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VÅR- och SOMMARPROGRAM 2018 

                     
 

 Vinterfåglar inpå knuten                    
26-29 jan   Delta i SOF/Birdlife Sveriges största evenemang genom att räkna fåglarna vid din fågelmatning. 

Anvisningar hittar du på länken  

http://www.birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/vinterfaglar-inpa-knuten/ 

Fredagen 26 till måndag 29 januari  

 

Onsdag Artportalen 
31 jan Kurs om rapportering i Artportalen.   

 Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 39 

Onsdagen 31 januari kl 18.30 - 21.00 på Ludvigborgsskolan, Västervik 

 

Tisdag Fågelinventeringar                    
6 feb  Thomas M. Johansson från Länsstyrelsen i Kalmar berättar om fågelinventeringar; olika 

varianter, metodik, genomförande och exempel på resultat från regionen. 

Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 39  

Tisdagen den 6 februari kl 18:00 – ca 20:30. Naturum Västervik 

 

Tisdag Skådarträff  
27 feb Kvällens tema blir ugglelyssning. Hur låter de olika ugglorna och var och när ropar de? 

Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 39   

Tisdagen den 27 februari kl 18:30 – 21. Studiefrämjandets lokal, Repslagareg. 5, Västervik 

 

Lördag Strömstaremärkning  
3 mars Dags för den årliga märkningen av strömstare. Vid dessa exkursioner har vi alltid lyckats fånga 

någon strömstare så att alla får se denna speciella fågel på nära håll. 

Kontakt: Kent Gullquist 0705-48 66 52  
Lördagen den 3 mars kl 9:00. Samling centrumparkeringen Gamleby 

 

Tisdag Fåglar på mitt sätt  
13 mar Vi är medarrangör till föredrag av fågelkonstnären Gunnar ”Gebbe” Björkman vid Naturskydds-

föreningen i Tjusts årsmöte. Inträde 50:- 

Kontakt: Claes Siöstedt 072-704 02 19 

Tisdagen den 13 mars kl 18:00. Naturum Västervik   
                                

Söndag Årsmöte och kungsörnar 
18 mar Årsmötesförhandlingar följt av Kent Öhrns föredrag ”Kungsörn i Småland”. Kent har under en 

lång följd av år följt kungsörnen etablering och spridning i Småland, både vid åtel och vid 

häckningslokaler. 

Kontakt Rainer Winkler 0706-51 52 73 

Söndagen den 18 mars kl 16 -20. Studiefrämjandets lokal, Repslagareg. 5, Västervik 

 

Lördag Fågelskådning vid Uknö med ÖSOF 
7 apr Vi är medarrangör till Östra Smålands Ornitologiska Förenings, ÖSOFs, exkursion och årsmöte. 

Vi inleder med fågelskådning vid Uknö kl 9:00. Därefter sker ÖSOFs ordinarie 

årsmötesförhandlingar i Vinö Säteris samlingslokal kl 11:00.  

Kontakt Rainer Winkler 0706-51 52 73.  
Löragen den 7 april kl 9 -13. Samling P-platsen Uknö-området 

 



Lördag Orrmorgon                                                 
14 apr  Vi åker tidigt på morgonen till Hummelstad, för att lyssna efter orrspel. Morgonen kan bjuda på 

  fin konsert både från orrar och andra arter. Förra årets orrmorgon avslutades med gulhämpling i 

Magnus trädgård – men detta kan vi inte lova i år. 

Samåkning från Gamleby eller Västervik. Kontakt: 

Gamleby, Centrumparkeringen – Kent Gullquist 0705-48 66 52  
Västervik, Coops parkering – Larsgunnar Nilsson 0705-233539  

 Lördagen 14 april kl 05:00- 

 

Torsdag Kvällsskådning vid Uknö  
26 apr Vi samlas vid fågeltornet intill Slåhagen för att främst kika på änder. Därefter rör vi oss mot 

Herrängen och Brostugan.  

Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 99.  

