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2021 års resor är nu lanserade 

 
Sedan någon vecka tillbaka så finns nu de resor som vi planerar 2021 

lanserade på vår hemsida. Ett utbud av nära, Sverige, Europa men också 

resor lite längre bort. Samarbetet med Mads & Tina Elley från Danmark 

fortsätter, Anders Blomdahl kommer att genomföra fotoresor och vi kan 

samtidigt hälsa Staffan Rodebrand välkommen in i Fågelguidning AB med en 

resa till Azorerna. Azorerna är ett nytt resmål för oss, men med Staffans stora 

kompetens och erfarenhet från öarna så går det inte att hitta en bättre guide. 

Hela listan på resor finns här 

En del är sig likt, en del är nytt 

Flera av våra resor känner du kanske igen sedan tidigare, vi skulle kanske 

redan nu kunna kalla dom för klassiska resmål för oss på Fågelguidning AB. 

Öland, Runde, Vadehavet och spanska sydkusten för att nämna några, men 

också nya spännande resmål så som bland annat Estland (Dagö), Madeira 

(havsfåglar) och Kanarieöarna på slutet av året när mörkret sänkt sig över 

oss här i Sverige. 

Jättetrevlig och familjär exkursion! Man törs 

fråga och känner sig inte alls dum och 

okunnig! Engagerade och kunniga guider!  
Anneli Lindgren, Gävle – Efter en heldag med Fågelguidning AB i Kittan och 

Gysinge 2020. Guider: Gigi Sahlstrand & Bosse Thoor 

Vi kommer att utöka antalet aktiviteter med tema Foto under 2020 och 2021, 

vi får fler och fler förfrågningar om denna typ av aktivitet. Utbildningarna 

kommer att vara anpassade för dig som just köpt en kamera och vill ta steget 

in i fågelfotograferings värld. Det blir även för dig som har hållit på ett tag, 

som vill utvecklas och få nya kreativa idéer. Några resor är helt fokuserad på 

fotografering och fotogömslen. 

Det är lätt att lyfta blicken och titta långt bort i världen, men Fågelguidning 

AB kommer att öka antalet kortare aktiviteter i Sverige. Detta känns bra med 

tanke på miljön och för dig som inte vill lägga hela veckor på resor. 

Vi kommer att komplettera listan med guidningar, kurser och utbildningar 

fortlöpande, så vill du ha den senaste informationen så titta in på vår 

hemsida eller Facebook lite då och då.  

MÅNGA UPPSLAG! 

Nu när lanseringen av resor för 

2021 är på plats kommer vi att 

påbörja arbetet med att planera 

alla kurser, guidningar, 

utbildningar samt kortare 

aktiviteter för resterande 2020 

och 2021. Vi får hela tiden in 

nya önskemål från er runt om i 

Sverige, det finns många tankar 

och önskemål om vad ni vill se 

att Fågelguidning AB gör 2020 

och framåt. Vi uppskattar 

verkligen era tankar och 

synpunkter, vi kommer att göra 

vårt yttersta för att tillgodose så 

många önskemål som vi hinner 

med. Så fortsätt med att vara 

kreativa och berätta gärna för 

oss vad ni saknar på vår agenda. 

Gigi & Bosse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underbar solnedgång på en av våra resor! 

 

http://fagelguidning.se/sammanstallning-av-resor/


CORONA VIRUS 

Det finns en hel del frågor kring den rådande situationen i Europa och resten 

av världen. Vi vill att ni som resenärer hela tiden ska känna er trygga och 

säkra på våra resor. Därför följer vi noggrant de rekommendationer som 

svenska myndigheter kommer ut med. I de fall som UD eller 

folkhälsomyndigheten avråder oss att resa till vissa områden eller länder så 

kommer vi naturligtvis följa detta och ställa in resan. Skulle detta hända så 

kommer vi att betala tillbaka de avgifter som ni betalat till oss. Er säkerhet 

och hälsa är A och O för oss. Du kan läsa mer om våra villkor här.  

FÅGELSÅNG = VÅR!? 

Många tycker att det är svårt med de olika lätena och med sången hos våra 

olika fågelarter. Många tycker nog att det är lite jobbigt med alla typer av 

läten, det är sång, skuggsång, lockläten, varningsläten osv, och som det inte 

vore nog med det så kan vissa arter härma andra arter! Men nu kan vi 

erbjuda dig lite hjälp på treven, under vår/sommaren kommer vi att hålla 

kurser i just fågelläten. Första tillfället blir 26 maj 2020, kommer snart mer 

information på vår hemsida. 

