov-
fåglar, pungmes, rödspov. 
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Dag 4  (14 april) 

 

Dag 5  (15 april) 

Börjar morgonen i Ottenby lund 
som bör bjuda på en härlig få-
gelsångkonsert. Kanske får vi 
höra halsbandsflugnappare! 
Ett besök i Södra Lundtornet ger 
fin utsikt över schäferiängarna. 
Vi tar en sväng nere på udden 
för att checka av vad som finns 
där. Kanske har ringmärkarna 
fångat någon spännande fågel?  
 
Efter lunch som intas på Kvar-
nen fortsätter vi upp på Ölands 
östra kust. Besöker klassiska lo-
kaler som Seby badet och Tri-
berga. Vi avslutar dagen i Gräs-
gårdshamn. 
 
Efter middag är det en ost och 
vinprovning från Ölands köks-
mejeri. 
 
Möjliga arter under dagen: 
Halsband- o svartvitflugsnap-
pare, trastar, löv-, gran- och 
ärtsångare, svarthätta, sång- 
o berglärka, ängs- o piplärka, 
änder, gäss, vadare, rovfåg-
lar, kustlabb.  
 

 

Sista dagen. Efter frukost och 
inpackning av vårt bagage kör vi 
norrut på östra sidan. Tar en 
promenad till Görans Dämme, 
årta, skedand, snatterand är 
några änder vi bör se där. 
Chans till att se rapphöna och 
buskskvättor utmed vägen. 
 
En sväng ned till Stenåsabadet. 
En del småfågel brukar rasta 
där, kanske ser vi någon ugg-
leart – hornuggla, kattuggla. 
Uppe från tornet får vi bra utsikt 
över havet och skären i norr o 
söder. 
Sista anhalten blir Naturbokhan-
deln. Naturbokhandeln drivs av 
BirdLife Sverige. Där finns 
mängder av böcker, presentar-
tiklar, optik, holkar mm. Vi avslu-
tar tillsammans på Aronstorp 
lunchrestaurang (lunchen ingår 
ej). Kroppkakor kan rekommen-
deras! Sammanfattar resan och 
farväl av varandra. Skjuts för 
dem som ska in till Kalmar.  
 
Möjliga arter under dagen: 
Årta, rapphöna, röd glada, 
brun- o blå kärrhök, vadare. 
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Resdag Destination/områden 

Dag 1 – 11 april Ankomst till Öland 14.00. Beijershamn, Gräsgårdshamn 

Dag 2 - 12 april 
Södra Öland - Ottenby, ringmärkningsguidning, Grönhögen, Ventlinge, 
Västerstadsviken. Efter middag föredrag om utgrävningen av Sandby 
borg. 

Dag 3 - 13 april 
Norra Öland – västra kustvägen, Långe Erik, Grankullavik, Trollskogen, 
Petgärde träsk, Löt, Kapelludden. 

Dag 4 - 14 april 
Södra Öland – Ottenby lund, Ottenby, Seby badet, Triberga, Gräsgårds-
hamn. Efter middag ost och vinprovning. 

Dag 5 - 15 april 
Avfärd från Öland – Görans dämme, Stenåsa, Naturbokhandeln. Lunch 
Aronstorp (ingår ej i priset). Beräknad ankomst till Kalmar 14.00. 

 
 
 
 
 

Allmänt om resan 
Som du säkert redan har läst finns ett program 
som förklara vad som kommer att hända de 
olika dagarna på resan. Detta är ett preliminärt 
program, det kan när som ske omkastningar 
och justeringar i programmet. Det kan bero på 
väder, tillgång på fågel eller andra orsaker 
som sker under resan. Alla justeringar i pro-
grammet görs alltid för att ni ska få ut maximalt 
utav resan. 
 
Vi räknar med att se eller höra runt 130 arter. 
 
Avfärd varje morgon kl 08.00 förutom dag 3 då 
vi ska till Norra Öland, avfärd kl 07.00. Det går 
dock utmärkt att skåda själv eller fotografera i 
markerna runt om innan frukost. Om vädret är 
ok åker vi ev. ned till Gräsgårdshamn en mor-
gon innan frukost för dom som vill. 

 
Hur kommer vi att bo? 

Vi kommer att bo på mysiga Gammalsbygår-
den nära Gräsgårdshamn. Alla rum är individu-
ellt inredda och är utrustade med dusch, toa-
lett samt TV och trådlös internetuppkoppling 
(gratis). Frukost, middag och genomgång i hu-
vudbyggnaden. 
 

Kost och dryck 
Det ingår helpension i resans pris. Startar med 
middag ankomstdagen och slutar med frukost 
avresedagen. Frukostbuffé serveras kl 07.00, 
lunch runt 12.30 på restauranger förutom en 
dag då vi har med fältlunch. Middagarna  
 

 
 
 
 
serveras 19.00 på vårt boende som erbjuder 
lite extra bra råvaror med tyngdpunkten på lo-
kala råvaror och vad Öland kan förmå. Vatten 
ingår till maten. Det går bra att köpa vin eller 
öl. Varmt vatten kan tas med från vårt boende 
för att ha till egen fika under dagen. Ta med 
kaffepulver eller tepåsar. Vi kommer stanna 
dag 2 på eftermiddagen vid en affär om man 
vill handla frukt, fikabröd, snacks mm. Dag 5 
ingår inte lunch på Arontorp. 
 
