Vår och Sommarprogram
2018
Västmanlands Ornitologiska Förening
Exkursioner och evenemang under vår och sommar 2018

Vår exkursionsverksamhet vänder sig främst till våra medlemmar, men det finns inget medlemskrav
för att deltaga vid enskilda exkursioner eller utflykter. Gillar man det vi gör tror vi att man blir
medlem. Om vi erbjuder en öppen verksamhet får fler chans att se vad vi gör och ta del av vår
gemensamma kunskap och på så sätt ökar vi intresset för fåglar och naturen i Västmanland.
Vår ambition är att erbjuda två större utflykter heldag eller med övernattning per år. En på våren
och en på hösten.
Mellan dessa så vill vi erbjuda kortare exkursioner minst en gång i månaden där vi besöker kända
och okända lokaler med varierande svårighetsgrad på skådningen.
För att det ska bli lättare att se om en programpunkt passar just dig så klassificerar vi våra
exkursioner utifrån svårighetsgrad.
Nybörjarvänlig skådning Inga förkunskaper behövs, ledarna kommer att hjälpa till med
artbestämning och de flesta arter kommer att pekas ut.
Lätt till medelsvår skådning Viss erfarenhet kan behövas, men ledare och mer rutinerade
deltagare kommer givetvis att hjälpa till med t ex artbestämning.
Avancerad skådning Erfarenhet krävs. Dessa utflykter är inga guidade turer utan här skådar vi i lag
och alla förväntas hjälpas åt utifrån sina förutsättningar.
Vi kommer också att så utförligt som möjligt att beskriva den fysiska ansträngningen som krävs, Hur
långt kommer vi t ex att gå. Finns det möjlighet att delta med rullstol eller barnvagn.
Att tänka på...
Om du ska delta vid en exkursion med oss finns det några punkter att tänka på inför utflykten.
Utrustning
Deltagare står själva för sin utrustning, så har man handkikare och tubkikare bör det tas med. Är
man osäker kan man kontakta exkursionsledaren och fråga om det behövs. Saknar man tubkikare
brukar det sällan vara problem att få titta i andras kikare.
Handkikare är mer nödvändig eftersom de flesta fågelskådare vill ha sin egen handkikare redo
runt halsen.
Matsäck
Om inget annat anges, så ska man packa med sig en matsäck med fika/mellanmål. Vid
heldagsutflykter anger vi i beskrivningen av utflykten att en rejälare matsäck ska packas. Vi brukar
också ange om det finns möjlighet att köpa lunch på plats.
Kläder
Kolla väderleksrapporten och klä dig lämpligt för årstiden och vädret. Fågelskådning är stundtals
och framförallt vintertid en stillastående eller stillasittande aktivitet, så klä er varmt. Under
sommaren bör man tänka på mygg eftersom vi oftast rör oss i våtmarker.
Transport
Vi åker gemensamt i bilar och strävar efter att åka i så få bilar som möjligt. Vilka som åker i vilkas
bilar gör vi upp vid samlingen. Ange gärna om du har egen bil, eller om du önskar att åka med i
någon annans bil när du anmäler dig. Bränslekostnaden fördelas sedan med 16 kr/mil fördelat
mellan alla i bilen.
Avgifter
Om inget annat anges så är våra aktiviteter gratis. Det enda man betalar är bränslekostnader om
man åker bil.
Tid
Vi anger bara tid för samling i programmet. Fåglar är inte alltid samarbetsvilliga och även väder

