
I det här programmet har 
naturum Gotland sammanställt 
naturguidningar och vandringar 
som arrangeras av olika aktörer 
med naturanknytning. 

Vissa arrangörer tar ut en avgift, 
andra bjuder på arrangemanget. 

Välkommen ut i naturen!

Naturguidningar på Gotland 
April-juni 2018
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Foto | framsida: Sankt Pers nycklar  och Havsörn
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Utgiven av: naturum Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län
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Tryckeri: Länsstyrelsen i Gotlands län, Visby 

Foldern finns att hämta i PDF-format på naturum 
Gotlands  webbplats: www.naturumgotland.se

På Gotlands sydligaste del, det vackra Storsudret, ligger na-
turum Gotland. I en stenlada från tidigt 1800-tal, vid Vam-
lingbo prästgård, har vi byggt en modern utställning om 
Gotlands natur. 

Öppettider vår och sommar 2018:
Påsk från 29 mars till 1 april samt helgerna i april
Dagligen* från 1 maj till 16 september
Kl.11.00-18.00 under högsäsong juli t.o.m. 16 augusti
Kl. 11.00-17.00 övriga datum
*Midsommarafton stängt.

Ett naturum är ett centrum för besökare till ett natur-
område. Naturvårdsverket äger rättigheten till natu-
rum i form av ett registrerat varumärke. Naturum ska 
vara bemannade med välutbildad personal och ha 
generösa öppettider. Huvudman för naturum Gotland 
är Länsstyrelsen i Gotlands län.

Naturum Gotlands uppgift är att förklara och ge för-
ståelse för det vi kallar Gotlands värden, det vill säga 
det som är speciellt för just Gotland. Naturum Got-
land ska också inspirera till vistelse och naturkontakt 
genom att ge besökaren tips om vackra, spännande 
och intressanta platser att besöka. 

ADRESS: Vamlingo Prästgård, 623 31 Burgsvik
TFN: 010-223 96 90
E-POST: info@naturumgotland.se
WEBBPLATS: www.naturumgotland.se
www.facebook.com/naturumgotland

QR-kod till 
naturum 
Gotlands 
webbplats
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Dåtidens viagra. Rotknölarna ansåg en gång i tiden 
som potensökande tack vare dess testikelliknande 
utseende. Det sägs Carl von Linné namngav växten 
till macula som betyder manstestikel. Kyrkan gav 
växten det svenska namnet Sankt Pers nycklar för 
att dölja den opassande namngivningen. 

Du hittar Sant Pers nycklar lättast på de gotländ-
ska och öländska ängarna i maj/juni. 

Växten är fridlyst.

Sankt Pers nycklar  
(Orchis mascula)

Fågeln latinska namn betyder ”havsörn med vit 
stjärt”

Havsörnen har under 1900-talet varit nära utrot-
ning på grund av förföljelse och miljögifter, men ef-
ter att miljögifterna minskat och stora åtgärder har 
sats in för att rädda arten från att dö ut i Sverige så 
har den återetablerats sig och för närvarande finns 
det minst 400 revirhållande par (ArtDatabanken).

Fågeln är fridlyst.

Havsörn 
(Haliaeetus albicilla)

Upptäck Gotlands natur!
Naturum Gotland vill inspirera den breda allmänheten att upptäcka det unika med Gotlands natur- och kultur-
miljöer. I det här programmet har vi sammanställt guidningar och vandringar som arrangeras av olika föreningar 
och företag på detta tema. Vissa arrangörer tar ut en avgift, andra bjuder på arrangemanget. Även naturums eve-
nemang är med här, vad det gäller övriga arrangemang ansvarar naturum ej för genomförandet. Är man osäker 
på om programpunkten blir av, på grund av väder eller annat, hör med exkursionsledaren innan! Programfoldern 
kommer ut med tre nummer per år, vår/försommar, sommar, samt höst och vinter. 

