Naturguidningar
på Gotland
April-juni 2019

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!

På Gotlands sydligaste del, det vackra Storsudret, ligger naturum Gotland. I en stenlada från tidigt 1800-tal, vid Vamlingbo prästgård, har vi byggt en modern utställning om
Gotlands natur.
Öppettider vår och sommar 2019:
Påsk från 18 april till 21 april
Kl. 12:00-16:00
Dagligen* från 1 maj till 31 juli
Augusti öppet onsdag-söndag
Kl. 12:00-17:00
*Midsommarhelgen stängt.

Naturum Gotlands uppgift är att förklara och ge förståelse för det vi kallar Gotlands värden, det vill säga
det som är speciellt för just Gotland. Naturum Gotland 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

Titel: Naturguidningar på Gotland april-juni 2019
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Foto | inlaga: Anges i anslutning till bild
Utgiven av: naturum Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län
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Foldern finns att hämta i PDF-format på naturum
Gotlands webbplats: www.naturumgotland.se
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Foton: Naturum Gotland /Länsstyrelsen i Gotlands län.

Ett naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. Naturvårdsverket äger rättigheten till naturum 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.

Fläckig myrlejonslända

Stjärtmes

(Euroleon nostras)

Som larv trivs myrlejonet i gammal dynsand där
den skapar trattformade fångstgropar. Dold under gropens botten inväntar myrlejonet att någon
myra eller mindre insekt ska halka ner.
I Sverige förekommer fläckig myrlejonslända vid
fyra lokaler på Gotland inklusive Gotska Sandön,
två lokaler på Öland och två lokaler i Skåne. Främsta hotet mot arten är exploatering genom badplatser, bebyggelse och grustäkter.

(Aegithalos caudatus)

Stjärtmesen förekommer i nästan hela Sverige,
främst i de södra och mellersta delarna av landet.
Den lilla fågeln är en så kallad stannfågel, vilket
betyder att den stannar kvar över vintern.
För att säkra släktet så kan stjärtmesen få upp till
ett dussin ungar i varje kull som oftast föds upp
med hjälp av stödföräldrar.

Upptäck Gotlands natur!
Naturum Gotland vill inspirera den breda allmänheten till att upptäcka det unika med Gotlands natur- och
kulturmiljöer. 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 evenemang är med här. För övriga arrangemang ansvarar naturum ej för genomförandet. Är du 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.

Igelkott. Foto: David Lundgren.

Vi som arrangerar guidningarna är:
Gotlands Botaniska Förening
Gotländska Ängskommittén
Gotlands Ornitologiska Förening
Museum Lars Jonsson
Gotlands Museum
Vamlingbo sockenförening
Croneborgworks och Sallmunds gård
Naturskyddsföreningen Gotland
STF Gotland
Studiefrämjandet Gotland
Friluftsfrämjandet
Cykelfrämjandet
Länsstyrelsen i Gotlands län
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: Kenneth Bengtsson/Johnér Bildbyrå

BESÖK ÖSTERSJÖNS MEST
ENSLIGA Ö
Upplev lugnet och stillheten. Njut av milsvida
stränder, se sälar på nära håll och svävande
havsörn. Vandra längs med 60 km markerad led
genom säregen natur.
Båt från Nynäshamn & Fårösund
24 maj-8 september
Dagsturer från Gotland
26, 28 och 30 juni, 3, 5 och 7 juli
www.gotskasandon.se

April 2019
14 april kl. 10:00

Herrvik avsaltningsanläggning och kustvandring
Besök på avsaltningsanläggningen i Herrvik, Kuppen med magnifik utsikt mot Östergarnsholm, lotsmärket från kalkpatronernas tid och Albatrosstenen, där ett tyskt
fartyg strandade 1915. Ta med matsäck och sittunderlag. Samling vid Herrviks hamn.
Pris: medlem 40 kr, övriga 60 kr. Programvärdar: Eva Tivell, tel. 073-638 87 39 och
Ulla Gådefors, tel. 070-770 18 21.
STF Gotland

16 april kl. 14:00

Salamander- och grodspaning i Svajde vät
Samling vid Svajdestugan. Ta med oömma kläder, stövlar och gärna en fikakorg.
Info: Laila Asterhag, tel. 010- 223 93 64. Pris: gratis.
naturum Gotland