påverkar hur länge en exkursion pågår. Men för det mesta blir det en halvdag. Vid längre turer
anger vi det i programmet.
Målarter
Vi anger oftast målarter i exkursionsbeskrivningarna. Det är för att deltagare ska kunna bilda sig en
uppfattning om vad vi kan tänkas se under exkursionen. Då våra exkursionsledare jobbar helt
ideellt lämnar vi inga garantier på att få se vissa arter, men vi kommer att göra vad vi kan för att
alla ska få se så mycket som möjligt.
Rapportera på artportalen
För att underlätta arbetet för Rrk är det bra om man samarbetar kring rapportering till artportalen.
Ofta lägger vi in en gemensam rapport och gör upp vilka som vill vara med som medobservatörer
under exkursionen. Är man osäker kan man alltid fråga exkursionsledaren. Ibland besöker vi
känsliga lokaler och då vill vi att man respekterar önskemål från exkursionsledaren om att dölja
observationer.
Observera! Ändringar i programmet kan tillkomma. Håll utkik på hemsidan och på vår sida och
grupp på Facebook för aktuellt program.
Hemsida: http://www.birdlife.se/aktiviteter/aktuellt-program/
Facebooksida: https://www.facebook.com/V%C3%A4stmanlands-Ornitologiska-F%C3%B6rening196401500399423/
Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/faglarivastmanland/

Vill du få VOF:s program i din kalender kan du prenumerera på det genom att följa länken
https://calendar.google.com/calendar/ical/qnd3jrmh5gepnu03ovkcl2to74%40group.calendar.go
ogle.com/public/basic.ics
Eller denna länk om du använder google calendar
https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=cW5kM2pybWg1Z2VwbnUwM292a2NsMnRvNzR
AZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ

Mars-April
3/3 Örnräkning preliminärt 3/3
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Rördrommens fältstations årliga örnräkning då ett antal
stationer bemannas runt om i Mälardalen.
Flera av dessa stationer ligger i Västmanland och
Rapphönorna Västmanland håller sin station öppen för
allmänheten och bjuder in vem som helst att komma dit
och titta.
Under 2 timmar finns de på bryggan i Gäddeholms hamn
och spanar ut över Ridöfjärden. Vid goda siktförhållanden
finns här bra chans att se örn.

Ansvarig: Rördrommens fältstation http://www.rordrommen.nu/
Plats: Gäddeholms hamn

Tid: 10:00-12:00

Ugglelyssnarvecka
Vecka 12 är det dags för vår årliga ugglevecka med flera
exkursioner och aktiviteter i uggleskogarna runt om i
Västmanland.
Varje år under 9 nätter sammanställs alla observationer i
landskapet. Samtidigt samlas lokalklubbar och
fågelintresserade och åker runt och lyssnar eller skådar.

Foto: Wikimedia

Eftersom ugglor följer sorkarnas population så varierar
resultaten år till år. Även väder under uggleveckan spelar
en viss roll för resultaten.

Datum: V12 17-25/3
Ansvarig: Sören Larsson
Kontakt: tel 070-56 78 725, soren20@telia.com
Läs mer: http://www.birdlife.se/projekt/uggleveckan/

24/3 Ugglelyssning kring Västerås
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Det är svårt att hitta ett bättre landskap än Västmanland
när det kommer till ugglor. Av Sveriges 11 ugglearter är
det bara tornugglan som aldrig är sedd här och
fjällugglan är en ytterst sporadisk vintergäst. Hökuggla
och jorduggla ses årligen och åtminstone Hökugglan har
häckat här så sent som 2017. Men hela 7 arter häckar
regelbundet och dessa ska vi göra allt vad vi kan för att
lyckas höra under en kväll.
För att maximera möjligheterna att kunna ta oss fram på
små skogsvägar bör vi inte vara fler än fyra bilar. Därför
begränsas antalet deltagare till 15.

Anmälan: till Johan Karlsson mail: johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727
Deltagare: Max 15 deltagare [först till kvarn]
Ledare: Johan Karlsson
Samling: 17:00 Vallby Friluftsmuseum
Svårighetsgrad: Medelsvår skådning
Fysisk krävande: Vi åker bil mellan olika observationsplatser och går kortare sträckor.
Målarter: Ugglor.