Vi som arrangerar guidningarna är:
Gotlands Botaniska Förening
Gotländska Ängskommittén
Gotlands Entomologiska Förening
Croneborgworks och Sallmunds gård
Gotlands Ornitologiska Förening
Museum Lars Jonsson
Gotlands Museum
Naturskyddsföreningen Gotland
Studiefrämjandet Gotland
Friluftsfrämjandet
Cykelfrämjandet
Carin Olofsson Övandringar & Livscoaching
Länsstyrelsen i Gotlands län
STF Gotland
Stora Karlsö
GotlandNature

Har din förening/företag en programpunkt  
eller evenemang som kan passa i denna folder? 
Skicka en förfrågan till: info@naturumgotland.se
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Foto: Magnus Lepschi

Upplev lugnet och stillheten. Njut av milsvida stränder, se sälar 
på nära håll och svävande havsörn. Vandra längs med 56 km 
markerad led genom säregen natur. 

Båt från 
Nynäshamn & Fårösund
25 maj-9 september
www.gotskasandon.se

BESÖK ÖSTERSJÖNS MEST ENSLIGA Ö



April 2018
1 april kl. 14:00
Föreläsning om litografi
Lars Jonsson berättar om hur han arbetar med litografi och visar tre nya 
litografier. Pris/inträde: 60 kr.
Museum Lars Jonsson/naturum Gotland  

7 april kl. 13:00
”Favorit i repris” Gammalt glas blir nytt!
Vi gör ett studiebesök på Visby Glasblåseri på Mellangatan 56. 
Det finns också en butik om man vill passa på att fynda. 
Info: Föranmälan senast 1 april till Anncatrin Hjernquist 070-441 68 48.
Naturskyddsföreningen Gotland

8 april kl. 09:00
Vårfåglar på Fårö
Nu har många av vårens fåglar anlänt. Passa då på att ta en trevlig utflykt till träsk 
och vikar på vackra Fårö. Kom ihåg att ta med att fika och kontrollera Fåröfärjans 
tidtabell. Samling: kl. 09:00 vid Fårö kyrka.
Info och ledare: Lars-Erik Broman 070-828 00 42.
Gotlands Ornitologiska förening

9 april kl. 09:30
Fågelvandringar för daglediga
I samarbete med Studiefrämjandet arrangerar vi dessa små utflykter under våren. 
Vandringen pågår ungefär 2 timmar. Lätt vandring, klädsel efter vädret. Ta gärna 
med kikare. Inga krav på medlemskap, alla välkomna.
Idag samling P-platsen bakom Länsstyrelsen på Visborg kl. 09:30.
Info och ledare: Sivert Söderlund 070-332 66 77. 
Gotlands Ornitologiska förening

14 april kl. 11:00-15:00
Klädbytardag på Almedalsbiblioteket 
Inlämning av kläder kl. 11:00-12:00 och byte 12:30-15:00.
Info: Camilla Djurberg 070-550 90 34.
Naturskyddsföreningen Gotland

15 april kl. 08:00
Vårens fåglar på Storsudret
Vi hoppas att väderbakslagen uteblir och att luften sjuder av lärksång, medan 
viporna svingar sig över strandängarna. Att få möta den gotländska fågelvårens 
vibrerande kraft vill man inte missa. Beroende på väder och fågeltips fortsätter vi 
sen till andra platser på öns södra delar. Kom ihåg matsäcken! 
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Samling: kl. 08:00 på parkeringen vid Faluddens fyr.
Info och ledare: Per Smitterberg 070-568 53 68.
Gotlands Ornitologiska förening

21 april kl. 10:00-15:00
Lätt att göra rätt – Hållbarhetsdagen på Gråbo
Kom och inspireras att bli en mer hållbar konsument. Håll utkik efter fullständigt 
program under vecka 14.
Plats: Träffpunkt Gråbo. Info: Laila Asterhag 010-223 93 64.
Arrangörer: Studiefrämjandet, Medveten konsumtion, Fenomenalen, Region  
Gotland och Länsstyrelsen i samarbete med Röda korset,  naturum Gotland, 
Fritidsbanken/Gotlands idrottsförbund, Biblioteket och Gråboskolan.
 