18-21 april kl. 12:00-16:00

Påsklovsöppet på naturum Gotland
Program hittar ni på vår webbplats: www.naturumgotland.se.
naturum Gotland

18 april kl. 18:00-20:00

Friluftsmatlagning för vuxna
Visst smakar mat bättre utomhus? Den där korven som grillas över öppen eld är
godare än den man kokar hemma. Vi vill ge dig en smakupplevelse i naturen. Vi
hjälper dig att laga en varmrätt och en efterrätt utomhus och samtidigt lär du dig om
att elda ansvarsfullt. Allt ingår och vi lovar att du blir mätt! Pris: gratis. Info: Hanna
Lenholm, tel. 0498-29 12 25, hanna.lenholm@studieframjandet.se.
Studiefrämjandet Gotland i samarbete med Friluftsfrämjandet Gotland

19 april kl. 08:00

Fågelexkursion
Pris: 100 kr betalas kontant eller med swish. Samling: P-plats Hamra Bistro kl. 08:00.
Info: naturum 010-223 93 64.
Museum Lars Jonsson/naturum Gotland

19 april

Örnsafari
Upplev bjässarna kungs- och havsörn under en dagstur. Utgår från Visby. Mer info
och anmälan: www.gotlandnature.com.
GotlandNature
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20 april kl. 10:00

Cykeltur kring Visby med omnejd
Turen är cirka tre till fyra mil lång och vi rastar två gånger. Samling vid vattentornet i
Visby, medtag fika. Info: Sören, tel. 076-767 96 76 eller Lars, tel. 076-141 28 78.
Cykelfrämjandet Gotland

20 april kl. 12:00-16:00

Äggjakt på Vamlingbo prästgård
Alla små och stora barn är välkomna att leta efter ägg.
Museum Lars Jonsson/naturum Gotland

21 april kl. 10:00

Exkursion till Filehajdar
Vi vandrar bland blommande nipsippor i området som hotas att förstöras av den planerade kalkbrytningen. Medtag matsäck. Samling vid Hejnum bygdegård.
Info: Sara Eliason, tel. 070-264 91 10.
Naturskyddsföreningen Gotland

21 april kl. 14:00

Visning av museet
Lars visar utställningen på museet och signerar årets affisch. Inträde: 60 kr. Samling i
stora salen på övervåningen.
Museum Lars Jonsson

25 april kl. 17:00-19:00

Friluftsmatlagning för vuxna
Visst smakar mat bättre utomhus? Den där korven som grillas över öppen eld är godare
än den man kokar hemma. Vi vill ge dig en smakupplevelse i naturen. Vi hjälper dig att
laga en varmrätt och en efterrätt utomhus och samtidigt lär du dig om att elda ansvarsfullt. Allt ingår och vi lovar att du blir mätt! Pris: gratis. Info: Hanna Lenholm,
tel. 0498-29 12 25, hanna.lenholm@studieframjandet.se.
Studiefrämjandet Gotland i samarbete med Friluftsfrämjandet Gotland

25–28 april

Kulinariska Gotland
Prästgårdscaféet serverar specialmeny torsdag till söndag.
Museum Lars Jonsson

27 april kl. 09:00-12:00

Kurs i rosbeskärning
Kursledare: Lasse Pettersson. Pris: 100 kr. Tillval: lunch, kaffe med fikabröd 150 kr.
Föranmälan till tradgarden@larsjonsson.se.
Museum Lars Jonsson
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27 april kl.10:00

Vårens växter vid Stånga kyrka
Luddvårlök, ängsvårlök, klibbveronika och många andra tidiga vårväxter förväntar
vi oss idag. Samling: Stånga kyrka kl. 10:00. Ledare: Jörgen Petersson och Caroline
Edelstam. Tel: 070-655 82 05. Gratis.
Gotlands Botaniska Förening

28 april kl. 08:00

Peteskusten
Petesviken, Boviken och de små holmarna Grunnar, Laxskär, Gjausården och den
välbetade strandängen tillhör mina favoriter som fågellokal och naturområde. Det
blir en vandring på c:a 2 km på lättgången mark. Här finns trutar, måsar, tärnor, änder, vadare, lärkor och flera andra överraskningar. Kom ihåg ryggsäcken med fikat.
Samling vid Petesgården i Hablingbo kl. 08:00. Ledare och kontaktperson: Sivert
Söderlund, tel. 070-332 66 77.
Gotlands Ornitologiska Förening

