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Välkommen att följa med Fågelguidning AB till Spanien! 
 
Resan tar oss till Katalonien i de östra delarna av Spanien och startar och avslutas i 
Barcelona. Därifrån tar vi oss norrut, för att dela upp resan mellan bergskedjan Pyrenéerna 
och stäpplandskapet söder om bergen. Vi kommer att tillbringa tre heldagar i Pyrenéerna, 
varav två av dem vigs åt gamfotografering för att alla ska få största möjliga chans att få se 
och fotografera alla fyra arterna (d.v.s. grågam, gåsgam, smutsgam och lammgam). Vi 
lägger totalt fyra dagars fotografering av stäppens fåglar, med två gömslesittningar per dag i 
specialgömslen för en lång rad olika arter. Att till exempel få sitta i ett gömsle och se en 
småtrapp spela, att ha stora gamar på bara några meters håll eller studera aktiviteten i en 
biätarkoloni, är helt fantastiska upplevelser. För att inte tala om ett specialgömsle dit stora 
rovfåglar kommer för att dricka, just framför din kameralins! 
 

Program 
 

Dag 1 (14 maj) 
 

 
Gåsgam  

 
Resan startar på flygplatsen i Barcelona, 
dit alla tar sig på egen hand (vi kommer att 
rekommendera lämpliga flyg).  
 
Efter vi alla har samlats och bekantat oss 
med varandra, möter vi vår lokala guide 
och påbörjar transporten mot Tremp i 
Pyrenéerna, där vi ska bo de inledande tre 
nätterna av resan. Tremp ligger ca 2,5 
timmes transport från Barcelona.  
 
Väl där inkvarterar vi oss i vårt boende 
och går igenom lite praktiska tips och råd 
inför den kommande veckans 
fotografering. Under kvällen varje dag går 
vi igenom i vilka gömslen var och en 
kommer att sitta efterföljande dag, samt 
vilka tider som gäller.       
 

Dag 2–4 (15 - 17 maj) 
 

 
Lammgam 

 
Dessa tre första dagarna på resan viger vi 
åt fotografering i Pyrenéerna, där gamarna 
utgör våra främsta mål. Vi kommer att dela 
upp oss i tre grupper med 3 personer per 
grupp, som fördelas mellan de olika 
gömslena. Två grupper sitter i två olika 
gamgömslen, där vi sitter hela dagen. Här 
räknar vi med alla fyra gamarterna, samt 
andra trevliga besökare som t.ex. bruna 
glador. Den tredje gruppen kommer att 
göra två gömslesittningar, den ena i en 
koloni med biätare och den andra för 
andra fåglar som finns på plats för tillfället. 
Efter varje dag roterar vi, så alla 
grupperna kommer att ha suttit i samtliga 
gömslen. Kvällen den 17 maj åker vi 
söderut till Montsonís (ca 1 h transport), 
som kommer vara vår basecamp för 
resten av resan.  
 
Möjliga arter att fotografera: 

Grågam, gåsgam, smutsgam, lammgam, 
brun glada, biätare mm.  
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Dag 5–8 (18 – 21 maj) 
 

 
Ängshök 

 
I anslutning till stäppen och de lägre 
bergen runt Montsonís finns en lång rad 
fågelarter möjliga att fotografera från olika 
specialgömslen. Gömslena är anpassade 
för upp till 3 fotografer/gömsle. Här 
kommer vi att dela upp oss med några 
deltagare per gömsle och köra en sittning 
på morgonen och en på eftermiddagen 
varje dag. Sedan roterar vi mellan de olika 
gömslena.  
 

 
Utsikt från gömslet vid drickspoolen för rovfågel 

 

 
Småtrapp  

 
Mitt på dagen kommer det att finnas tid för 
lite vila eller att ladda ner bilder på hotellet 
där vi bor. Varje kväll bestämmer vi vem 
som sitter var, beroende på egna 
önskemål, arttillgång, väder och de andra 
deltagarnas framgång vid tidigare 
fotograferingar. Här finns stor möjlighet till 

flexibilitet, för att passa just dina behov 
och önskade målarter.  
 
