
 

Västmanlands Ornitologiska Förening 

Program Vinter-Vår 2020 
7 december, 2019 

Exkursioner, evenemang och andra 
aktiviteter. 

Om programmet! 
En stor del av vår verksamhet och den del av verksamheten som syns mest för allmänheten är våra exkursioner 
och evenemang. 
Exkursionsverksamheten i Västmanland bedrivs mestadels av lokala fågelklubbar, men eftersom Västerås 
saknar fågelklubb har vi i VOF ett riktat program för Västerås. 

Vi försöker också hålla några större exkursioner per år då vi gärna samarbetar med lokalklubbarna och gör en 
liten längre resa. 
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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. 

 
Foto: Filip Jansson 

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 
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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://vof.birdlife.se/vara-aktiviteter/aktuellt-p
rogram/ 

Facebooksida: 
https://www.facebook.com/vastmanlandsornito
logiska/ 

Facebookgrupp: 
https://www.facebook.com/groups/faglarivastm
anland/ 

Vill du få VOF:s program i din kalender kan du 
prenumerera på det genom att följa länken 

https://calendar.google.com/calendar/ical/qnd3jr
mh5gepnu03ovkcl2to74%40group.calendar.google
.com/public/basic.ics 

Eller denna länk om du använder google calendar  
https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=cW
5kM2pybWg1Z2VwbnUwM292a2NsMnRvNzRAZ3Jv
dXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ 

Omslagsfoto: Christina Lindquist 

Programgruppen 

Johan Karlsson 
Marjatta Ericson 
 

 

 

 

 

 

 

3 

 

http://vof.birdlife.se/vara-aktiviteter/aktuellt-program/
http://vof.birdlife.se/vara-aktiviteter/aktuellt-program/
https://www.facebook.com/vastmanlandsornitologiska/
https://www.facebook.com/vastmanlandsornitologiska/
https://www.facebook.com/groups/faglarivastmanland/
https://www.facebook.com/groups/faglarivastmanland/
https://calendar.google.com/calendar/ical/qnd3jrmh5gepnu03ovkcl2to74%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/qnd3jrmh5gepnu03ovkcl2to74%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/qnd3jrmh5gepnu03ovkcl2to74%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=cW5kM2pybWg1Z2VwbnUwM292a2NsMnRvNzRAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=cW5kM2pybWg1Z2VwbnUwM292a2NsMnRvNzRAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=cW5kM2pybWg1Z2VwbnUwM292a2NsMnRvNzRAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ


 

 

Januari 
11/1 Ekeby våtmark 

 
Foto: Filip Jansson 

Ekeby våtmark som är en del av reningsverket i 
Eskilstuna erbjuder övervintrande fågel öppet 
vatten hela vintern. Det öppna vattnet gör att det 
stannar gott om fågel som annars väljer att flytta 
lite längre söderut. Forsärla, vattenrall, sävsparv, 
salskrake, simänder, gäss och svanar. 

Området är lättillgängligt med anlagda 
promenadstigar runt dammarna och två fågeltorn 
med utsikt över hela området. 

Datum: 11/1 2020 
Ledare: Johan Karlsson  
Anmälan: Johan Karlsson, 070-666 0727 mail: 
johan.karlsson.vof@gmail.com  
Samling: 08:00 Vallby Friluftsmuseum 
Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning 
Fysisk krävande: Promenad och rullstolsvänliga 
stigar  
Målarter: Övervintrande våtmarksfåglar 

 

 

   

18/1 Artrally 

 

För 20:e året i rad kör vi Artrally Västmanland i 
Januari. 

Det finns tre priser att tävla om: Korparna, 
Tofsmesen och Gröngölingen. Utöver det finns det 
lokala priser i Skinnskatteberg (Kungsfiskaren) och 
Hallstahammar (Pilgrimsfalken) 

Korparna är det traditionella priset som tillfaller 
det lag som hittar flest arter. 

Tofsmesen Går  till det lag som sett flest arter 
procentuellt sett i sin kommun. 
Utjämningssystemet är baserat på arter 
rapporterade i Januari under de senaste 5 åren. 

Gröngölingen. Nytt pris 2020 som går till det lag 
som sett flest arter utan att använda motordriven 
transport. Gå, cykla, åk skidor, skridsko eller varför 
inte rida. (En kortare transport för att möta upp sitt 
lag är dock ok) 

Summering av artrallyt har vi kl. 16.30 i restaurang 
Westerqwarn i Mölntorp Hallstahammar. Där äter vi 
gräddstuvad pyttipanna, går igenom våra listor och 
hyllar segrande lag. 