28 april kl. 10:00

Fagning i Hörsne prästänge
I år hjälper vi till med fagningen i Hörsne prästänge. Värd är Naturskyddsföreningen
Gotland, som bjuder på lunch och information. Välkommen till en härlig dag där en
uråldrig gotländsk tradition praktiseras. Redskap finns. Samling vid Hörsne kyrka.
Gratis. Programvärdar: Anders Lekander, tel. 070-216 06 57 och Louise Berry.
STF Gotland

28 april kl. 11:00

Exkursion till Storhagen
Vi gör en naturvandring i det vackra naturreservatet Storhagen. Ta med matsäck.
Samling vid Slite golfbanas P-plats. Info: Gunilla, tel. 070-924 70 71 och
Sanna, tel. 070-795 75 55.
Naturskyddsföreningen Gotland
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Maj 2019
1 maj kl. 10:00

Fagning i Hörsne prästänge
Välkomna till vårt änge för en gemensam arbetsdag. Tag med matsäck.
Info: Anders Lekander, tel. 070-216 06 57.
Naturskyddsföreningen Gotland

4 maj kl. 09:00-13:00

Nordiska kuststädardagen
Var med och städa stränderna vid den östra och västra sidan av Vamlingbo.
Samling: Gamla affären i Vamlinbo kl. 09:00. Ta med egen kaffekorg, oömma kläder
och handskar. Info: Sofie Regnander, tel. 070-692 10 17.
Vamlingbo sockenförening

4 maj kl. 10:00

Cykeltur runt Klintehamn
Turen är cirka tre till fyra mil lång och vi rastar två gånger. Samling vid Klinte kyrka,
medtag fika. Info: Lennart, tel. 070-394 10 28, eller Gunilla, tel. 070-338 08 37.
Cykelfrämjandet Gotland

9-11 maj

Nybörjarkurs i fågelskådning på Stora Karlsö
Mer info på www.gotlandnature.com.
GotlandNature

11 maj kl. 07:00

Fågelexkursion till Hoburgen
Vi möter vårens fåglar. Ta gärna med fika. Pris: 100 kr betalas kontant eller med
swish. Samling: Majstregårdens parkering.
Museum Lars Jonsson/naturum Gotland

12 maj kl. 09:00

Ålarve
En av öns mer tillgängliga strandängar är Ålarve naturreservat i Ronehamn. Vi får
förhoppningsvis njuta av gäss, änder och vadare på bekvämt avstånd. Medtag gärna
fika. Samling på parkeringen vid reservatsentrén (se skylt i samhället) kl. 09:00.
Ledare och kontaktperson: Per Smitterberg tel. 070-568 53 68.
Gotlands Ornitologiska Förening

8

12 maj kl. 10:00

Strandängsvandring på Näsudden
Vi besöker Näs socken med sina stora och små gårdar och många vindkraftverk,
men framför allt vandrar vi utmed stränderna med Östersjön alldeles inpå. Har vi tur
kanske vi också ser säl! Ta med matsäck och sittunderlag. Samling vid Näs kyrka.
Pris: medlem 40 kr, övriga 60 kr. Programvärdar: Maj Wennerdahl, tel. 070-747 54 50
och Anna Säve-Söderbergh, tel. 072-719 51 47.
STF Gotland

17 maj kl. 16:10-21:00

Orkidévandring på Stora Karlsö
Båt från Klintehamn kl. 16:10. Pris: 640 kr. Priset inkluderar båtresa, guidning samt
tvårättersmiddag. Anmälan görs på boka@storakarlso.se eller tel. 0498–24 05 00.
Ledare: Gun Ingmansson.
Stora Karlsö

18 maj kl. 10:00-14:00

Pilflätning med Gunnel och Gunnar Mannervik
Kostnad inklusive material 400 kr. Förbeställ gärna lunch för 100 kr, eller kaffe med
fikabröd och lunch för 150 kr. Föranmälan till: tradgarden@larsjonsson.se.
Museum Lars Jonsson

18 maj kl. 10:00

Cykeltur på Östergarnslandet
Turen är cirka tre till fyra mil lång och vi rastar två gånger. Samling: vid Gammelgarn
kyrka, medtag fika. Info: Allan eller Ewy, tel. 0498-21 66 93.
Cykelfrämjandet Gotland