Möjliga arter att fotografera: 

En lång rad arter som t.ex. småtrapp, 
blåkråka, härfågel, rödfalk, hökörn, 
duvhök, brun glada, ängshök, 
minervauggla, tjockfot, blåtrast, vit stork 
(koloni) samt en pool i skogsmiljö där en 
lång rad medelhavsarter som kommer för 
att dricka och bada.  
 

 
Rödfalkar 
 

Dag 9 (22 maj) 
 
Hemresedag. Vi lämnar vårt hotell och 
transporteras till flygplatsen i Barcelona 
(ca 1,5 h), i god tid innan vårt flyg hem.  
 

 
Minervauggla 
 

 
Blåkråka 
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           Härfågel 
 

Resan  Kortfakta  

 

Pris: 29 000 SEK. 
 

Anmälningsavgift 4300 SEK erlägg vid bokningstillfället. 
Resterande belopp ska erläggas 60 dagar innan resans 
startdatum. Enkelrumstillägg 2100 SEK 
Detta ingår i resan: 

• Logi i dubbelrum på lantliga hotell 

• Helpension 

• Alla transporter under resan i Spanien 

• Lokala chaufförer och guider 

• Svensk reseledare och fotoguide 

• All hjälp du behöver för din fotografering 

• Totalt 12 gömslesessioner 
 

 

Följande står resenären själv för: 

• Flyg till och från Barcelona 

• Personliga utgifter 

• Personlig reseförsäkring 

• Övrig dryck utöver måltidsdryck 

• Dricks  

• Utgifter förorsakade av ev. förseningar 

• Matersättning eller andra utgifter om 
deltagaren inte väljer att delta i gruppens 
program 

 

Mer information om villkor för denna resa kan du läsa i 
Fågelguidning AB resevillkor. Du hittar den under 
menyn Resor. 
 

  
Spaniens valuta är Euro. Kursen är  
1 Euro = 10,73 SEK (mars -20). 
 
Det går även bra att betala med kontokort på de flesta 
ställen, men ta med Euro så du klarar dig.  
 
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av 
vatten ingår alltid till middagarna. Lägg därtill utgifter 
för eget bruk, som t.ex. souvenirer, annan dryck än 
måltidsdryck, snacks och fika. 
 
Tidszon är svensk tid +0 tim. Vi kommer att anlända till 
gömslena i god tid innan solen går upp vid kl 6.30 på 
morgonen. Eftermiddagspassen slutar i samband med 
solnedgången, runt kl 21. Allt för att fånga de bästa 
ljusen på dygnet.   
 
Vädret är som svensk sommar. Regn kan förekomma, 
men det spelar mindre roll då vi sitter i gömslen.   
 
Det finns möjlighet att hyra handkikare, som kan vara 
trevligt att ha med för att på närmre håll studera våra 
fotoobjekt. Meddela Fågelguidning om du är 
intresserad. 
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1. Barcelona (ankomst- och avreseort) 

2. Montsonis  

3. Tremp  
 

  

 

Resdag Destination/områden 

Dag 1: 14 maj 

Resdag. Resan startar på flygplatsen i Barcelona. Transport därifrån till 
Tremp. 

Dag 2–4: 15-17 maj 

Gömslefotografering i Pyrenéerna.  
Nätter i Tremp.  

Dag 5–8: 18-21 maj 

Gömslefotografering på stäppen och de låga bergen.  
Nätter i Montsonis.  

Dag 9: 22 maj 

Hemresedag. Transport till Barcelona, där resan avslutas vid 
flygplatsen. 

 

 

3 

2 

1 
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Hökörn 

 

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 
programmet görs alltid för att ni ska få ut 
maximalt utav resan och fotograferingen. 
Spanien har länge varit känt bland 
fågelskådare som ett riktigt trevligt land att 
resa till för att skåda. Men även många 
fotografer vänder sina blickar mot Spanien, för 
sin rika natur och många fina fotomöjligheter. 
Att det dessutom finns väl inarbetade 
fotogömslen gör ju inte destinationen till ett 
sämre fotoresmål direkt.   
I Spanien är det ofta bara spanska som gäller, 
men vår guide talar god engelska.  