21 april kl. 10:00
Cykeltur kring Visby med omnejd
Turen är cirka 3 till 4 mil lång och vi rastar 2 gånger.
Samling vid vattentornet i Visby, medtag fika.
Info: Sören, Lars 076-767 96 76, 076-141 28 78.
Cykelfrämjandet Gotland

22 april kl. 09:00
Sträckande fågel vid Ekstakusten
Vi spanar efter sträckande fågel och grillar korv vid Tomsarve kvarn på Eksta-
kusten. Man får hoppas att korven smakar och många fågelsträck drar förbi. 
Föreningen bjuder på korv men ta med egen dryck. 
Samling: kl. 09:00 vid Tomsarve kvarn, Eksta.
Info och ledare: Sven-Olof Lundgren 070-267 73 24.
Gotlands Ornitologiska förening

22 april kl. 10:00 
Historisk vårvandring kring Gråbo
Kring Gråbo finns en äldre rätt okänd historia. Vid vandringen berättar vi om 
borgarnas åkrar på 1600-talet och 1800-talets sommarnöjen. Vi går också i den 
vackra bokskogen i Skolbetningen och genom Krookska dungen, som ju ligger vid 
A7-fältet, där det nu byggs och där man funnit lämningar från järnåldern.  Vi av-
slutar i Träffpunkt Gråbo med att se på historiska bilder och avnjuta vår matsäck. 
Ta med matsäck i ryggsäck. Pris: medlem 40 kr, övriga 60 kr (kontant).
Programvärdar: Anna Säve Söderbergh och Louise Berry.
STF Gotland i samarbete med Studiefrämjandet Gotland 
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28 april kl. 08:00 – 10:00
Vi möter de första tropikflyttarna; Lövsångare, Törnsångare och Rödstjärt vid 
Hoburgen.
Pris: 100 kr betalas kontant eller med swish.
Samling: Majstregårdens parkering kl. 08:00. Info: naturum 010 – 223 96 90.
Museum Lars Jonsson/naturum Gotland 

29 april kl. 10:00 
Fira våren i Annas änge
Möt våren genom sedvanlig fagning i ett av öns vackraste ängen! Man har fagat 
ängen sedan järnåldern, så passa på att delta i denna anrika tradition, samtidigt 
som du får en härlig naturupplevelse! Värdpar är Anna och Bengt Lidström Björ-
nugns i Lokrume. Samling vid Bro kyrka.
Ta med: Handskar (viktigt), sittunderlag, vattenflaska och liten matsäck. Redskap 
finns. Oöm klädsel och stövlar är lämpligt. 
Programvärdar: Louise Berry och Ulla Gådefors.
STF Gotland i samarbete med Studiefrämjandet Gotland 

29 april kl.10:00
Möt våren på Filehajdar
Vi vandrar på hällmarken bland enar och tallar. Förhoppningsvis är nipsipporna 
på topp och vi kan leta efter hybrider med fältsippa och ovanliga färgformer. 
Alvararv, vårarv, stenkrassing, småfingerört och annat bör också visa sig. 
Samling: Hejnum kyrka kl. 10:00. Ledare: Jörgen Petersson och Gun Ingmansson.
Gotlands Botaniska Förening i samarbete med Studiefrämjandet Gotland

Maj 2017
1 maj kl. 14:00
Föreläsning om akvarell
Lars Jonsson visar utställningen och berättar om hur han arbetar med akvarell.
Pris/inträde: 60 kr.
Museum Lars Jonsson/naturum Gotland  

5 maj kl. 10:00
Cykeltur Gerum/Lojsta hejd
Turen är cirka 3 till 4 mil lång och vi rastar 2 gånger. Samling vid Gerum Kyrka, 
medtag fika.
Info: Rune, Anneli 070-848 00 08, 070-512 87 94.
Cykelfrämjandet Gotland
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6 maj kl. 10:00
Vandring längs kulturleder i Bro
Pris: 50 kr, för medlemmar* finns vandringskort för 150 kr/år.
Samling: vid Bro Kyrka, medtag matsäck för dagen.
Info och anmälan: Carola 072-944 55 66 eller catoc@77mail.com 
*Bli medlem se hemsidan; friluftsframjandet.se 
Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet

7 maj kl. 05:00 – 13:00
Nationell tävling, Fågeltornskampen Sverige – Finland
Besök ett av de deltagande fågeltornen under räkningen och bli inspirerad.
Eller varför inte bilda ett lag och bli bäst i Sverige eller åtminstone på Gotland!
Räkningen startar kl. 05:00 och pågår i åtta timmar till kl. 13:00.
Bilda ett lag och välj lämpligt fågeltorn. 
Vill du/ni vara med i tävlingen, kontakta Mattias. Lyssna också med honom om 
vilka torn som har bevakning den aktuella tiden, om du bara vill komma förbi på 
ett besök. 
Info: Mattias Andersson 072-358 23 89.
Gotlands Ornitologiska förening

10 maj kl. 10:00
Besök vårt fågeltorn i Stockviken på Faludden
Ta gärna med kikare och matsäck. Samling vid P platsen kl. 10:00. 
Info: Anncatrin Hjernquist 070-441 68 48.
Naturskyddsföreningen Gotland

10 maj kl. 17:00–19:00
Kvällsexkursion, vi ser efter arktiska och lokala vadare i Stockvike
Pris 100 kr betalas kontant eller med swish. 
Samling: Hamra krogs parkering kl.17:00.
Info: naturum 010–223 96 90.
Museum Lars Jonsson och naturum Gotland

14 maj – 20 maj 
Fågelvecka på Storsudret
Kom igång med fågelskådning när våren är som vackrast och fåglarna sjunger
som bäst. Veckan riktar sig till nybörjare, du behöver inga förkunskaper. Även du
som har skådat fågel ett tag kommer att få behållning av kursen. Vi kommer att få
vara med om ringmärkning. Ankomst 14 maj på kvällen, kursen avslutas
den 19 maj på kvällen hemresa 20 maj på förmiddagen.
Kursledning: ornitologen och naturguiden Jim Sundberg. 
Plats: Sallmunds gård, Hamra. Ingår: Frukost och middag. Du inkvarteras i 2
– 3 bäddsrum. Lakan och handduk finns för en kostnad av 300 kr eller tar du med 
själv. Pris: 6 800 kr.



9

Anmälningsavgift 1 000 kr gäller även som definitiv bokning. Resten betalas 
senast 21 april till Sten-Åke Pettersson, Swedbank 83 279 9 137 360 377.
Boka biljetter på www.destinationgotland.se i god tid.
För anmälan och information kontakta Sylvia Åkerblom, 070-400 08 66 eller 
sylvia@nostra.se. För frågor angående kursen kontakta
Jim Sundberg, 070-326 35 08 eller info@gotlandnature.se
GotlandNature och Sallmunds gård

17 maj kl. 16:10-21:00
Orkidévandring Stora Karlsö
Båt från Klintehamn kl.16:10. Pris: 625 kr inkluderar båtresa, guidning samt 
tvårätters middag.
Anmälan gör på boka@storakarlso.se eller 0498–24 05 00.
Ledare: Gun Ingmansson.
Stora Karlsö

19 maj kl. 10:00-16:00
En dag för biologisk mångfald
Vi kommer att erbjuda olika aktiviteter för stora och små, håll utkik på vår 
hemsida där vi under vecka 19 lägger ut vad som kommer att hända.
Info: www.naturumgotland.se
Naturum Gotland

19 maj kl. 09:00
Vandring längs Linnéstigen, Gammelgarn-Östergarn
Pris: 50 kr, för medlemmar* finns vandringskort för 150 kr/år.
Samling: vid Gammelgarn Kyrka, medtag matsäck för dagen.
Info och anmälan: Anki 070-744 20 17eller ac.wallin@hotmail.com 
*Bli medlem se hemsidan; friluftsframjandet.se 
Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet

19 maj kl. 10:00
Besök vårt fågeltorn i Storsund
Ta gärna med kikare och matsäck. Samling: vid P platsen kl. 10:00. 
Info: Sten Wikström 070-754 60 25.
Naturskyddsföreningen Gotland

