
 
 
 

ÖLAND 24–30 JULI 2021 
”Två lärkfalkar snurrade ett litet tag över lunden, men var det verkligen bara en 

törnskatekull som högljutt rörde sig kring parkeringen? Det där smattrande lätet var väl 

ändå något annat? Det visade sig vara en hel nyss flygg kull av höksångare, som under 

föräldrars uppsyn hoppade runt i björnbärssnåren. Om fågeln har rykte om att gömma sig 

långt inne i buskarna i slutet av maj var detta något helt annat. Helt oblygt satte de 

tiggande ungarna sig på staket och torra kvistar på bara några meters håll. Tänk att få 

uppleva denna verkliga ölandsspecialitet på detta vis!” 

 
Ölands södra udde med Sveriges högsta fyr, Långe Jan. Historiska riktmärken för såväl sjöfarare som 
fågelskådare! Foto: Magnus Hellström 
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Sommartid förknippas Öland oftast med sol och semester, men många 
fåglar, inte minst de arktiska vadarna från Sibiriens tundra, rastar så här års 
i stora mängder på väg mot sina övervintringsplatser i Afrika. Samtidigt är 
de flesta av de bofasta fåglarna ännu kvar, däribland exklusiva arter som 
skärfläcka, ängshök och rödspov. 
 
Hur kommer resan gå till? 
På denna resa är vi på Öland hela tiden, förutom hämtning och avlämning i Kalmar. 
Gräsgård blir vår bas under hela resan. Vi reser runt i minibuss som körs av reseledaren. 
Vi äter frukost på vårt boende innan avfärd för dagens aktiviteter. Någon morgon erbjuds 
möjlighet till kortare exkursion före frukost. De flesta dagar har vi med oss lunchpaket 
från vårt boende. Vi återvänder till vårt logi i god tid för artgenomgång och middag. De 
är korta transportsträckor i princip varje dag. Vi kommer näppeligen att färdas över 100 
km någon dag.  
 
Vad vi ser - fåglar 
Vid den här tiden på året är det rastande vadare som dominerar fågelfaunan. Tidvis är 
stränderna fyllda med födosökande vadare som påbörjat sin flyttning från ryska tundran 
och ishavskusten ner till Västeuropa och ännu längre söderut. Även en del simänder 
ligger i de grunda kustvikarna. Vi spanar så klart efter Ölands speciella rovfågel, den 
gracila och vackra ängshöken. Småfåglarna är tysta och tillbakadragna vid den här tiden 
på sommaren, men vi kommer att träffa på flera arter sångare. Slutet på juli är också en 
spännande tid för rariteter som ovanliga vadare eller någon spännande rovfågel. 
 
Vad vi ser - mer än fåglar 
Utöver fåglarna är Öland också känt för sin biologiska mångfald och Alvaret är ett 
världsarv. Växter och allehanda insekter trivs fint i Ölands högst varierande landskap och 
vi studerar några av dem närmre. 
 
Lite om fotograferande 
Möjligheten att fotografera det vi ser på denna resa är förutsättningar relativt bra på den 
här resan. Om du vill satsa mer ambitiöst på fotografering bör du vara beredd på att 
avsätta särskild tid för det och gå på egen hand en del (även om det innebär att man inte 
ser riktigt lika mycket fågel). Om du går på egen hand en liten bit från gruppen måste du 
vara mycket uppmärksam på samlingstider och var resten av gruppen rör sig så du inte 
försenar avfärd eller skrämmer fåglar som resten av gruppen smyger på. Det är särskilt 
viktigt att reseledaren informeras om ditt intresse för fotografering i förväg och att ditt 
fotograferande inte försenar gruppen 
 
Dag-för-dagprogram 
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Ändringar p g a väder och fågeltillgång kan ske, då vi alltid försöker optimera 
upplevelserna på resan. 
 
24 juli. Vi möts på eftermiddagen vid Kalmar centralstation, och tar oss i minibuss till 
Beijershamn – ett riktigt fågelparadis mindre än en halvtimme bort, och bara en knapp 
mil söder om brofästet på Ölandssidan. Här räknar vi med en första kontakt med många 
av de fågelsorter vi kommer att studera under veckan som kommer: änder, vadare, 
rovfåglar och tättingar. Efter 2–3 timmar här fortsätter vi till vårt boende i lugna Gräsgård 
på sydöstra delen av ön. Naturligtvis gör vi korta stopp om vi ser något längs vägen, och 
så ser vi fram emot en riktigt fin middag på vårt värdshus. 
 