19 maj kl. 08:00

Storården
Dags för ett besök vid föreningens nya fågeltorn, bekvämt placerat vid Burgsvikens
nordöstra strand. De betade maderna nedanför tornet lockar många arter med gäss,
simänder och vadare. Brun kärrhök patrullerar regelbundet över vassruggarna. Om
det lockar deltagarna så kan vi även åka vidare till det klassiska Stockviken.
Kom ihåg matsäcken! Samling kl. 08:00 på den lilla rastplatsen strax norr om Fide
fajans. Ledare och kontaktperson: Sven-Olof Lundgren, tel. 070-267 73 24.
Gotlands Ornitologiska Förening
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19 maj kl. 10:00

Danbo naturreservat och Sjaustru
Vi vandrar ett par kilometer i sandiga och kalkrika miljöer. Samling: Gammelgarn
kyrka kl. 10:00. Ledare: Dennis Nyström och Caroline Edelstam, tel. 070-813 63 11.
Gratis.
Gotlands Botaniska Förening

19 maj kl. 10:00

Fröjels dolda historia
Lär känna Fröjels historia! Med utgångspunkt från kyrkan får vi veta mer om socknen,
dess handel och kontakter med omvärlden. Vi vandrar också ned till stranden och
tillbaka, allt i sökandet efter Fröjels dolda historia. Ta med matsäck och sittunderlag.
Pris: medlem 40 kr, övriga 60 kr. Programvärdar: Maj Wennerdahl, 070-747 54 50 och
Louise Berry.
STF Gotland

21 maj

Karlsöskådningar
Upplev ett koncentrat av grisslorna och naturen på Stora Karlsö under ett knappt
dygn. Njut av god mat och professionell guidning.
Mer info på www.gotlandnature.com.
GotlandNature

21 maj kl. 18:00

Kvällsfåglar 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, Lummelundsbruk.
Ledare och kontaktperson: Clas Hermansson, tel. 070-254 03 95.
Gotlands Ornitologiska Förening

22 maj kl. 12:00-17:00

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

25 maj kl. 09:00

Medlemsutflykt till Lilla Karlsö
Samling i Klintehamn vid Stora Karlsöbåten kl. 09:00. Rabatterat pris. Rundvandring
på Lilla Karlsö. Ta med matsäck. Åter i Klintehamn ca 15:30. Info och anmälan till:
Anncatrin, tel. 070-441 68 48.
Naturskyddsföreningen Gotland
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29 maj

Nattsafari
Lyssna på nattens magiska ljud under en natt på Gotlands landsbygd. Kornknarr, nattskärra och gräshoppsångare brukar vi få höra. Utgår från Visby. Mer info och anmälan:
www.gotlandnature.com.
GotlandNature

30 maj

Karlsöskådningar
Upplev ett koncentrat av grisslorna och naturen på Stora Karlsö under ett knappt dygn.
Njut av god mat och professionell guidning. Mer info på www.gotlandnature.com.
GotlandNature

31 maj kl. 10:00

Naturvandring vid Vitärtskällan i Fleringe
Samling vid Hellvi kyrka för samåkning. Vid Vitärtskällan finns väldigt få P-platser.
Info: Sven Blomqvist och Charlie Wijnbladh. Anmälan per SMS till 070-839 76 87.
Naturskyddsföreningen Gotland

Juni 2019
1 juni kl. 10:00

Cykeltur i Ronehamn
Turen är cirka tre till fyra mil lång och vi rastar två gånger. Samling: vid Rone kyrka,
medtag fika. Info: Ingvar och Tina, tel. 070-669 12 44.
Cykelfrämjandet Gotland

2 juni kl. 10:00

Fårö
Vi kommer att besöka olika platser på Fårö, till exempel Ulla Hau och Norsholmen.
Planen är att leta upp låsbräknar och lumrar. Vi kommer att gå lite längre sträckor än
vanligt. Kom ihåg matsäck och att kolla färjetiderna. Samling: Fårö kyrka kl. 10:00.
Ledare: Jörgen Petersson, tel 070-655 82 05 och Gun Ingmansson, tel. 076-832 31 23.
Gratis.
Gotlands Botaniska Förening
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3 juni – 9 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. Veckan riktar
sig till nybörjare, du behöver inga förkunskaper. Även du som redan kan en del
växter kommer få ut mycket av kursen. Plats: Sallmunds gård. Tid: 3 juni – 9 juni.
Ankomst 3 juni på kvällen, kursen avslutas 8 juni på kvällen. Ingår: Frukost och
middag. Du inkvarteras i 2-3-bäddsrum. Lakan och handduk tar du med själv
eller hyr för 300 kr. Pris: 7 300 kr. Enkelrumstillägg: 500 kr (i mån av plats).
Anmälningsavgift: 1 000 kr.
För mer information kontakta Sylvia Åkerblom, tel. 070-400 08 66, sylvia@nostra.se.
För frågor angående kursen kontakta Hjalmar Croneborg, tel. 070-615 05 75,
hjalmar@croneborgworks.se.
Croneborgworks och Sallmunds gård