 
Flygresan / Tågresan 
Det finns flera alternativ på att ta sig till 
Barcelona, men ska man ta sig dit inom rimlig 
tid så är flyg det enda alternativet. Tåg är ett 
fullt möjligt sätt att resa dit, för den som har tid. 
Denna del i resan ingår inte i priset.  
Innan du boka flygbiljetten bör du alltid kolla 
med Fågelguidning AB vilka tider som gäller 
och om det skett några förändringar. Det finns 
en lång rad flygbolag som flyger till denna 

destination. En flygbiljett brukar kosta runt 
1000 - 1500 kr t & r.  
Mötesplatsen blir ankomsthallen på Barcelona 
flygplats, det är från denna plats som resan 
börjar. Ni kommer få förslag på flyg och 
flygtider att boka. 
 

Bagage 
På flyget till och från Spanien ansvarar du själv 
för att bagaget följer flygbolagets regler. Det är 
viktigt att du kontrollerar vad som gäller för just 
ditt flygbolag! Det är också en god idé att välja 
ett flygbolag som tillåter lite extra bagagevikt i 
handbagaget. Det är nämligen där du bör 
packa ner din kikare och kamerautrustning och 
andra värdefulla saker. Dels ligger det mer 
skyddat i handbagaget och om du skulle bli av 
med din resväska så förlorar du inte kikare och 
fotoutrustning, som du behöver använda varje 
dag på resan. 
Under dagarna i Spanien kommer du bara 
behöva en ryggsäck för att ta med din 
fotoutrustning och annat du behöver för din tid 
i fotogömslet.  
 

Hälsotips 
Kontrollera vilka mediciner som du behöver ha 
med dig under resan, packa dom på rätt sätt. 
Viktig medicin bör du ha med dig i 
handbagaget. Det är alltid bra att ha med sig 
en liten ”sjukvårdsväska”, liten sax, plåster, 
vätskeersättning, hand-/hudkräm, 
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värktabletter, samt något mot diarréer 
(Imodium eller Dimol) är några av de saker 
som kan vara bra att ha med sig. En flaska 
med handsprit kommer ofta väl till pass, välj 
små förpackningar så fungerar det även på 
flyget.  
När det gäller vaccination hittar du uppdaterad 
information på följande sida: 
https://www.erv.se/privat/reseinformation/lands
guiden/spanien/ 

 

Hur kommer vi att bo? 
Vi kommer att bo på trevliga och lantliga hotell, 
i rum alternativt lägenhet, i den lilla byn 
Montsonis (under 100 invånare) och staden 
Tremp (ca 5600 invånare).  
 

Kost och dryck 
Det ingår helpension i resans pris. Vi äter 
frukost på morgonen och middag på kvällen 
vid våra boenden, medan vi har med 
lunchpaket ut till gömslena.  
Är det något som du är allergisk mot eller inte 
vill äta meddela oss snarast eller meddela 
guiden på plats. 
 

Vilket tempo kommer resan att ha? 
Resan är en A1 vilket innebär att även 
nybörjare kan ta del av resan och 
fotograferingen samt att tempot mestadels är 
lågt. Vi kommer endast att göra korta 
promenader till och från gömslena, vilket sker i 
lugnt tempo. Den mesta tiden under resan 
sitter du alltså stilla i ett fotogömsle. Gömslena 
för heldagarsfotografering (d.v.s. de två 
gamgömslena) är utrustade med toalett.    
Du hittar en förklaring till A1 under Resor i 
menyn ”Kunskap och tempo”, men på denna 
resan tillkommer då fotograferingen istället för 
artkunskaperna.  
 

Kläder 
Det spanska vädret i maj är i allmänhet soligt 
och skönt och relativt stabilt. Ta med blandad 
klädsel som lite lättare sommarkläder, men 
även en varmare tröja. Vi sitter ju stilla under 
många timmar och både morgnar och kvällar 
så sjunker ju temperaturen. I gömslena är det 
en fördel om du inte har allt för ljusa eller 
färgglada kläder.  
Lättare sommarskor funkar fint. Gärna 
promenadskor med lite grövre sula, för de 
korta promenaderna vi gör till och från 
gömslena.  
 