25 juli. Efter frukost väntar en förmiddag i Ottenbyområdet. Vi bekantar oss med 
fågellivet i och kring Ottenby lund, och njuter av närkontakt med fåglar längs fyrvägen. 
Om vädret är soligt och fint lägger vi kanske timmen före lunch vid Sibyllas jaktstuga 
eller Ottenby kungsgård – klassiska platser att spana rovfågel ifrån! Långlunch tar vi på 
restaurang Fågel Blå, vid Ölands södra udde. Omgivningarna runt om erbjuder fantastisk 
fågelskådning, och här finns en naturbutik, Naturum (med fokus på fåglar, förstås!) samt 
fyren Långe Jan. 
 
Efter stoppet vid södra udden lägger vi tiden där vi tror oss kunna få ut mest, 
fågelmässigt. Vi är fortsatt på södra Öland, men låter väder och fågeltillgång bestämma 
platsen! Vi åker tillbaka till Gräsgård med möjlighet att vila upp sig innan middag.  
 
26 juli. Efter frukost går färden norrut och vi lägger några timmar på att promenera vid 
Ekelunda för att få uppleva det bästa av Stora Alvaret. Vi håller ögonen öppna efter 
ängshök och andra rovfåglar. Kanske kan vi pricka in exklusiva alvarinvånare som 
ölands- och gotlandssolvända och landskapsinsekten rosenvingad gräshoppa. Lunch 
blir på en restaurang som har kroppkakor som specialitet. Efter detta åker vi i maklig takt 
hemåt, med kortstopp på olika platser, som Naturbokhandeln i Stenåsa, och 
Stenåsabadet med Stora Ören – ännu en fin lokal för vadare. Middag på boendet i 
Gräsgård. 
 
Denna eller under någon av de kommande två kvällarna, om förutsättningarna är bättre 
då, tar vi oss ned till Ottenbyområdet för att spana kvällssträck. 
 
27 juli. Efter frukost startar vi morgonen på bästa sätt – alltså vid Ölands södra udde, 
men vi arbetar oss sedan under dagen uppåt längs västra sidan för att bekanta oss med 
några nya fågellokaler. Ett givet stopp är Västerstadsviken där vi äter vår medhavda 
lunch och spanar in resans andra sälart – knubbsälen. Har vi inte sett skärfläcka än lär vi 
göra det då! Därefter åker vi till Mörbylånga och spenderar lite tid i Sockerbruksområdet. 
Här kan vi förmodligen komplettera vår artlista med några arter som trivs i näringsrika 
våtmarker, doppingar, rörhöna och kanske någon rör- eller kärrsångare. 
 

Telefontid 10-12 måndag och torsdag 0706-10 44 45 , admin@avifauna.se  3 

mailto:admin@avifauna.se


 
 
 

28 juli. Har vi inte fått se trädlärka än, kan ett stopp norr om Gårdby förbättra de 
möjligheterna. Vidare går färden mot Mittlandsskogen och Ismantorps fornborg, i vars 
omgivningar vi har chans på en och annan skogsart vi kanske inte sett innan, som 
dubbeltrast och nötskrika. Vi styr sen kosan mot Borgholm för lunch. Under vägen 
hemåt stannar vi till vid Borgholms slottsruin och Halltorps hage för att njuta av några 
nya artrika naturmiljöer. Middag i Gräsgård som vanligt. 
 
29 juli. Återbesök i Ottenbyområdet och Västerstadsviken. 
 
30 juli. På den sista resdagen försöker vi se sådant vi eventuellt har missat. Den bästa 
planen är att efter frukost och ilastning av bagage starta nere vid Ölands södra udde 
igen. Kanske står en kaspisk trut ute på Västrevet, eller finns kanske någon annan raritet 
att försöka leta rätt på? Vi åker sedan norrut för ett längre stopp vid Beijershamn igen. 
Denna Ölands kanske mest mångsidiga fågellokal blir ett värdigt sista stopp för resan, 
som sedan avslutas på Kalmar C. 
 