 

PYRENÉERNA OCH BASKIEN 

I början av juni genomför Fågelguidning AB en resa till Spanien, fokus för 

resan är Baskien och den vackra bergskedjan Pyrenéerna. Bergskedjan 

sträcker sig från Atlanten till Medelhavet. Under veckan så kommer vi att 

besöka snöklädda toppar på 4000 möh, så mängder med gamar (bla. 

lammgam), snöfink och murkrypare. Vi gör ett besök på en av Baskiens 

många vingårdar, provsmakning under ledning av kunnig personal. För den 

som vill så finns det tillfälle att besöka Guggenheim museet i Bilbao. Vi tror 

att denna resa tillfredsställer alla smaker som man vill ha av Spanien! 

FOLKUNIVERSITETET + FÅGELGUIDNING AB = SANT 

Ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Fågelguidning AB har pågått 

sedan en tid tillbaka, där vi nu genomfört tre olika kurser. Har du funderat 

på att börja fågelskåda eller väcka upp de slumrande kunskaperna? Nu har 

du bra tillfälle, Gigi kommer hålla ytterligare två kurser i Stockholm under 

våren 2020. En heldagskurs i fält och en grundkurs med 3-träffar. Första 

kurstillfället är 25 mars (två teoretiska lektioner inomhus och en i fält) och 

det andra tillfället är 16 april då kursen är förlagd till underbara 

Hjälstaviken, har du aldrig varit där tidigare så kommer du inte bli besviken, 

vi vågar lovar det! Du hittar mer information på vår hemsida. 

  

 

Så ser dom små elaka rackarna ut! 

 

 

 

Härlig fågelsång – Rödhake!! 
 

 

 

 

Jag ser dig! 

 

 

 

 
Fantastisk  vy över Hjälstaviken 

http://fagelguidning.se/resevillkor-2/
http://fagelguidning.se/fagelskadarkurs-pa-folkuniversitetet/


 

SIST MEN INTE MINST! 

SIST i detta nyhetsbrev vill vi berätta om våra resor till Portugal och 

Marocko, båda resorna genomförs i november, vi vågar redan nu påstå att 

resorna kommer att bli något extra. Portugal med hela Algarvekusten, kanske 

någon vill följa med dig och spela golf medan du skådar fågel? INTE MINST 

vill vi berätta om en känsla av ”Tusen och en Natt” när vi besöker Marocko, vi 

kommer bland annat bo där Saharaöknen börjar breda ut sig, HÄFTIGT! 

VISSTE DU ATT…. 

Fågeln är den mest utbredda djurarten vi har på jorden, 66% av alla arter 

finns i de tropiska regnskogarna. Många fåglar konsumerar en femtedel av 

sin kroppsvikt varje dag för att få den energi som behövs för att flyga. 

Översätter man det till en människa på 75 kg skulle vi tappa 15 kg av 

kroppsvikten varje dag, snacka om snabb bantning! 

 

RESOR SOM ÄR PÅ GÅNG 2020–21 

 9-15/6 2020 ABISKO FJÄLL, UGGLOR, LJUSET 

 4-13/6 2020 PYRENÉERNA LAMMGAM, VINKÄLLARE, KULTUR 

 30/8-3/9 2020 SYDVÄSTRA SKÅNE FALSTERBO, ROVFÅGLAR, KULLEN 

 8-12/9 2020 VADEHAVET (DAMNARK OCH TYSKLAND) FLER VADARE ÄN MAN KAN RÄKNA!  

 1-8/11 2020 PORTUGAL - SÖDRA TRAPPAR, HAVSFÅGEL, SOL 

 13-22/11 2020 MAROCKO - SÖDRA ÖKEN, BERG, TUSEN & EN NATT 

 13-19/1 2021 ANDALUSIEN IBERISK LO, GAMAR, BERGSVYER  

 2021 DU HITTAR MER INFORMATION OM VÅRA RESOR PÅ HEMSIDAN, NEDAN ETT AXPLOCK 

 VÅR ECUADOR (FOTORESA), OMAN, HORNBORGASJÖN, RUMÄNIEN, DAGÖ 

 VÅR/SOMMAR BOSNIEN-HERCEGOVINA, SPANIEN (FOTORESA), MADEIRA (HAVSFÅGEL), RUNDE 

 HÖST SKÅNE, HELGOLAND & VADEHAVET, AZORENA, SPANSKA SYDKUSTEN 

 HÖST/VINTER ÖLAND (TVÅ TILLFÄLLEN), KANARIEÖARNA 

 

 

Vi syns kanske snart i fält igen? 

Kontakta oss 

      

Klippans väg 76 

179 96 SVARTSJÖ 

0708–900770 / 076–007 29 55 

gb@fagelguidning.se 

www.fagelguidning.se 


