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PROPPEN UR! 

Gäss, sånglärkor och tofsvipor har varit här i Mälardalen en stund, nu i 

dagarna så har det kommit brun kärrhök, fiskgjuse, trana och mängder 

med änder. Det är en härlig tid vi går till mötes, bofinkens sång blandas 

med ringduvans kutter. Funderingarna snurrar i huvudet, vilken sångare 

ska dyka upp först? Jag sätter en slant på gransångare, sätter du emot? 

Resor under 2019 

Vi kan med både stolthet och glädje konstatera att några av våra resor redan 

är fullbokade, andra fortsätter att fyllas på. Vi jobbar hela tiden med att hitta 

resmål som attrahera dig som resenär, våra enkäter efter olika aktiviteter är 

en viktig del i det kvalitetsarbete som vi hela tiden genomför. Vill rikta ett 

stort tack till alla er deltagare, och ni som hjälper oss med feedback vilket 

bidrar till vår strävan att ständigt bli bättre på det vi gör. 

“Fantastisk dag med många nya kryss, massor 

med fåglar, magiskt Afternoon Tea och allt 

komponerat av Gigi och Fågelguidning AB. Så 

grymt bra allting, världsklass och jag lärde 

mig såååå mycket och solen sken“. 
Citat från en deltagare i Möt sånglärkan, Svartsjöviken. 

HJÄLSTAVIKEN - FORTSÄTTNINGSKURS 

19 mars begav sig åtta entusiastiska fågelskådare till Hjälstaviken för att 

bygga på sina kunskaper, tillsammans med guiden Gigi Sahlstrand. Tidigare 

under vintern hade en inledande kursdag vid Svartsjöviken och Svartsjö slott 

genomförts. Våren visade upp sig från sin bästa sida. Mindre sångsvan, trana 

och fem arter gäss gladde deltagarna, bofinken sjöng i solskenet. Det finns 

planer på nya kursdagar, följ oss på hemsida och Facebook för mer 

information. 

SOLEN OCH LJUSET 

Sedan förra nyhetsbrevet så 

har dagen blivit nästan tre 

timmar längre. Det märks 

både på morgonen och 

kvällen, inte blir det sämre av 

att termometern pekar på 

+10○ vissa stunder. Ett tydligt 

tecken på ljusets ankomst 

märks inte minst i markerna, 

många fler fågelskådare som 

skakat av sig vintermörkret 

dyker upp vid fågeltornen och 

längs kustlokalerna. Kanske är 

det just dig som vi träffar vid 

nästa tillfälle, vi syns i fält! 

Gigi & Bosse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vår, Hjälstaviken. 

 



MÄSSOR I ÄLVSJÖ 

Under tre helger har Fågelguidning AB deltagit i mässuppdrag för Swarovski 

optik i samarbete med Gunnar Olssons Foto. Mässorna i Älvsjö har varit Allt 

för sjön och Trädgårdsmässan. Ett perfekt tillfälle för oss att dela de 

erfarenheter vi har från av att använda Swarovskis produkter i fält, 

erfarenheter som du kan ha glädje av när du besökte montern. Är du tveksam 

inför ditt val av kikare eller kamera så är det alltid en trygghet att besöka 

Gunnar Olssons Foto, dom hjälper dig att hitt rätt produkt.  

RAPPHÖNAN FIRAR 10 ÅR! 

När Gigi Sahlstrand för 10 år sedan tog initiativet till att starta Rapphönan, 

var det nog ingen som insåg vilken betydelse detta kvinnliga nätverk skulle få 

för kvinnliga fågelskådare i Sverige. När nätverket startade var känslan att 

det var 85% män och 15% kvinnor som skådade fågel, idag börjar det bli en 

fin balans mellan kvinnor och män i skådarsverige. Denna balans har 

bidragit på många sätt till att få ett bättre ”klimat” bland fågelskådarna. En 

annan trevlig effekt av att kvinnor våga kliva fram i rampljuset är att Sveriges 

två största fågelföreningar har kvinnliga ordförande BirdLife Sverige och 

Club 300. Fågelguidning AB vill passa på att gratulera alla kvinnor som gjort 

denna förvandling av skådarsverige möjlig, GRATTIS!! 