 
 
 
 

 
Skärfläckan, med sin märkligt uppåtböjda näbb, beskrevs som ny för vetenskapen av Linné år 1741. Efter 
Linnés Ölandsbesök. Det öländska dialektala namnet bibehölls som svenskt artnamn! Foto: Magnus 
Hellström 
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Pris 11 900 kr 
 
 
Vi eftersträvar att alltid hålla priser och ankomst/avresetider. AviFauna förbehåller sig 

emellertid rätten att, p g a bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller 
valutakurser, höja resans pris med 8% till då slutbetalning skall föreläggas. 
 
Följande ingår i priset: 

• helpension med alkoholfri dryck 

• alla transporter mellan start- och 
slutpunkt på resan 

• reseledning från AviFauna 

• klimatkompensation 

• artlista före resan 
• reserapport efter resan 
• inträden för det som ingår i programmet 

 

Följande ingår inte i priset: 

• anslutningsresa till och från 
mötesplatsen 

• personliga utgifter såsom klädtvätt, 
telefon och alkoholhaltiga drycker 

• matersättning eller andra utgifter om 

deltagaren väljer att inte delta i 
gruppens program 

• utgifter orsakade av förseningar till 
anslutningspunkten 

• reseförsäkring (obligatorisk att ha) 
och/eller avbeställningsskydd 
 

 
 
 

Samlingstid och plats där resan börjar: resan startar på Kalmar Central. AviFauna 
återkommer med exakt starttid 
Ankomsttid och plats där resan slutar: resan avslutas på Kalmar Central. AviFauna 
återkommer med exakt starttid 
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Viktigt om anslutningsbiljetter!  
Vi kan tyvärr inte förmedla tågbiljetter för närvarande. 

Om du köper anslutningsbiljett själv: Boka inte din resa före du fått besked om tider 
från AviFauna först. I normala fall vet vi cirka 6 månader innan avresa de exakta 
mötestiderna om du reser utanför Europa. Om du reser inom Europa handlar det om 3 
månader före avresa. Om du bokat biljett själv utan klartecken från AviFauna kan vi inte 
ersätta dina kostnader ifall vi måste ställa in resan. Om du bokat egen biljett efter att 

AviFauna gett klartecken till bokning, eller AviFauna ställt in resan och du debiteras 
biljetten, får du biljettkostnaden ersatt av AviFauna.  Om du själv avbokar resan gäller 
avtalet mellan dig och flygbiljettsutställaren avseende flygbiljettens återbetalning. 
 

Resans upplägg i stort 
Mat. Frukost äts på hotellet men vissa morgnar i fält. Lunch intar vi på någon trevlig 
restaurang eller i form av medhavda lunchpaket. Huvudmålet äts på våt logi, som regel 
på kvällen efter avslutad skådning. Alkoholfri dryck ingår och middagen utgörs av två 

rätter eller buffé.  Artgenomgång, då vi sammanfattar vad vi sett under dagen, hålls i 
samband med huvudmålet. Då går vi också igenom morgondagens aktiviteter och vilka 
fåglar det finns anledning att vara speciellt uppmärksam på.  
 
Logistandard. Vi bor i lantlig miljö på familjära gästgiveriet Gammalsbygården, med fina 

fågellokaler som Gräsgårds hamn och Gammalsbyören (vid badplatsen Seby läge) på 
kort avstånd och Stora Alvaret alldeles öster om oss. Rummen är mysiga och 
nyrenoverade. 

 
Transporter. Vi reser runt i minibuss från resans start och avslut på Kalmar Central? 
 

Utrustning att ta med.  Reseledaren har en tubkikare med men det rekommenderas att 
ta med egen om du vill kunna avnjuta fåglar och däggdjur i lugn och ro. Handkikare är 
naturligtvis ett måste för alla, det finns möjlighet att låna men måste anmälas vid 
anmälan. Ytterligare några saker som kan vara bra att ha med: ficklampa, smärre 
ryggsäck eller fältväska, myggstift, öronproppar, nackkudde, solglasögon, solhatt, 

handsprit, ansiktsmask vid förkylning, solskyddsmedel och annat för eget behov. 
 
