
Vårens fågelexkursioner i Kungsbacka  

12 mars Fåglarna vid Tjolöholm. 
Möt de första (?) vårfåglarna runt Tjolöholms slott. Kanske har vintern släppt sitt grepp och vi 

kan njuta de första primörerna. Kjell Andersson och Morgan Johansson leder er på en cirka två 

timmars utflykt. Samling vid stora P-platsen kl 10.00. Ganska lättgånget på stigar runt 

Tjolöholm 

 Kontakt: Kjell Andersson 0706 92 11 42 

26 mars Fåglarna på Råö-slätten  
Följ med på en lättgången långvandring, mestadels längs vägar runt Råöslätten. Nu bör luften 
virvla av lärkor och starar. Med lite tur kan vi få lägga ögonen på lappsparv och trädlärka. 
Samling vid P-platsen nedanför Iseråsskolan 09.00 
Kontakt: Morgan Johansson 0707 76 19 43  

 

16 april Fåglarna i Varla-skogen  
 Vi besöker den tätortsnära Varla-skogen och vandrar på stigar i området. Kommer vi att hitta 
skogens stjärtmesar? Finns den mindre hackspetten på plats?  Följ med så får du svaret.   
 
Samling 09.00 vid Elektronen Industrigatan för samåkning. 
Kontakt: Morgan Johansson 0707 76 19 43  

8 maj Fåglarna vid  Vallda Sandö  
 Vi skådar i naturreservatet  på Onsalahalvöns västsida. Här finns allt från kala klippor och 
blockstränder till ljunghed och kärr. Variationen skapar ett rikt fågelliv, som vi kan njuta av. 
Delvis vandring över klippor. Samling P-platsen innan Vallda Sandö småbåtshamn, kl 10.00 
Kontakt: Morgan Johansson 0707 76 19 43 

 

18 maj Fåglarna vid Lygnern 
Kvällsexkursion till Lygnern, sjön som delas mellan Kungsbacka och Mark.  Vi tar en 
promenad i en av de strandnära skogarna och njuter vår matsäck med smålommar som 
sällskap. Delvis svår terräng. 
Samling Parkeringen naturum Fjärås Bräcka 18.00    
Kontakt: Kjell Andersson 0706 92 11 42 

 

29 maj  Nidingen  
Vi avslutar vårsäsongen med ett besök vid kommunens enda fågelstation. Vi kommer 
tillbringa en heldag på Nidingen. Obs! Det finns endast 10 platser och anmälan till Morgan 
Johansson 0707 76 19 43. Priset ligger på cirka  150:- person. Notera att vid dåligt väder, 
ställs resan in. Samling vid återvinningsstationen infarten Kuttervägen 09.00. 

 

 

 