21/4 Heldagsexkursion till Svartåmynningens Naturreservat
I slutet av april gör vi som vanligt en längre utflykt och i år
styr vi mot Östergötland och Svartåmynningens
naturreservat vid sjön Roxen. Vid Svartåns mynning breder
vidsträckta strandängar ut sig och på våren gästas
området av rastande fåglar. Svartåmynningen är också
känt för sina rödspovar som häckar här och här finns
också goda möjligheter att se rastande fjällgäss.
Beroende på vad som rapporterats kommer vi också
besöka ytterligare en eller flera lokaler. Trutdammarna vid
Foto: Johan Karlsson

Gärstaverken, Leonardsberg eller Svensksundsviken i Norrköping brukar också kunna bjuda på fin
skådning.
Anmälan: till Johan Karlsson mail: johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727
Ledare: Ingen ledare, vi skådar tillsammans
Samling: 06:00 Vallby Friluftsmuseum
Svårighetsgrad: Medelsvår skådning
Fysisk krävande: Vi kommer att gå några kilometer till obsplatserna.
Målarter: Rastande vårfågel och spelande rödspov.

Maj
5/5 Fågeltornskampen
BirdLife Sveriges årliga evenemang, där olika fågeltorn
runt om i landet tävlar mot varandra om att se flest arter
från ett och samma torn under en och samma dag.
Tävlingen är också en landskamp, där torn och
utsiktsplatser från Finland, Sverige och Danmark deltar.
För Västmanlands del brukar Hedströmsdalens OF,
Naturskyddsföreningen Hallstahammar, Ramnäs-Virsbo
Foto: Johan Karlsson

Naturklubb, Fagersta Fågelskådare och VOF bemanna

torn under tornkampen. Håll utkik på respektive klubbs hemsida efter mer info.
Anmälan: Ingen individuell anmälan, men vill du anmäla ett eget torn och tävla måste detta
anmälas till SOF. Meddela i så fall också oss detta så att vi kan få med just ert torn i infon på vår
hemsida.
Tid: 05:00-13:00
Plats: Olika fågeltorn i Västmanland som meddelas på hemsidan och via Facebook.
Målarter: Alla

6/5 Fågelskådningens dag
Första helgen i maj genomförs fågelskådningens dag,
med aktiviteter på flera fågellokaler runt om i landet.
Våra lokalföreningar brukar ha olika evenemang för
allmänheten på sina favoritställen.
Mer information om detta kommer att komma på
hemsidan och på Facebook när det närmar sig maj.
Foto: Christina Bredin

VOF kommer att ha ett samarrangemang med Naturskolan i Asköviken söndagen den 6/5 med
tipspromenader, guidade turer och fågeltornet kommer att vara bemannat från kl 7:00 till kl 13:00.
Anmälan: Ingen anmälan behövs, men är du intresserad av att hjälpa till med arrangemanget får
du gärna kontakta oss.
Tid: Hela dagen
Plats: Västmanland
Målarter: Alla

16/5 Onsdagsvandring vid Hässlö
Under flera år har våra promenader vid Hässlö varit en
av våra mest uppskattade exkursioner. Tidigare år har vi
gjort denna sträcka 4 onsdagar på raken, men sen
2017 har vi utökat dessa promenader till att omfatta
några fler lokaler. Ni kommer att guidas från Björnöbron
till Trådarängarna via lite skiftande biotoper genom
Foto: Johan Karlsson

vasshavet i Hässlösundet och där få bekanta er med försommarens fågelsymfoni.
Ingen anmälan:
Samling: 18:00 vid Kanotklubbens hus.
Ledare: Johan Karlsson
Information: Johan Karlsson mail: johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727
Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning
Fysisk krävande: Lättpromenerade gångvägar upp till 5 km att gå
Målarter: Näktergal, sångare, rördrom, vattenrall mm.