Klädsel. Vädret är i allmänhet soligt, men även om vi hoppas och tror att lätt klädsel, 
shorts och kortärmat, ska fungera dagtid bör du gardera dig för kyla med en varm tröja, 
och vindtät byxa och jacka. Du bör vara garderad mot regn, så tag med regnställ och 
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kanske paraply (fungerar också utmärkt som parasoll). I vissa områden kan det vara 
kladdigt om det regnat, varför stövlar eller kängor kan vara bra att ha. I övrigt klarar vi 

oss i allmänhet med joggingskor eller skådarsandaler. 
 
Besök gärna vår samarbetspartner Pinewood på 
www.pinewood.eu för lämpliga kläder.  
 

Wifi. Det finns fritt wifi på vårt boende.  
 
Fågelbok.  Den fälthandbok som rekommenderas är Fågelguiden av Lars Svensson 
m.fl. (senaste upplagan är från 2015). Denna finns också som behändig app för iPhone 
och android. Lars Jonssons Fåglar i Europa, Nordafrika och Mellanöstern kan man 

också komplettera med. Ring gärna och fråga BirdLife Sveriges egen butik 
Naturbokhandeln om senaste tipsen. Förutom att de har ett enastående utbud och 
kunniga försäljare gynnar du fågelskyddet för varje inköp du gör där. Tel 0485–444 40, 
www.naturbokhandeln.se. 
 

Artlista i samarbete med iGoTerra.  AviFauna 
har ingått ett långsiktigt samarbete med 
iGoTerra som ett led i vårt arbete för att 
underlätta resedeltagarnas noterande av arter 
under resan. iGoTerra är en website med 

tillhörande mobilappar som hjälper dig att hålla ordning på alla dina observationer, listor 
och foton över alla levande arter i alla världens länder. Om du som resedeltagare redan 
är standard- eller premiummedlem i iGoTerra kan du dra nytta av att personlig 
information, som vilka arter du sett tidigare, inkluderas i krysslistorna, samt att du enkelt 
kan kopiera resans observationer till ditt eget konto på iGoTerra när resan är klar. Maila 

gp@avifauna.se och be oss att lägga in dig för resan. Besök gärna iGoTerras hemsida 
www.igoterra.com och läs mer om deras listfunktion och deras appar.  Artlistorna 
innehåller mer information än bara arterna: till exempel sidreferenser till den 
rekommenderade fälthandboken och artens IUCN-klassade hotstatus. Krysslistor såväl 
som reserapporter följer alltid aktuell systematik avseende arter och raser samt engelska 

och vetenskapliga namn och de svenska namn som framtagits BirdLife Sveriges 
Taxonomikommitté. Den systematik som används är IOC’s världslista som uppdateras 
två gånger per år 
 

Telefontid 10-12 måndag och torsdag 0706-10 44 45 , admin@avifauna.se  7 

http://www.pinewood.eu/
http://www.naturbokhandeln.se/
mailto:gp@avifauna.se
mailto:admin@avifauna.se


 
 
 

Du kommer få en dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se under resan 
någon månad före avresa. Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på 

artkännetecknen i förväg. Ett trevligt sätt att träna sig på fåglar och djur som vi kan se på 
resan är att använda sig av bildspelet i fotogalleriet på iGoTerra, där många arter finns 
avfotograferade.  Krysslistan använder vi på kvällsgenomgångarna när vi bokför vad vi 
sett under dagen, så ta med den på resan. Men givetvis kommer vi också att 
gemensamt diskutera fältbestämning och artkaraktärer på platsen allt eftersom vi skådar 

oss igenom landets avifauna. 
 
Kom ihåg att ta med din dag-till-dagkrysslista på resan. 
 
Det finstilta - glöm inte att läsa det! 
Det som beskrivs i reseinformationen och programmet är ett preliminärt upplägg.  Ändringar i det kan ske 
beroende på väder, lokala förekomster av djur eller andra faktorer som reseledaren på resan bedömer 
som viktiga för att få ett maximalt utbyte av resan. Det kan t ex också handla om att byta ut en 
restauranglunch mot picknicklunch eller byte av hotell (av minst likvärdig standard). 
 
Vilda djur. De arter som anges i programmet skall ses som en realistisk indikation på vad som kan ses på 
resan och inte en garanti för vad som ses. 

