
Välkommen på  Faunaväktarläger! 

  

2 – 4 augusti 2017 på Gotland 
 

Sista anmälningsdag 11 juni 
(anmälan bindande efter 11 juni) 

Boende: Bunge vandrarhem i Fårösund (två nätter). Vanlig 
vandrarhemsstandard. Adress: Bunge Änge 512, 624 64 Fårösund. 
 

Mat: Måltider ingår onsdag kväll – fredag morgon. 
Anmäl ev. specialkost när du anmäler dig till lägret! 

 

Pris: Faunaväkteriet subventionerar lägret så långt vi har möjlighet. 
Vid fler än 20 deltagare tar vi ut en lägeravgift på 500-800 kr/person  
för boende & mat. Pris avser dubbelrum och att man tar med egna lakan. 
Tillägg för enkelrum 200 kr (ange detta vid anmälan). Tillägg för att låna 
lakan 120 kr (betalas på plats direkt till vandrarhemmet). 
 

Resa betalar man själv, men viss rabatt finns på Destination Gotlands 
färjor. Mer information om detta får du vid anmälan. Tänk på att boka  
din resa i god tid – färjorna är ofta fullbokade under högsäsong. 

Se http://www.sef.nu/faunavakteri/ för mer information om  
Faunaväkteriet småkryp och lägret.  
 
Du får gärna maila faunavakteri@sef.nu eller ringa  
Kajsa Mellbrand på tel. 0702138488 om du har frågor! 

 



 

 
Onsdag:  

 Ankomst, incheckning.  

 Eftermiddagsutflykt i närområdet för tidigt anlända. 

 Middag  

 Eventuellt nattlys (onsdag eller torsdag beroende på väder) 
och/eller nattlig spindelletning. 

 
Torsdag 

 Frukost 

 Heldagsexkursion till Fårö. 

 Lunch, vi får lunchpaket med oss från vandrarhemmet. 

 Eventuellt nattlys (onsdag eller torsdag beroende på väder). 
och/eller nattlig spindelletning. 

 
Fredag 

 Frukost 

 Förmiddagsexkursion på norra Gotland. 

 Utcheckning och hemfärd för de som inte stannar kvar på 
Entomologdagarna. 

 
Teori och diskussioner relaterat till faunaväkteri och 
övervakningsarbete kommer att inkluderas i exkursionerna. 

 
Bunge vandrarhem ligger i Fårösund på Gotlands nordspets. Skog, 
öppen mark och havsstränder som lämpar sig för småkrypsletande 
finns nära vandrarhemmet.  
 

Entomologdagarna med SEFs årsmöte hålls på vandrarhemmet den  
4-6 augusti, praktiskt för dig som vill vara med på båda. 
 
 
 
 

Program faunaväktarläger 