23/5 Onsdagsvandring genom staden
Som en del av den biologiska mångfaldens dag (22/5)
kommer vi att genomföra en stadsvandring för att
upptäcka mångfalden även i urbana miljöer. Vi kommer att
starta vid Bryggargården och besöka stadens parker och
torg och lyssna efter sjungande fåglar mitt i stan. Då
Västerås är en sjöstad kommer denna promenad givetvis

Foto: Wikimedia common

också att omfatta en sträcka längs någon våra kajer.

Ingen anmälan:
Samling: 18:00 vid Bryggargårdens parkering.
Ledare: Johan Karlsson
Information: Johan Karlsson mail: johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727

Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning
Fysisk krävande: Lättpromenerade gångvägar upp till 8 km att gå
Målarter: urbana fåglar

30/5 Onsdagsvandring på Södra Björnö
Ett stenkast över Hässlösundet där vi årligen gått våra
onsdagsvandringar ligger Södra Björnö som också
erbjuder en mångskiftande promenad. Från Björnöhalsens
vass och grunda vik går vi den södra halvan av milspåret
genom hagmarker, lövskog, granskog och alkärr. Vid
starten av promenaden kan vi också ta en närmare titt på
Foto: Johan Karlsson

den skrattmåskoloni som finns på lerbankarna längts ut i
viken.

Ingen anmälan:
Samling: 18:00 vid Björnöhalsens parkering. (Gamla parkeringen till badet)
Ledare: Filip Jansson
Information: Johan Karlsson mail: johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727
Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning
Fysisk krävande: Lättpromenerade gångvägar drygt 5 km att gå
Målarter: Flugsnappare, sångare, hackspettar, trastar,

Juni
2/6 Försommarkväll på Knuthöjdsmossen
Knuthöjdsmossen är mest känd för sina smålommar och
en majkväll där bjuder på närkontakt med dem.
Mossen är spångad vilket gör att man kan gå runt stora
delar av den och komma riktigt nära lommarna och
man kommer ganska långt ut på mossen på den
handikapanpassade delen av spången.
Förutom smålom finns här också knipa, kricka och en
del vadare som storspov, skogssnäppa och tofsvipa.
Foto: Johan Karlsson

Anmälan: till Johan Karlsson mail: johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727
Samling: 15:30 vid Vallby Friluftsmuseum. 18:00 Vid Knuthöjdsmossen

Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning
Fysisk krävande: 1-5 km att gå
Målarter: Smålom, storspov, skogens småfåglar

13/6 Onsdagsvandring på Åholmen
Vår fjärde onsdagsvandring kommer att hållas vid
Åholmen strax norr om Kvicksund. Åholmen har anor
sedan 1700-talet då det var en trädplantage som tillhörde
Stora Ekeby. Under 1800-talets första hälft anlades här en
engelsk park med bland annat en falks runsten och en hel
del exotiska träd. Parken fick förfalla under det tidiga
1900-talet men under 60-talet restaurerades parken och
Foto: Ulla-Britt Östholm

idag är naturparken mest känd för sina växter, men

växterna lockar till sig insekter som i sin tur lockar till sig fåglar. Dessa fåglar ska vi bekanta oss med
under en försommarkväll.
Ingen anmälan:
Samling: 18:00 vid Åholmens parkering. 17:30 Vid Vallby Friluftsmuseum för samåkning
Ledare: Marjatta Ericson
Information: Johan Karlsson mail: johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727
Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning
Fysisk krävande: Lättpromenerade gångvägar upp till 5 km att gå
Målarter: flugsnappare, sångare, näktergal mm

16/6 Nattfågellyssning
Ett nattligt äventyr på krokiga vägar för att kunna höra
våra nattaktiva sångare. Vi startar sent och börjar i fält
vid solnedgången och kör till soluppgång dagen efter.
Under nattens resa kommer vi att besöka flera olika
biotoper för att få så stor artrikedom som möjligt. I
skogen kommer vi att försöka höra nattskärra, på fälten
vaktel och kornknarr och i buskmarkerna näktergal och
Foto: Johan Karlsson

olika sångare.