 
Strapatser och tempo. Denna resa sker i lugnt tempo med någon tidig morgon för (frivillig) fågelskådning 
före frukost. Vi kommer inte att göra några ansträngande långpromenader. 
 
Bagage. Tänk på att bagageutrymmet i våra fordon kan vara begränsat, packa gärna i mjuka s k soft bags 
med storleken anpassad till innehållet om du åker på en resa där vi transporterar oss mellan olika hotell. 

 
Reseförsäkring.  Om du har reseförsäkring på ditt kreditkort som du betalar med, kontrollera noga vad 
som ingår. Om du har en diagnosticerad sjukdom kan det innebära begränsningar för vad din 
reseförsäkring täcker. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.  Som ett alternativ till att teckna 
reseförsäkring via hemförsäkringen kan man också köpa separata reseförsäkringar, sök på nätet efter 
företag som erbjuder det. 

 
Hälsa och vaccination. Det kan vara god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar eller en enklare 
första-hjälpen väska. Kom också ihåg att packa med handsprit. Mindre förpackningar får också lättare 
plats i en jackficka. Cerat för torra läppar kan också vara klokt att packa med liksom vätskeersättning ifall 
du skulle råka ut för någon svårare magåkomma.  
 

Allergier. Om du har någon allergi och vi skall kunna möta dina behov behöver du anmäla detta när du 
fyller i anmälningsblanketten. Har du inte gjort det? Gör det omgående här 
https://avifauna.se/anmalningsblankett/  
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Guidning. På våra resor försöker vi alltid att ge så mycket guidning och hjälp kring fågelliv och annat som 
du kan behöva. Tänk på att du alltid kan fråga om det är något just du tycker är oklart eller vill diskutera 

närmare under resans gång! Det kan ske i grupp eller mellan fyra ögon med reseledaren. Du är också 
välkommen att ta kontakt med reseledaren före avresan och diskutera dina behov. 
 
Anmälningsblanketten. Anmälningsblanketten fylls i på hemsidan så snart du bokat resan. AviFauna kan 
inte boka hotell för dig så länge vi inte har tillgång till uppgifterna på anmälningsblanketten. Vi kan inte 
heller garantera hänsyn till allergier och kost om det inte finns med där.  
 

Slutbetalning skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) tillhanda senast 61 dagar före avresa. Du kommer att 
få en påminnelse per e-post. 
 
Om AviFauna Naturresor 
AviFauna Naturresor har funnits sedan 1985 och har erbjudit tusentals naturintresserade att resa till 
intressanta resmål. Vi skiljer oss från andra naturresebyråer på flera sätt. En del av vårt överskott går till 

fågelskydd, du kan läsa mer om det i våra nyhetsbrev och sociala medier. Vi reser alltid i små grupper där 
alla deltagare blir sedda och vi lägger stor vikt vid kunniga, sociala och pedagogiska reseledare. Vi är 
medlemmar av Svenska Arrangörs- och Resebyråföreningen och följer deras rekommendationer fullt ut. Vi 
har ställt bankgaranti för vår verksamhet hos Kammarkollegiet, vilket innebär att ingen av våra resenärer 
blir strandade om något skulle gå fel.  Dessutom är vi och vår personal försäkrade med en professionell 
resebyråförsäkring. Vår personal är också utbildad i Hjärt- och Lungräddning. Vi lägger stor vikt vid att 

våra samarbetspartners arbetar så ekologiskt som möjligt och följer lagstiftningen i de länder de 
opererar. Dessutom ser vi till att ha tillstånd i de naturreservat och nationalparker vi besöker. 
 
Klimatkompensation 
Från 2021 klimatkompenserar vi din resa. Vi arbetar med isländska Votlendi. Anledningen till att vi valt 
dem är att de arbetar med våtmarker på Island som tar upp koldioxid och samtidigt gynnar de viktigaste 

vadarpopulationerna i Europa utanför Ryssland. De har samarbete med brittiska 
fågelskyddsorganisationen RSPB och arbetar dessutom i nära samarbete med markägare som också 
gynnas av att återställa våtmarker som tidigare dikats, t ex genom ekoturism. Den isländske presidenten 
är beskyddare av projektet. Du kan läsa mer om projektet här (på engelska). 
https://www.votlendi.is/carbon-offset. 
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