19 maj kl. 10:00
Cykeltur Viklau/Vänge
Turen är cirka 3 till 4 mil lång och vi rastar 2 gånger. Samling: vid Viklau Kyrka, 
medtag fika.
Info: Ann-Marie, Berit 076-213 12 32, 070-418 20 95.
Cykelfrämjandet Gotland
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20 maj kl. 09:00
Min barndoms fågelmarker
Jag hoppas att du vill följa med till Slite och njuta av det rika fågellivet vid Sju-
strömmar och Bogeviken. Här formades jag till en fågelvän för livet! Vi spanar på 
vad som finns ute vid Sjuströmmar, där Östersjöns vågor trycker på. Sen vandrar 
vi till den avsnörda gamla havsviken Bogeviken, som närmast kan liknas vid en 
insjö. Här möter du silvertärnor från skärgården utanför som fiskar bland skägg-
doppingar längs vassbäddarna. Kom ihåg matsäcken! 
Samling: kl. 09:00 vid P-platsen direkt söder om Sjuströmmar, Slite.
Info och ledare: Per Smitterberg 070-568 53 68.
Gotlands Ornitologiska förening

20 maj kl. 09:00-15:30
Sveriges nya havsplan
Tillsammans med Naturskyddsföreningen riks och Birdlife så ordar vi en 
workshop för att försäkra oss om att så mycket som möjligt av den lokala kun-
skapen som finns bland våra medlemmar fångas upp och bidrar till att vi uppnår 
nationella och internationella miljömål gällande havet.
Plats: Lilla Karlsö Samling: Klintehamns hamn vid Stora Karlsöbåten kl. 09.00.
Återkomst till Klintehamn kl. 15.30. Enkel lunch ingår. Föreningen bekostar resa 
och lunch.
Info och anmälan: Anncatrin Hjernquist 070- 441 68 48.
Naturskyddsföreningen Gotland

20 maj kl. 10:00 
Mullvalds strandskog i Ardre
Mullvalds strandskog är ett rätt nytt naturreservat. Här finns gammal barrbland-
skog, sandtallskog, flygsanddyner och permanenta sanddyner. Den märkliga 
raukformationen ”Kungens sal” ligger trolskt inbäddad i skogens mossa.
Ta med matsäck i ryggsäck, sittunderlag, kläder efter väder.
Pris: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr (kontant).
Samling: vid Ardre kyrka. Programvärdar: Eva Tivell och Anders Lekander.
STF Gotland i samarbete med Studiefrämjandet Gotland 

22 maj kl. 18:00
Tättingkonsert vid Lummelundsbruk
Försommaren fyller den vackra parken nedanför kvarnbyggnaden med fågelsång 
av vanliga och mindre vanliga fåglar. Ta gärna med kvällsfika som kan smaka gott 
i försommarkvällen. Samling: kl.18:00 vid den nedre parkeringen, Lummelunds-
bruk.
Info och ledare: Clas Hermansson 070-254 03 95.
Gotlands Ornitologiska förening



28 maj – 3 juni
Botanikvecka i blommande försommar
Under fem dagar får du möjlighet att bekanta dig med Gotlands växtliv, under
kunnig ledning av biologen och naturvårdaren Hjalmar Croneborg tillsammans 
med botanisten och naturguiden Caroline Edelstam. Veckan riktar sig till nybörja-
re, du behöver inga förkunskaper. Även du som redan kan en del växter kommer 
få ut mycket av kursen. Plats: Sallmunds gård. Tid: 28 maj – 3 juni.
Ankomst 28 maj på kvällen, kursen avslutas 2 juni på kvällen. Ingår: Frukost och
middag. Du inkvarteras i 2 – 3 bäddsrums. Lakan och handduk tar du med själv
eller hyr för 300 kr.  
Pris: 6 800 kr. 
Anmälan: Anmälningsavgift 1 000 kr senast 9 maj.
För mer information kontakta Sylvia Åkerblom 070-400 08 66, sylvia@nostra.se. 
För frågor angående kursen kontakta Hjalmar Croneborg 070-615 05 75, 
hjalmar@croneborgworks.se
Croneborgworks och Sallmunds gård

29 maj kl. 21:00
Nattens hemligheter – Lina Myr
Kvällsutflykt som startar vid Vallstena kyrka kl. 21:00. Vi besöker den klassiska 
Lina Myr för lyssning på nattsjungande fåglar. Lars Brolund leder oss i
den nattliga mystiken bland nattskärror, kornknarrar och nattsångare.
Samling: vid Vallstena kyrka kl. 21:00. Info: Lars Brolund 076-831 70 93.
Gotlands Ornitologiska förening