Torsdagen den 26 april kl 18 – 20. Uknöområdet 

 

Lördag Fågelskådningens dag & tornkampen  
5 maj Ta med eller tipsa vänner om fågelskådningens dag. Guidning, där du får hjälp och tips om hur 

du känner igen arter, sker i området vid Brostugan (Infotavlan). Tipspromenaden är som alltid 

vid fågeltornet och i år testar vi också fågelbingo.  

I tornkampen tävlar fågeltorn i Norden om att se flest arter under dagen. Under åtta timmar 

räknas varje art som en poäng, hörd eller sedd av minst två av deltagarna i respektive fågeltorn. 

Fågelklubben deltar med tornet vid Slåhagen och plattformen vid Brostugan. 

Kontakt Rainer Winkler 0706-51 52 73 
Lördagen den 5 maj kl 05:00 - 13. Uknöområdet 

 

Onsdag Kvällsskådning vid Målserum  
16 maj Välkommen till klubbens allra första exkursion till Målserums våtmark. Våtmarken är 

förhoppningsvis en ny pärla för oss fågelskådare. Utgående från Kennelklubben / gamla 

skytteklubben utforskar vi sedan våtmarken och området runt om. 

Kontakt Mathias Näslund 0709-704649 

Onsdagen den 16 maj kl 18:30 – 20.  Samling vid Kennelklubben, Målserum, Västervik 

 

Lördag Fågelskådning på Öland  
19 maj Under maj är Öland väldigt fågelrikt med goda möjligheter att se och höra ett stort antal arter. 

Preliminärt är planen att vi först gör ett stopp vid Beijershamn. Sedan gör de som vill lite 

shopping på Naturbokhandeln vid Stenåsa. Resten av dagen tillbringar vi på Kapelludden på 

Ölands östkust - som räknas som en av Sveriges bästa fågellokaler. Kontakta Jeanette Nilsen, 

0707-926796, för mer information och anmälan senast torsdagen17 maj. 

Lördagen den 19 maj kl 05:30. Samling Biltemas parkering för resa till Öland 

 

Tisdag Kvällsskådning på Gränsö  
5 juni Början på juni är en underbar tid att lyssna efter sångare som kommit tillbaka från 

tropikerna. Gränsö är ett fint område för dessa. Från Bondbackens parkering tar vi en 
promenad mot Lillön och runt i området och sedan tillbaka till Bondbacken. Har vi riktig 
tur kan även sommargylling höras. 
Kontakt Mathias Näslund 0709-704649 

Tisdagen den 5 juni kl 18:30 – 20.  Samling vid Bondbackens parkering, Gränsö 

 

Fredag Nattsångare vid Uknö  
15 juni Vi lyssnar på fågelkonserten ute vid Uknö. Samling vid parkeringen intill Herrängen. 

Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 99.  

Fredagen den 15 juni kl 21 – 23. Uknöområdet  

 



Lördag Ringmärkning vid Uknö  
18 aug Ringmärkning vid plattformen (Brostugan) då vi på nära håll kan granska olika arter som rör 

sig i vassarna. Vid rusk (regn och blåst) är märkningen inställd.  
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 99.  

Lördagen den 18 augusti kl 06 – 10. Uknöområdet  

 

Lördag Ringmärkning vid Uknö  
8 sep Vid detta datum 2015 ringmärktes en vassångare vid Brostugan och en större 

beckasinsnäppa sågs vid Vadarängen. Första fynd av båda dessa arter i Tjust. Vad ger dagen 

i år? Vid rusk (regn och blåst) är märkningen inställd.  
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 99.  

Lördagen den 8 september kl 06 – 10. Uknöområdet  

 

 
 

             

Börja skåda fågel - Nybörjarkurs i fågelskådning  

Kursen har nu hållits tre år i rad. Om intresse finns arrangeras kursen även 2018. 

Boken Börja skåda fågel av Gigi Sahlstrand och Eva Stenvång Lindqvist (SOF:s 

förlag, 2:a upplagen 2017) används som kursbok. Kursen omfattar sex innekvällar 

och två exkursioner. Anmäl ditt intresse till någon av kursledarna Magnus 

Kasselstrand och Larsgunnar Nilsson. 

 


