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Välkommen att följa med Fågelguidning AB till Öland! 
 
Vill du uppleva en fågelresa som innehåller det mesta så är Öland ett bra alternativ. Att få 
uppleva våren på denna ö är något alldeles extra - sol, vind, hav och massor av fågelsång. 
Maj är en av de absolut mest spännande tiderna för stora mängder fåglar, men också den tid 
då det alltid brukar komma en eller några rariteter till ön. Vi kommer att besöka Ottenby och 
Långe Jan men också norra udden och Långe Erik. Norra Öland har under många år varit en 
underskattad del av Öland. Många av de klassiska lokalerna på södra Öland kommer att be-
sökas, allt detta i ett lugnt tempo och med pedagogisk genomgång av de arter som vi till-
sammans bestämmer både hur de ser ut och hur de låter.  
 
 

Program 
 

Dag 1 (6 april) 
 

 
 
Vi samlas i fågeltornet Beijershamn runt 14-ti-
den. De som kommit med tåg hämtar vi upp in-
nan i Kalmar C kl 13.00. I Beijershamn börjar 
vår bekantskap med de öländska fåglarna. Vi 
får fin överblick över fåglarna i vattnet och på 
stranden. I omgivningarna hörs en härlig få-
gelsång!  
När vi känner oss nöjda åker vi till vårt boende 
där vi får lite snacks innan vi installerar oss i 
genomgång om dagen arter och vad som hän-
der nästa dag.  
 
Möjliga arter: 
Sångsvan, gäss, änder, vadare, skärfläcka, 
rovfågel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dag 2 (7 april) 
 

 
 
Efter frukost åker vi till Ölands södra udde, Ot-
tenby. Vi skådar på olika ställen på udden för 
få olika vinklar av uddens fåglar. Vill man inte 
fika sin egen medhavda mat kan man fika på 
Fågel Blå som serverar nybakade bullar. Un-
der förmiddagen får vi får se hur det går till att 
ringmärka fåglar. Det blir närkontakt med fåg-
lar!  
 
Efter lunch som sker på just Fågel Blå, satsar 
vi på västra Öland (beror dock på vind och vä-
der). Vid industribyggnaden i Grönhögen bör vi 
se svart rödstjärt och Västerstadsviken många 
änder, vadare och sälar. Ett snabbt stopp vid 
affären planeras in. 
 
Efter middag håller en arkeolog ett föredrag 
om utgrävningar på Öland och dess fynd. Han 
berättar även lite om Sandby borg. 
 
Möjliga arter: 
Mkt småfågel, svart rödstjärt, smådopping, va-
dare, änder, gäss, havsörn. 
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Dag 3 (8 april) 
 

 
Idag ska vi upp till norra Öland. Vi startar en 
timme tidigare för att utnyttja dagen till max. 
Utmed den vackra kustvägen på nordvästsi-
dan 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 udden där fyren Långe Erik finns, letar 
efter småfågel i buskarna och kikar över havet, 
checkar av vad som finns i Grankullavik, 
kanske några ägretter? Tar en kort sväng till 
Trollskogen, troligtvis sjunger trädlärkan som 
har en fantastisk sång! 
På hemvägen stannar vi vid Petgärdeträsk för 
att se vad som anlänt, ett stopp för att titta på 
doppingarna i fisk- o kräftdammarna i Löt. 
Sista stoppet blir i Kapelludden som alltid bju-
der på mycket fågel. Förhoppningsvis kommer 
vi att se ägretthäger. Vi har med oss en pick-
nicklunch denna dag. 
 
Möjliga arter: 
Lommar, doppingar, änder, gäss, ägretthäger, 
rovfåglar. 

 

Dag 4 (9 april) 
 

 

Börjar morgonen i Ottenby lund som kan bjuda 
på en härlig blandning av fågelläten. Kanske 
får vi höra några av de första vårfåglarna 
sjunga! 
Ett besök i Södra Lundtornet ger fin utsikt över 
schäferiängarna. Vi tar en sväng nere på ud-
den för att checka av vad som finns där. 
Kanske har ringmärkarna fångat någon spän-
nande fågel?  
 
Efter lunch som intas på Kvarnen eller Carlas 
Näsby fortsätter vi upp på Ölands östra kust. 
Besöker klassiska lokaler som Seby badet och 
Triberga. Vi avslutar dagen i Gräsgårdshamn. 
 
Möjliga arter: 
Sång- o berglärka, ängspiplärka, änder, gäss, 
vadare, rovfåglar, kustlabb tofsvipa.  
 

 

Dag 5 (10 april) 
 

 
 

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 någon mer 
vårfågel som anlänt utmed vägen. 
En sväng ned till Stenåsabadet. En del småfå-
gel 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 Naturbokhandeln. Naturbok-
handeln drivs av BirdLife Sverige. Där finns 
mängder av böcker, presentartiklar, optik, hol-
kar mm. Vi avslutar tillsammans på Aronstorp 
lunchrestaurang. Kroppkakor kan rekommen-
deras! Sammanfattar resan och farväl av 
varandra. Skjuts för dem som ska in till Kal-
mar. Vid Kalmar C senast kl 15.00. 
 
Möjliga arter: 
Årta, rapphöna, röd glada, blå kärrhök, vadare. 
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Resdag Destination/områden 

Dag 1 – 6 april Samling Kalmar station 13.00, Start vid Beijershamn, ev Gräsgårdshamn 

Dag 2 – 7 april 
Södra Öland - Ottenby, ringmärkningsguidning, Grönhögen, Ventlinge, Västerstads-
viken. Efter middag föredrag av arkeolog om utgrävningen på Öland. 

Dag 3 – 8 april 
Norra Öland – västra kustvägen, Långe Erik, Grankullavik, Trollskogen, Petgärde 
träsk, Löt, Kapelludden. 

Dag 4 – 9 april Södra Öland – Ottenby lund, Ottenby, Seby badet, Triberga, Gräsgårdshamn. 

Dag 5 – 10 april 
Avfärd från Öland – Görans dämme, Stenåsa, Naturbokhandeln. Lunch Aronstorp. 
Beräknad ankomst till Kalmar 15.00. 

 
 

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 110 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 lunch 
avresedagen. Frukostbuffé serveras kl 07.00, 
lunch runt 13.00 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. Maten 
smakar mycket bra! 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 te-
påsar. Vi kan stanna dag 2 på eftermiddagen 
vid en affär om man vill handla frukt, fikabröd, 
snacks mm. 
 
Är det något som du är allergisk mot eller inte 
vill äta meddela oss snarast eller meddela gui-
den på plats.  
 

Kvällsaktivitet (preliminär aktivitet) 
Efter middag dag 2 kommer en arkeolog hålla 
ett föredrag om hur många gamla fynd, framför 
allt guld man har hittat (och hittar) på Öland. 
Han berättar även om utgrävningen av Sandby 
borg. Sandby borg är en fornborg på östra 
Öland. I slutet av 400-talet inträffade en våld-
sam massaker på invånarna borgen. De döda 
lämnades obegravda. Sedan 2010 har under-
sökningarna 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Bo/Downloads/www.sandbyborg.se
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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. 
 

Vår guide 
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.  
 
 

Övrig information 
En resa som passar alla oavsett kunskaps-
nivå. Denna klassiker har blivit en favorit för 
många deltagare då Gigi lär ut tips och trix hur 
du ska komma ihåg artbestämningen, utse-
ende och hur de sjunger när du kommer hem 
till din egen favoritlokal. 
 
 
 
 
 
 

 
Artgenomgång i Gammalsbygården. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Gigi & Bosse, ägare av Fågelguidning AB 
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