Juni 2017
2 juni kl. 10:00
Cykeltur Bäste träsk runt
Turen är cirka 3 till 4 mil lång och vi rastar 2 gånger. Samling: vid Fleringe Kyrka, 
medtag fika. Info: Ingvar, Tina 070-669 12 44.
Cykelfrämjandet Gotland

2 juni kl. 9:00-13:00
Natur- och Kulturvandring
Varva ner och samla kraft & energi med hjälp av naturen och hällmarkstallskogen 
i Alskog socken på östra Gotland! Vi besöker ett stenbrott med medeltida anor 
och tittar på de örter och orkidéer som trivs på den karga hällmarken. 
Pris: 100 kr inkluderar fika och betalas på plats.
Info och vägbeskrivning kontakta Carin 0709-92 83 50 eller Annika 0708-49 12 53.
Arrangör: Carin Olofsson livscoach, Annika Lindh markägare, Ingrid Thomasson 
biolog.
Carin Olofsson Övandringar & Livscoaching
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3 juni kl. 09:00
Vandring längs Pilgrimleden, Roma kungsgård-Dalhem
Pris: 50 kr, för medlemmar* finns vandringskort för 150 kr/år.
Samling: vid Roma kungsgård, medtag matsäck för dagen.
Info och anmälan: Anki 070-744 20 17eller ac.wallin@hotmail.com 
*Bli medlem se hemsidan; friluftsframjandet.se 
Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet

4 juni kl. 18:00
Fågelsång - särskilt för nybörjare
Vi lyssnar och samtalar om vad vi hör och hur vi kan skilja de olika arterna från 
varandra. Samling: kl. 18:00 på parkeringen vid Allekvia änge, Endre.
Info och ledare: Sivert Söderlund 070-332 66 77.
Gotlands Ornitologiska förening

5 juni kl. 19:00-cirka 21:00
”Naturnatten”
Vi firar världsmiljödagen med att göra en kvällsvandring i naturreservatet 
Kallgateburg och uppleva guckusko i full blom. Kanske spinner nattskärran. 
Samling vid P-platsen vid Kallgateburg. Medtag matsäck.
Info: Sara Eliason 070-264 91 10. 
Naturskyddsföreningen Gotland

6 juni kl. 08:00
Karlsödagen
Många olika guideturer av olika specialguider.
Info: www.storakarlso.se
Stora Karlsö

7 juni kl. 18:00
Fågellokaler i Gothem
Bekväm kvällsskådning i en gotländsk strandsocken. Vi besöker lokalerna 57, 58 
och 59 i vår bok ”Skåda fåglar på Gotland”. Det är Storsund, Agbod och Åminne. 
Utflykten avslutas vid exkursionsledarnas strandbod vid Åmynningen där de 
bjuder på fika. Samling: kl.18:00 vid Gothem kyrka. 
Info och ledare: Ann och Sten Wikström 070-754 60 25.
Gotlands Ornitologiska förening

9 juni kl. 09:00-15:30
Medlemsutflykt till Lilla Karlsö
Samling i Klintehamns hamn kl 09:00 Åter kl 15:30. Medtag matsäck. 
Föranmälan krävs Anncatrin Hjernquist 070-441 68 48.
Naturskyddsföreningen Gotland
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10 juni kl. 10:00
Vandring i Hejnum Hällar med Guckosko
Pris: 50 kr, för medlemmar* finns vandringskort för 150 kr/år
Samling vid Hejnum bygdegård, medtag matsäck för dagen.
Info och anmälan: Carola 072-944 55 66 eller catoc@77mail.com 
*Bli medlem se hemsidan; friluftsframjandet.se 
Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet

16 juni kl. 10:00
Cykeltur Guldrupe/Buttle
Turen är cirka 3 till 4 mil lång och vi rastar 2 gånger.
Samling: kl.10:00 vid Guldrupe Kyrka, medtag fika.
Info: Sören 076-767 96 76.
Cykelfrämjandet Gotland

