
   

 

   

 

Fugletur til Ørland, Storfosna og Kråkvåg 6.-7. april 2022  

Dagturgruppa i Trondheim lokallag inviterer til 2 dagers fugletur med 

overnatting på Kråkvåg. Opplegget blir at vi starter fra Trondheim tidlig 

onsdag morgen, samler oss i privatbiler, kjører til Valset, Agdenes og tar 

ferja over til Brekstad. På Brekstad slutter deltakere fra Ørland og Fosen 

seg til gruppa og vi bruker dagen på interessante fuglelokaliteter på 

Ørland og Garten. Sent ettermiddag tar vi ferja fra Garten til Storfosna og kjører til messa på 

Kråkvåg. Der lager vi middag og hygger oss med god mat og drikke utover kvelden. 

Torsdagen bruker vi på fuglekikking på Kråkvåg og Storfosna. Torsdag utpå ettermiddagen 

returnerer vi via ferjeforbindelsen Brekstad-Valset. 

Hva kan vi vente å se?  I det aktuelle tidsrommet vi skal være der er det i Artsobservasjoner 

registrert i alt 94 arter i de 5 årene fra 2017 til 2021. Se vedlagte artsliste for Storfosna og 

Kråkvåg. Kanskje vi kan rekke 100 arter ? 

På messa er det 25 sengeplasser fordelt på 9 rom; det 

er tomannsrom, tre- og firemannsrom, alle med bad. 

Overnattingsprisen pr. deltaker er 250 kr på 

dobbeltrom, 200 kr for tremannsrom og 175 kr på 

firemannsrom. Om noen trenger enkeltrom vil det 

koste 400 kr. Vi kan ikke love enkeltrom dersom det 

blir mange deltakere. Ut over overnattingskostnaden 

må det påregnes utgifter til middag, frukost og lunch dag 2. 

Deltakere må melde seg på til nils.valland@gmail.com med opplysning om foretrukket 

overnattingsalternativ. De første 25 som melder seg vil få plass på arrangementet. Dersom 

det blir flere påmeldte, lager vi en venteliste. Når deltakerlista er klar vil vi peke ut et 

innkjøps- og kokkelag. Du kan melde deg på fra nå av. Påmeldingsfrist er fredag 18.mars. 

Ta med: 

• Kikkert og gjerne teleskop 

• Varme klær 

• Niste for dag 1 

• Sovepose, laken-dynetrekk-putetrekk eller lakenpose 

• Håndkle 

• Egen drikke til onsdagskvelden 

Nærmere opplysninger om turen kan stilles til Nils Valland, tlf 92412037 eller 

nils.valland@gmail.com. Når deltakerlista er klar kommer vi tilbake med nærmere detaljer 

om tidspunkt for avreise og sannsynlig hjemkomst. 

Velkommen til vårens vakreste eventyr!! 
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