4 juni kl. 21:00

Nattsångare på Lina myr
Det börjar bli en starkt efterfrågad tradition att besöka denna klassiska nattfågellokal. Där trivs gräshoppsångaren men även vaktel och kornknarrar kan höras samt
kanske någon hoande hornuggla. Samling kl. 21:00 vid Vallstena kyrka.
Ledare och kontaktperson: Lars Brolund, tel. 076-831 70 93.
Gotlands Ornitologiska Förening

5 juni

Karlsöskådningar
Upplev ett koncentrat av grisslorna och naturen på Stora Karlsö under ett knappt
dygn. Njut av god mat och professionell guidning. Mer info på www.gotlandnature.com.
GotlandNature

5 juni kl. 19:00-ca 21:00

Naturnatten
Vi firar världsmiljödagen med en kvällsutflykt i naturreservatet Kallgateburg där vi
tittar på guckusko och annan växtlighet. Ta med kvällsfika. Stövlar rekommenderas
om våren varit blöt. Samling vid P-platsen vid Kallgateburg. Info: Sara Eliason,
tel. 070-264 91 10.
Naturskyddsföreningen Gotland

6 juni kl. 08:00

Karlsödagen
Många specialguidningar om fåglar, växter, arkeologi m.m. Särskilda turer för barn.
Kostnad 185 kr för vuxna, 85 kr för barn, 6–15 år. Info: www.storakarlso.se.
Stora Karlsö
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7 juni

Nattsafari
Lyssna på nattens magiska ljud under en natt på Gotlands landsbygd. Kornknarr,
nattskärra och gräshoppsångare brukar vi få höra. Utgår från Visby. Mer info och
anmälan: www.gotlandnature.com.
GotlandNature

7 juni kl. 21:00

Nattsångare med Lars Jonsson
Vi lyssnar efter nattskärror och andra nattsångare. Samling på Vamlingbo prästgård.
Kostnad 100 kr.
Museum Lars Jonsson/naturum Gotland

9 juni

Orkidésafari
Njut av Gotlands blomsterprakt under en guidad tur. Vi har chans på upp till 20 olika
arter orkidéer. Utgår från Visby. Mer info och anmälan: www.gotlandnature.com.
GotlandNature

9 juni kl. 10:00

Natur- och kulturvandring i Hellvis nya naturreservat Träskvidar
Samling vid Hellvi kyrka. Vi besöker den medeltida prästgårdsruinen och platsen för
fyndet av den romerska ryttarmasken och tittar på växter och fåglar i den ängesliknande naturen i SO-delen av reservatet. Ta med matsäck. Information: Lotte Nygren
och Charlie Wijnbladh, tel. 070-839 76 87.
Naturskyddsföreningen Gotland

14 juni

Vakna med fåglarna på Fårö
Under en dag lär du dig de vanligaste fåglarna och grunderna i fågelskådning. Inga
förkunskaper krävs. Du kan få låna kikare. Mer info och anmälan:
www.gotlandnature.com.
GotlandNature

15 juni

Nybörjarkurs i fågelskådning på Fårö
Under en dag lär du dig de vanligaste fåglarna och grunderna i fågelskådning. Inga
förkunskaper krävs. Du kan få låna kikare. Mer info och anmälan:
www.gotlandnature.com.
GotlandNature
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15 juni kl. 10:00

Cykeltur från Hamn till Huk
Turen är cirka tre till fyra mil lång och vi rastar två gånger. Samling: kl. 10:00 vid
hamnen Kappelshamn, medtag fika. Info: Bengt, tel. 073-055 60 42 eller
Evy, tel. 0498-22 47 58.
Cykelfrämjandet Gotland

