
ÅNNSJÖDAGEN 
2015

LÖRDAG 6 JUNI
Behöver du nånstans att bo kan vi tipsa dig om:
Enaforsholm Fjällgård (www.enaforsholm.se 0647-730 26, 070-5273026)
Jämtåsen, Ånn (0647-71094, 070–6461130, fam.jamting@hotmail.com) 
STF Storliens Fjällgård (www.storliensfjallgard.se, 0647-700 58)

Arrangörer: Föreningen Ånnsjöns fågelstation 
i samarbete med studiefrämjandet

Passa på att bli medlem i FÅF: 150 kr/år plusgiro: 85 45 51 -9 eller 
betala i samband med Ånnsjödagen för att genast ta del av 
Årsrapporten och övriga förmåner.

Välkommen till västjämtska
Ånnsjön när fågellivet är 

som mest sprudlande!

Frågor eller funderingar angående Ånnsjödagen:
Kontakt Thomas Holmberg, 073-058 36 30, 

thho46@gmail.com
Fågelstationen (0647-722 10)

Se även www.annsjon.org

Enafors-Handöl 7 km
Ånn-Handöl 18 km
Östersund-Handöl 150 km
Åre-Handöl 50 km
Storlien-Handöl 28 km



Program

Kl 07-11 Välkommen att besöka fågeltornen i Ånn 
Vi har guider på plats som kan informera och hjälpa till med artbestämning av 
fåglar. Utgå från Ånns järnvägsstation och följ markerade leder. Kom när det passar 
dig! Du har en oöverträffad utsikt över myrar och våtmarksfåglar vid Ånnsjön med 
arter som småspov, brushane, smalnäbbad simsnäppa, ljungpipare, smålom, 
silvertärna och många fler. 
För dig som har svårt att gå någon längre sträcka rekommenderar vi besök av det 
första gömslet och plattformen vid Lagunen (rullstolsvänlig ramp)

Kl 13-18 Öppet Hus på Fågelstationen i Handöl 
med föreningens årsmöte kl 16
Välkommen att besöka Ånnsjöns fågelstation, centrum för fågelforskning 
och miljöövervakning i Ånnsjöområdet. Vi bjuder på fika och hälsar dig välkommen 
att sitta ner en stund och prata fåglar och få information om vår verksamhet. 
Fortsätt med en tipsrunda i de fågelrika björkskogs- och buskmarkerna längst 
Handölan. 
Ni hittar Ånnsjöns fågelstation mitt i byn, precis bredvid Handöls stugby. 

Kl 18-19:30 Middag på Enaforsholms fjällgård
Föranmälan till middagen direkt till Enaforsholm: 0647-73026 & 070-5273026
Följt av:
Kl 19:30-22:30 Bildvisning ”Fåglar vid Ånnsjön” & Fågelinformation
bildvisning, information om fågelobservationer, prisutdelning på tipsrundan mm.

Kl 22:30- ca 01.00 Nattexkursion till dubbelbeckasinspel!
Den överlägset största fågelattraktionen i ett internationellt perspektiv är de 
spelande dubbelbeckasinerna. Det hör till det märkligste man kan uppleva i 
fågelväg. Missa inte tillfället att bli guidad till rätt utkikspunkt! En värdig avslutning 
på en innehållsrik dag. 
Vi samlas på parkering vid Enaforsholms fjällgård kl. 22:30 för gemensam avfärd 
mot dubbelbeckasinleken. 
OBS! Anmälan om deltagande bör ske till Thomas Holmberg (073-058 36 30), eller 
under öppet hus i Handöl, senast kl 14 den 6 juni.

Fågelteckningar: 
Ulla Falkdalen