Anmälan: till Johan Karlsson mail: johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727
Ledare: Johan Karlsson
Deltagare: Max 16 deltagare
Samling: 22:00 vid Vallby Friluftsmuseum.
Svårighetsgrad: medelsvår till avancerad skådning

Fysisk krävande: Vi åker bil mellan olika lokaler
Målarter: Nattaktiva fåglar som Nattskärra, vaktel, kornknarr, sångare och ugglor.

Juli-Augusti
Sträckskådning vid Kvicksundsbron
Från mitten av juli till mitten av augusti kommer vi att
sträckskåda vid Kvicksundsbron tillsammans med
Eskilstuna Ornitologiska klubb. För EOK är detta en
programpunkt de haft på programmet i många år
och eftersom Kvicksundsbron utgör gränsen mellan
Västmanland och Sörmland så hakade vi på dem
förra året, något vi tänker följa upp även i år.
Foto: Lennart Waara

Ett ypperligt tillfälle för dig som vill testa sträckskådning

att göra det under lugna och mindre tuffa förhållanden i sällskap med mer erfarna sträckskådare.
Preliminära datum för detta är 18/7, 26/7, 1/8, 8/8
Mer info kommer på OKE:s hemsida http://oke.sormlandsornitologerna.se/ och vår hemsida
http://birdlife.se/vof
Ingen anmälan:
Information: Johan Karlsson mail: johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727
Samling: 18:00 vid Kvicksundsbrons södra fäste
Svårighetsgrad: Medelsvår skådning
Fysisk krävande: Vi står still under ett antal timmar
Målarter: Tärnor, mås, trut, vadare och rovfågel

18/8 Eftermiddagsexkursion till Hjälstaviken
“Dagaklar och Snöfrid kunde tala om de dagar, då svanor av
deras stam inte levde vilda någonstans i Sverige, utan endast
funnos som tama i slottsgravar och dammar. Men så hade ett
svanpar farit bort ur fångenskapen och slagit sig ner i
Hjälstaviken, och från dessa två härstammade alla de svanor,
som bodde där. Nu för tiden fanns det vilt svanfolk i många av
Mälarvikarna liksom i Tåkern och Hornborgasjön. Alla dessa
nybyggare voro komna från Hjälstaviken, och svanorna, som
Foto: Benjamin Rodling

bodde där, voro mycket stolta över att deras ätt sålunda

utbredde sig från sjö till sjö.” Ur Nils Holgerssons Underbara resa genom Sverige.

Nu för tiden är det inte svanar som lockar mest i Hjälstaviken, men väl gäss och vadare. Därför
tänker vi lägga en heldagsexkursion i Hjälstaviken i slutet av Augusti.
Anmälan: till Johan Karlsson mail: johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727
Ledare: Johan Karlsson
Samling: 14:00 vid Vallby Friluftsmuseum.
Svårighetsgrad: nybörjarvänlig skådning
Fysisk krävande: Vi promenerar på väl tilltagna promenadstigar och spänger
Målarter: gäss, änder, vadare, doppingar och skäggmes.

Observera! Ändringar i programmet kan tillkomma. Håll utkik på hemsidan och på vår sida och
grupp på Facebook för aktuellt program.
Hemsida: http://www.birdlife.se/aktiviteter/aktuellt-program/
Facebooksida: https://www.facebook.com/V%C3%A4stmanlands-Ornitologiska-F%C3%B6rening196401500399423/
Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/faglarivastmanland/
Vill du få VOF:s program i din kalender kan du prenumerera på det genom att följa länken
https://calendar.google.com/calendar/ical/qnd3jrmh5gepnu03ovkcl2to74%40group.calendar.g
oogle.com/public/basic.ics
Eller denna länk om du använder google calendar
https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=cW5kM2pybWg1Z2VwbnUwM292a2NsMnRvNzR
AZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
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