GRUB’S SKOR 

Fågelguidning AB har sedan en tid tillbaka ett samarbete med BootCompany 

Norden AB. Företaget marknadsför skor från Grub, skorna är tillverkade i 

naturgummi och finns både som stövlar och kängor i olika modeller och för 

många olika ändamål. Fågelguidning AB har under hösten och vintern testa 

tre olika produkter, kängan Ptarmigan 5.0, stövel SnowLine 8.5, ATL 5.0 och 

MidLine 5.0. Resultatet så här långt är enbart positivt, produkterna håller 

fötterna varma och torra, samt är mycket fotriktiga även efter en hel dags an-

vändning. Vi kommer fortsätta vår utvärdering under året, fler utlåtande från 

dessa tester återkommer i senare nyhetsbrev. Mer info på 

www.bootcompany.se 

TRANDANSEN, ÖLANDSHELG. 

Under våren kommer Fågelguidning AB att finnas på två olika tillställningar 

för att prata och visa upp Swarovskis produkter. Du kommer att hitta oss 

dels på Trandansen Hornborgasjön 6-7 april, och Club300 i Ottenby 31 maj 

– 1 juni. Vid båda tillfällena har du fina möjligheter att prova på större delen 

av Swarovskis kikarsortiment. Det finns också möjlighet att få hjälp med att 

byta vissa slitagedelar på din kikare, är du i närheten tveka inte, utan kom 

förbi och testa! Är du nöjd med din nuvarande utrustning, då är du alltid 

välkommen att komma förbi och säg hej till oss. 

 

 

 

Gigi tipsar om kikare! 

 

 

 

Rapphönan firar 10 år. 

 

 

 

 

Ptarmigan 5.0 en slitstark känga. 

 

 

 

 
Gigi visar Swarovski produkter. 



 

BOSNIEN – HERCEGOVINA 5–11 MAJ 2019 

Fågelguidning AB återvänder till detta fantastiska land! 

2017 var Gigi här för första gången och nu ger vi dig chansen att följa med 

2019 för att uppleva många fina stunder. Resan innehåller allt från kust till 

berg, djupa dalar och vattendrag, allt i ett behagligt tempo. Vi besöker en 

backsvalekoloni med tusentals par, intill denna koloni finns en stor häckning 

med 250 par biätare. Mängder med spännande fåglar, rovfåglar, trastar, 

spettar, ugglor, sångare, vadare, sparvar i en härlig mix. 

Vi bor på Guesthouse Liska (betyder sothöna), ägaren Eddie har bott 15 år i 

Sverige. Ett fåtal platser finns kvar. Mer information hittar du på: 

fagelguidning.se/bosnien-hercegovina5-11-maj-2019/ 

 

VISSTE DU ATT…. 

Knölsvanen är en av de tyngsta fåglarna som kan flyga med en snittvikt på 

12kg. Vingspannet är strax över 2 meter. Svanar är de fågelarter som har flest 

fjädrar av alla fåglar. Du kan hitta den från USA till Kina. Knölsvanen har 

inga underarter. 

RESOR SOM ÄR PÅ GÅNG 2019–2020 

      29-31/3 2019 HÅLLÖ & NORDENS ARK - DELUXE EN UNDERBAR ”Ö-PÄRLA” 

 11-15/4 2019 ÖLAND – DELUXE HÄRLIGA ÖLAND, MÖT VÅREN! 

 5-11/5 2019 BOSNIEN HERCEGOVINA EN RESA SOM HAR ALLT 

 3-7/9 2019 VADEHAVET DANSKA JYLLAND / NORRA TYSKLAND EN KLASSIKER! FÅGELRIKT 

 11-15/9 2019 HÅLLÖ & RAMSVIK LITE BLÅST = HAVSFÅGLAR 

 30/9-7/10 2019 SPANSKA SYDKUSTEN & MAROCKO ROVFÅGLAR, DELFINER, SOL 

 2020 DU HITTAR MER INFORMATION OM VÅRA RESOR PÅ HEMSIDAN, NEDAN ETT AXPLOCK 

 VINTER VIETNAM & THAILAND, SÖDRA ISRAEL 

 VÅR TRANDANSEN, GOTLAND, HÅLLÖ & RAMSVIK, ÖLAND, POLEN 

 SOMMAR PYRENÉERNA, ABISKO, ISLAND, STEKENJOKK 

 HÖST VADEHAVET, SKÅNE, ÖLAND, PORTUGAL, MAROCKO, OMAN 

 

 

En dag i Bosnien – Hercegovina 2017. 

Kontakta oss 

      

Klippans väg 76 

179 96 SVARTSJÖ 

0708–900770 / 076–007 29 55 

gb@fagelguidning.se 

www.fagelguidning.se 

http://fagelguidning.se/bosnien-hercegovina5-11-maj-2019/
http://fagelguidning.se/bosnien-hercegovina5-11-maj-2019/