16 juni kl. 13:00
Gotländska Ängskommitténs försommarvandring
Vi besöker ängar och utbyter erfarenheter kring ängshävden.
Samling: vid Stenkyrka skola kl. 13:00. Eftermiddagsfika finns att köpa.
Gotländska Ängskommittén

17 juni kl. 10:00 och kl. 15:00
De vilda blommornas dag 
förmiddag: Stranden vid Gnisvärd bör bjuda på arter som honungsblomster och 
salepsrot. Samling: Gnisvärds fiskehamn kl.10:00
Ledare: Torbjörn Lindell och Jörgen Petersson.
eftermiddag: Kuse äng. Försommarblomning i ett fint änge.
Samling: P-platsen vid änget kl. 15:00 Vägbeskrivning: Från Visby kör Högklintsvä-
gen förbi Kneippbyn. Ta vänster efter bron vid Nygårds in på Kusevägen. Kör den 
ca 1 km till skylten, ”Kuse änge”, mot vänster. Via åkervägen når du änget norri-
från. Det finns en P-plats utanför tunen.
Ledare: Gun Ingmansson och Amanda Overmark.
Gotlands Botaniska Förening i samarbete med Studiefrämjandet Gotland

17 juni kl. 10:00 
Kust- och orkidévandring i Hangvar och Hall
Följ med på en medelsvår vandring på klint och strand mellan Sigsarve i Hangvar 
och Häftings i Hall t o r, samtidigt som vi ser efter orkidéer. Återkomna till Sigsar-
ve, äter vi vår matsäck, innan vi fortsätter för att titta närmare på Hall kyrka.
Ta med: matsäck, sittunderlag, grova skor och kläder efter väder.
Pris: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr (kontant).
Samling: vid Ihre gård i Hangvar.
Programvärdar och färdledare: Maj Wennerdahl och Eva Tivell.
STF Gotland i samarbete med Studiefrämjandet Gotland 
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19 juni kl. 18:00 
STF Gotland 40 år
Under trivsamma former minns vi de 40 år, som föreningen verkat. Efter en lätt 
vandring i Mangsarveänget, intar vi kall buffé och kaffe i bygdegården. Bildvisning 
och minnen från våra 40 år. Kom gärna med egna minnen! Vi blickar också framåt 
– vad vill du att vi ordnar i framtiden?
Ta med: Kläder och skor för lätt promenad. 
Pris: 200 kr per person betalas till föreningens plusgiro 86 04 81 – 1. 
Samling: vid Ekeby bygdegård (syns från kyrkan). 
Obl. förhandsanmälan senast 11 juni till Anders Lekander, 070-216 06 57 (ange då 
även eventuell matbegränsning). 
Programvärdar: Tord Porsne och Anders Lekander. 
STF Gotland i samarbete med Studiefrämjandet Gotland

30 juni kl. 10:00
Cykeltur Hejnum/File Hajdar
Turen är cirka 3 till 4 mil lång och vi rastar 2 gånger.
Samling: Kl. 10:00 vid Hejnum Kyrka, medtag fika.
Info: Lars, Sören 076-767 96 76, 076-141 28 78.
Cykelfrämjandet Gotland



15Rödmurarbi. Foto: David Lundgren.



Vi tar Gotland längre
- i dialog och med helhetssyn

Länsstyrelsen ska se till att regeringens och riks-
dagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt 
som möjligt. Länsstyrelsen är den mest mångsidiga 
av Sveriges myndigheter. Våra ansvarsområden och 
vår kompetens spänner över hela samhällsom-
rådet. 

Vi arbetar med:
• att ge råd och information 
• att bedriva tillsyn och kontrollera att olika  
 verksamheter följer lagar och riktlinjer
• att  ge  tillstånd, pröva överklaganden av kom-
    munala beslut och sammanställa information
• att samordna länets krafter genom att ta  
 initiativ till olika möten och aktiviteter
• att ge bidrag till verksamheter av olika slag 
 
Läs mer på www.lansstyrelsen.se/gotland 

Länsstyrelsen i Gotlands län
Besöksadress: Visborgsallén 4, 621 85  VISBY 
Telefon: 010-223 90 00, e-post: gotland@lansstyrelsen.se 