Är det något som du är allergisk mot eller inte 
vill äta meddela oss snarast eller meddela gui-
den på plats.  
 

Kvällsaktivitet 
Efter middag dag 2 kommer en arkeolog hålla 
ett föredrag om utgrävningen av Sandby borg.  
Sandby borg är en fornborg på östra Öland. 
I slutet av 400-talet inträffade en våldsam mas-
saker på invånarna borgen. De döda lämna-
des obegravda. Sedan 2010 har undersök-
ningarna pågått och arkeologerna har gjort 
spektakulära fynd, bland annat exklusiva 
dräktspännen och glaspärlor. 
Borgen har aldrig återanvänts. Det ger ett käll-
material som ger en unik inblick i enskilda indi-
viders livsöden och död. Det finns en utställ-
ning om Sandby borg på länsmuseet.  
Mer information om projektet finns på 
www.sandbyborg.se.  
 
Dag fyras middag hoppar vi över desserten 
men får istället en ost och vinprovning från 
Ölands köksmejeri. Ölands Köksmejeri star-
tade 2013 och ligger i Alby på sydöstra Öland. 

file:///C:/Users/Bo/Downloads/www.sandbyborg.se
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De gör ost på hantverksmässigt sätt, av mjölk 
från kor i trakten. Sortimentet består av blåmö-
gelost, kittost, lagrad hårdost, grillost och 
smaksatt färskost. Mejeriet är inrymt i Albybo-
den, en affär med en historia som går mer än 
hundra år tillbaka i tiden. 

 
Vilket tempo kommer resan att ha? 

Resan är en A1 vilket innebär att även nybör-
jare kan ta del av resan och att tempot är lågt. 
Guiderna ropar ut stort sätt alla fåglarna som 
kommer i vår närhet, även med förklaring hur 
man artbestämmer dem. Vi är en liten grupp 
så det finns gott om tid o möjlighet att ställa 
många frågor. Du hittar en förklaring till A1 un-
der Resor i menyn ”Kunskap och tempo” 

 
Kläder 
Aprilvädret är lurigt. Oftast lite kallare på Öland 
då havet kyler ned och oftast kalla vindar. Titta 
på väderprognosen innan resan och packa 
därefter. Dock kommer mössa, vantar, vind o 
vattentäta kläder behövas. På fötterna rekom-
menderas varma stövlar eller kängor. Tofflor 
kan vara bra att ha med sig för inomhusbruk. 
Ev får du gå över gårdsplanen till måltiderna 
på vårt boende. 

 
Vad kan vi förvänta oss för väder? 

Temperaturen i april brukar ligga på 10 ○C och 

övervägande klart väder. Men Aprilväder kan 
vara lurigt, det kan snöa men även bli upp mot 
20o. Solen går upp kl 06.00 och ned 20.00. 

 
Litteratur och kartor 

För fåglar rekommenderar vi boken Fågelgui-
den av Svensson m.fl. (ISBN 9789174240399) 
du hittar den hos de flesta bokhandlare. Den 
finns även som en app och då med fågelljud 
inkluderat. En karta över Öland är alltid trevligt 
att ha med sig, inte minst för att se var vi befin-
ner oss de olika dagarna, samt om du vill göra 
egna noteringar. Men du kan även följa resan 
via mobilens kartor. Kartor hittar du hos olika 
handlare, eller kan du beställa från www.kart-
butiken.se (08-202 303). 

 
Utrustning  
Handkikare är ett måste på denna typ av re-
sor. Vi kommer även att fågelskåda på långa 
avstånd, vi rekommenderar starkt att du också 
har tubkikare med på resan för att få ut maxi-
mal upplevelse av dagarna, Du har möjligt att 
hyra hand- och/eller tubkikare av Fågelguid-
ning AB, hör av dig så berättar vi mer om 
detta. 
Andra saker som du bör ha med dig är vatten-
flaska, termos, plastmugg, ryggsäck för dags-
utflykterna. 
 

 
Artlista 
Du kommer få en artlista av oss första dagen. 
Här finns troligen alla arter med som vi kom-
mer att se under resan. Varje dag avslutas 
med en artgenomgång där guiden går igenom 
dagens observationer och hjälper dig med vad 
som är sett. Vi noterar också vilka orter/platser 
som besökts under dagen. Artlistan behåller 
du när resan är slut och blir ditt resedokument 
över vad som setts och hänt under resan. 
 

Våra guider 
Gigi Sahlstrand är en erfaren och mycket ruti-
nerad guide sedan många år tillbaka, och har 
fram till idag genomfört ett 50-tal resor till 
Öland. 
Till sin hjälp har hon Bosse Thoor, Han är upp-
vuxen i Kalmar där han bodde fram till 2018. 
Han har även bott på Öland. Vidare är han få-
gelskådare sedan barnsben och har ett stort 
intresse för fotografering.  
 
 

Övrig information 
 
 
 

Kontaktinfo till Fågelguidning AB 
 
Fågelguidning AB 
Klippans väg 76 
179 96 Svartsjö 
 
E-post: gb@fågelguidning.se 
Hemsida: www.fagelguidning.se 
Facebook: www.facebook.com/Fagelguidning 
Telefon till Gigi Sahlstrand: 0708–900 770 
Telefon till Bo ”Bosse” Thoor 076-007 2955 
 
Tveka inte med att höra av dig ifall du undrar 
över något! 
 
Vi ses! 
 
Gigi & Bosse 

http://www.kartbutiken.se/
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