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Dag 1 (11 sept)  Dag 2 (12 sept)  Dag 3 (13 sept) 
Resdag. Resan börjar 13.00 vid 
Trollhättans järnvägsstation. Bil 
eller minibuss utgår från Stock-
holm där deltagare kan åka med 
mot delad bränslepeng. Runt 
14.00 tiden åker vi ut båt ut till 
Hållö från Smögen. Båtresan tar 
ca 15 minuter. Vi bjuds på fika 
när vi kommer och efter vi in-
stallerat oss i våra rum tar vi en 
skådartur på ön. Siktet är ”Hol-
ken”, en stuga/vindskydd som 
ger bra blick över havet.  
 
I solnedgången äter vi middag 
och har en genomgång av vilka 
arter vi sett och om vad som 
händer nästa dag. Kanske någon 
vill ta ett dopp i havet? Bastu 
kan bokas.  
 

 Hela dagen på Hållö! Vi utfors-
kar ön och dess fåglar. Men 
först har vi börjat i Holken för 
kolla vad som sträcker ute till 
havs. Efter den goda fisksoppan 
till lunch får vi en intressant och 
inspirerade förevisning av fyren 
och Evert Taubes koppling till 
ön.  
 
Fika läggs in vid lämplig tidpunkt 
eller när kaffetarmen gör sig 

påmind      . 
 
Till kvällen blir det skaldjurs-
buffé! Om solen har lyst under 
dagen får vi en fantastisk sol-
nedgång över havet. 
 
 

 Efter en kortare skådartur 
packar vi ihop och åker en 2 
timmars båttur in i Ramsvikslan-
det. Ev lägger vi om rutten och 
åker runt öarna om havet är 
lugnt o fint. Därefter packar vi 
in oss i vårt/våra fordon och 
åker ca 30 minuter till vårt bo-
ende i Ramsvik, Ramsvik stugby 
och camping. 
 
Väl framme bjuds vi på lunch, 
efter vi installerat oss skådar vi i 
närmiljön. Middag äter vi när 
kvällen kommer, också på vårt 
boende. 
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                           Ramsviks stugby 
 
 
 
 
 
 

Dag 4 (14sept)  Dag 5 (15 sept)  
 Idag ska vi får guidning vid Gross-
hamns ringmärkningsstation. Hur 
går det till när man ringmärker? Vi 
får hoppas det är en bra dag så vi 
får se många fåglar och kanske nå-
gon mer ovanlig fågel i fångstnä-
ten! Vi skådar runt i Ramsvikslan-
det, kikar både över havet, bland 
klipphällar, kanalen, buskmarker 
mm. Vi fint väder tar vi med vår 
lunch annars intar vi den på vårt 
boende.  
 
Fika läggs in vid lämplig tidpunkt el-
ler när kaffetarmen gör sig påmind 

     . Middag på kvällen. 
 

 Vi tar en kortare skådartur i när-
området efter frukost. Efter fikat 
är det sen dags att ta farväl av 
västkusten. Vi beräknar vara 
senast kl 14.00 i Trollhättan. Ev 
äter vi gemensam lunch innan 
(ingår ej i priset). 
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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 upp mot 100 ar-
ter. 
 
Skådning direkt efter frukost som serveras runt 
kl 08.00. På Hållö plockar vi själv fram vår fru-
kost. Det går dock utmärkt att skåda eller foto-
grafera själv eller i grupp innan frukost. Om det 
blir en solig dag får vi fantastiska solupp-
gångar eller solnedgångar över havet. 

 
Hur kommer vi att bo? 

Vi kommer att bo på vandrarhemmet på Hållö. 
Dusch finns på rummet men toalett finns i 
byggnaden jämte (inte många meter att gå). 
Måltiderna och samlingsrum i egen byggnad 
också precis jämte. I Ramsvik bor vi i ”villavag-
narna” som har badrum med dusch och toalett. 
Våra måltider äter vi i huvudbyggnaden. Vi har 
tillgång till samlingsrum som är bra o mysigt 
för artgenomgång. Ta med egna sängkläder. 
Städning slipper ni, det ingår i ert pris. 
 

Kost och dryck 
All mat och fika ingår i resans pris. Lunch res-
dagarna ingår ej. Till måltiderna serveras vat-
ten. Det går utmärkt att ta med sin egen dryck, 
även alkohol till Hållö. I Ramsvik har de full-
ständiga rättigheter. 
 
Är det något som du är allergisk mot eller inte 
vill äta meddela oss snarast eller meddela gui-
den på plats.  
 

Kvällsaktivitet 
På kvällarna samlas vi i samlingsrummet för 
samkväm och artgenomgång med kanske nå-
got gott i glasen för att fira dagens obsar? 

 

 
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 
Septembervädret är lurigt. Titta på väderpro-
gnosen innan resan och packa därefter. Vi re-
kommenderar alltid att ta med vind o vatten-
täta kläder. På fötterna är kängor vettiga att ha 
men gymnastikskor fungerar. Vi kommer inte 
gå i några blaskiga områden. Tofflor kan vara 
bra att ha med sig för inomhusbruk. Badkläder 
kan rekommenderas ifall man vill bastubada, 
havet kan vara skönt för ett dopp, med eller 
utan bastu! 

 
Vad kan vi förvänta oss för väder? 

Temperaturen i september brukar ligga på 10–

18 ○C och övervägande klart väder. Tempera-

turen i vattnet kan t o m vara högre än luften, 
upp mot 18 grader är inte ovanligt!  Solen går 
upp runt 06.30 och ned 19:30. 

 
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 bok om havsfåglar kan även re-
kommenderas. Bästa är att höra med Natur-
bokhandeln vad dom rekommenderar 
(www.naturbokhandeln.se). En karta över 
Västkusten kan vara trevligt men du kan även 
följa resan via mobilens kartor. Kartor hittar du 
hos olika handlare, eller kan du beställa från 
www.kartbutiken.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 

http://www.kartbutiken.se/
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maximal upplevelse av dagarna, Du har möjligt 
att hyra hand- och/eller tubkikare av Fågel-
guidning AB, hör av dig så berättar vi mer om 
detta. 
Andra saker som du bör ha med dig är vatten-
flaska, termos, plastmugg, penna, ryggsäck för 
dagsutflykterna. 
 

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 
genomfört flertal resor till Västkusten. 
Till sin hjälp har hon Bosse Thoor som är delä-
gare i Fågelguidning AB. Han är uppvuxen i 
Kalmar där han bodde fram till 2018. Han har 
även bott på Öland. Vidare är han fågelskå-
dare sedan barnsben och har ett stort intresse 
för fotografering.  
 
 

Övrig information 
Resan startar på Trollhättans järnvägsstation 
kl 13.00. Deltagare som åker med från Stock-
holm gäller: 08.00 Fittja tunnelbanestation, 
08.15 Södertälje Hamns pendelstation. Resan 
avslutas senast 14.00 på Trollhättans järn-

vägsstation. Tillbaka i Stockholm ca 19.00.  
 
 
 

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 
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