Vad kan vi förvänta oss för väder? 
Räkna med ett väder lik vår svenska sommar, 
med dagstemperaturer runt en 20-25 grader 
och lite kyligare morgnar och kvällar (ca 10-15 
grader). Risk för både regn och blåst föreligger 

såklart, men det är ett mindre bekymmer för 
oss som kommer att sitta i gömslen.  
  

Litteratur och kartor 
Som fälthandbok (eller app) är det 
Fågelguiden av Lars Svensson m.fl. som 
gäller. I den finns samtliga arter vi kan 
förväntas se och fotografera.   
Eftersom detta är en fotoresa måste jag även 
rekommendera två fotoböcker, med massor av 
tips och inspiration. Den ena är Konsten att 
fotografera fåglar och andra djur (Brutus 
Östling) och den andra den engelskspråkiga 
The Handbook of Bird Photography (Varesvou, 
Peltomäki & Maté)!  
En karta är alltid trevligt att ha så man kan följa 
med hur vi reser. Du hittar kartor hos 
www.kartbutiken.se (08–202 303). 
Ett tips är även att kika på ditt bibliotek efter 
allmän reseguide till Spanien eller Katalonien. 
 

Utrustning 

Även om detta är en fotoresa, så är en 
handkikare trevligt att ta med.  
Andra saker som du bör ha med dig är, 
vattenflaska, liten termos (om du är en flitig 
kaffe/tedrickare), fotoryggsäck, 
servetter/toapapper, öronproppar, fältkniv 
(tänk på ej ha det i handbagaget!). Nu kommer 
vi inte att vara ute i solen särskilt mycket, men 
någon solkräm och solglasögon kan ändå vara 
bra att ta med.   
Glöm absolut inte väckarklockan! 
 

Fotoutrustning 
Du som anmäler dig till resan kommer efter 
anmälan att få detaljerad information om 
lämplig fotoutrustning. Men generellt bör du ha 
med dig minst ett kamerahus och ett långt 
teleobjektiv för fåglar (rekommenderat från 400 
mm eller längre, gärna med adapter för att 
förlänga brännvidden ytterligare vid behov). Ett 
mellanzoom som t.ex. 70-300 mm eller 70-200 
mm kan vara trevligt, för fåglarna i sitt 
landskap. Du måste dessutom ta med ett stativ 
för gömslesittningarna, då kameran ska stå 
stilla. 
 

Vår guide 
Anders Blomdahl har en mycket stor 
erfarenhet av att planera, arrangera och leda 
foto- och naturresor. Har under 20 års tid 
arbetat som reseledare för natur- och 
fotoresor, rest till många av världens olika hörn 
och besökt ca 40 länder. Anders var senast 
och fotograferade i Spanien våren 2019.   
Anders är en mycket engagerad fågel- och 
naturfotograf, som anlitas för många föredrag 
och utställningar. Hans senaste utmärkelse var 
då han fick hela 4 bilder som ”commended by 

https://www.erv.se/privat/reseinformation/landsguiden/spanien/
https://www.erv.se/privat/reseinformation/landsguiden/spanien/
http://www.kartbutiken.se/
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the judge” i den stora internationella och 
mycket prestigefylld tävlingen Bird 
Photographer of the Year 2019. 
Anders har även varit en hängiven 
fågelskådare sedan mitten av 70-talet och var 
en av författarna till boken Sjöfågelguiden 
(Flight Identification of European Seabirds på 
engelska). Satt under några år som 
sekreterare i Sveriges Ornitologiska Förenings 
Raritetskommitté.  
 

Övrig information 

Du måste ha en giltig reseförsäkring för att 
delta på resor som Fågelguidning AB 
arrangerar. Oftast så har du det via din 
hemförsäkring, ring och kolla med 
försäkringsbolaget vad som gäller för just dig.  
 

Kontaktinfo till reseledaren 
Anders Blomdahl 
Telefon: 0709 – 32 66 63 
 
E-post: blomdahlphoto@gmail.com 
Hemsida: www.andersblomdahl.se 

 
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 Thoor: 076-007 2955 
 
 
Tveka inte med att höra av dig ifall du undrar 
över något! 
 
Vi syns snart! 
 
Fågelguidning AB 
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