16 juni

Orkidésafari
Njut av Gotlands blomsterprakt under en guidad tur. Vi har chans på upp till 20 olika
arter orkidéer. Utgår från Visby. Mer info och anmälan: www.gotlandnature.com.
GotlandNature

16 juni kl. 10:00

Alvena lindaräng och Hörsne prästänge
Anders Lekander visar två av Gotlands finaste ängen och berättar om ängsbruket förr
och nu. Båda ängena är rika på kulturminnen från olika tider och mycket orkidérika.
Ta med matsäck och sittunderlag. Samling vid Vallstena kyrka.
Pris: medlem 40 kr, övriga 60 kr. Programvärdar: Anders Lekander, tel. 070-216 06 57
och Louise Berry.
STF Gotland

16 juni kl. 10:00 och kl. 14:00

De vilda blommornas dag
De vilda blommornas dag är ett samarrangemang med Svenska botaniska
föreningen. Vi bjuder som vanligt på två vandringar. Man hinner lätt delta i båda!
Förmiddag: Hejdeby hällar. Vi besöker de klassiska kalkmarkerna öster om Visby.
Förhoppningsvis får vi se kalknarv och bergsskrabba. Samling kl. 10:00 vid väg 147
mot Slite just efter skylten till Skogsholm. Där finns en vägslinga för parkering.
Ledare: Dennis Nyström och Elsa Bohus Jensen. Info: tel. 070-655 82 05.
Eftermiddag: Mangsarveänget i Ekeby. I änget blommar nog korskovall och vårfingerört. Samling kl. 14:00 vid bygdegården mitt emot änget. Ledare: Jörgen Petersson,
tel. 070-655 82 05 och Gun Ingmansson, tel. 076-832 31 23.
Gotlands Botaniska Förening

17 juni

Karlsöskådningar
Upplev ett koncentrat av grisslorna och naturen på Stora Karlsö under ett knappt
dygn. Njut av god mat och professionell guidning. Mer info på www.gotlandnature.com.
GotlandNature
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18 juni kl. 18:00

Roma returvattendammar
Centralt på vår ö finns denna lättskådade våtmark, de fågelrika returvattendammarna utanför Roma samhälle. Här finns fina chanser att detaljstudera svarthake,
gråhake, skägg- och smådopping, olika änder och spännande sångfåglar. En utflykt
som passar både nybörjare och gamla rävar. Ta gärna med kvällsfika. Samling kl.
18:00 vid Halla bygdegård. Ledare och kontaktperson: Åsa Björnholm och
Per Smitterberg, tel. 070-568 53 68.
Gotlands Ornitologiska Förening

29 juni kl. 10:00

Orkidévandring vid Krakvät och Sävvät
Kärrnycklar, sällsynt och vackrast av öns orkidéer, blommar här liksom kärrknipprot,
honungsblomster och andra orkidéer. Vi samlas vid Petes museigård, varifrån vi åker
till vätarna, där vi gör en mindre vandring. Därefter åter till Petes, där möjlighet finns
för lunch och besök på museigården på egen hand. Ta med matsäck i ryggsäck och
sittunderlag/lunch på Petesgården. Samling vid Petesgården, Hablingbo.
Pris: medlem 40 kr, övriga 60 kr. Programvärdar: Anders Lekander, tel. 070-216 06 57
och Lennart Persson, tel. 073-026 07 87.
STF Gotland

29 juni kl. 10:00

Cykeltur Visby 1361
Turen är cirka tre till fyra mil lång och vi rastar två gånger. Samling: vid Vattentornet i
Visby, medtag fika. Info: Lars, tel. 076-767 96 76 eller Sören, tel. 076-141 28 78.
Cykelfrämjandet Gotland

29 juni kl. 14:00
Lars visar utställningen på museet och signerar årets affisch. Samling i stora salen på
övervåningen. Inträde 60 kr.
Museum Lars Jonsson

30 juni kl. 12:00-16:00

Familjedag på Norrbys museigård
Kom och se gårdens små djur, fika i vårt mysiga gårdscafé, ponnyridning. Mellan kl.
13:00-14:00 går vi ner till dammen och håvar vattenkryp. Ta med stövlar och oömma
kläder. Pris: vuxna 60 kr, barn under 19 år fri entré.
Gotlands Museum i samverkan med naturum Gotland
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Vi tar Gotland längre
- i dialog och med helhetssyn
Länsstyrelsen ska se till att regeringens och riksdagens 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 samhällsområdet.
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 kommunala 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