Datum 18/1 2020 

Anmälan till: Ulf Carlson 0703 745 979 eller epost 
till: vof.artrally@gmail.com  
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Februari 
1/2 Vinterfåglar inpå knuten 

 
Foto: P-G-Bentz 

Den sista helgen i januari räknas fåglar vid 
fågelborden runt om i Sverige. Vid den senaste 
räkningen "deltog" över 20 000  fågelbord! Helgen 
förlängs dessutom med fredag och måndag för att 
också förskolor och skolklasser ska kunna delta. 

VOF kommer under lördagen att arrangera en 
offentlig räkning vid matningen i notuddsparken. 
Dit är alla välkomna att hjälpa till och ställa frågor 
om fåglar och fågelskådning. 

Datum: 1/2 2020 
Ansvarig: Västmanlands Ornitologiska Förening 
Plats: Notuddsparken Västerås 
Tid: 10.00-13:00 

 

   

15/2 Rovfågelexkursion 

 
Foto: Johan Karlsson 

En hel del rovfåglar flyttar från Sverige under 
vintern, men de som stannar blir oftast väldigt 
stationära. Dessa ska vi lägga fokus på och försöka 
hitta under en dagstur på slätter och skogarna runt 
Västerås. 

Vi anpassar oss efter det rådande läget och 
gruppens önskemål, men förutom rovfåglar finns 
det också goda möjligheter att hitta skogsfågel, 
strömstare mm.  

Dagen kommer sedan att avslutas vid någon 
matning i skogen för lite småfågelskådning. 

 

Datum: 15/2 
Anmälan: till Johan Karlsson mail: 
johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727 
Ledare: Johan Karlsson  
Samling: 07:30 vid Vallby Friluftsmuseum. 
Svårighetsgrad: Medelsvår skådning 
Fysisk krävande: Vi åker bil och går korta sträckor 
Målarter: Övervintrande fåglar, med fokus på 
rovfåglar 
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29/2 Örnräkning  

 
Foto: Jörgen Lindberg 

I slutet av Februaru är det örnräkning runt hela 
mellansverige under ledning av Rördrommens 
fältstation. 

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. 

Datum: 29/2 
Ansvarig: Rördrommens fältstation 
http://www.rordrommen.nu/ 
Plats: Gäddeholms hamn 
Tid: 10:00-12:00 

 

   

Mars 
V12 Ugglevecka 

 
Foto: Jörgen Lindberg 

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. 
Eftersom ugglor följer sorkarnas population så 
varierar resultaten år till år. Även väder under 
uggleveckan spelar en viss roll för resultaten. Men 
många rapporter under senhösten tyder på god 
tillgång på smågnagare, så om vintern är bra för 
dem kan vi se fram emot en bra ugglevår. 
 
Datum: V12 14-22/3 
Ansvarig: Sören Larsson 
Kontakt: tel 070-56 78 725, soren20@telia.com 
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21/3 Uggleexkursion 

 
Foto: Jörgen Lindberg 

I samband med uggleveckan håller vi en 
uggleexkursion där vi fokuserar på att se och höra 
så många ugglearter som vi kan. Vart vi åker beror 
lite på resultat från veckans inventeringar, men vi 
brukar starta i kulturbygden kring mälaren där och 
sedan röra oss upp mot skogarna när det blir 
mörkt. 
 
Då vi rör oss på mindre skogsvägar och oftast 
ställer bilarna intill vägen måste vi begränsa antalet 
bilar till 4 för att få plats. Därför är platserna till 
denna exkursion begränsat till 16 personer 
inklusive ledare och alla bilar måste vara fulla. 

Först till kvarn 

Datum: 21/3 
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. 
 

 

April 
18/4 Heldagsexkursion till 
Tåkern 

 
 

Mitt på den bördiga östgötaslätten ligger en av 
Sveriges mest kända och förnämsta fågelsjöar och 
den tänkte vi åka och utforska tillsammans. Vi 
startar tidigt och har 3 timmars bilresa dit, så packa 
rejäl matsäck. Vi startar sen dagen vid Naturrum 
och utforskar lokalen tillsammans eller i mindre 
grupper. 

 Möjlighet att inta en lättare lunch finns på Tåkerns 
Vandrarhem och café. 

 

Datum: 18/4 
Ledare: Gruppskådning utan ledare  
Anmälan: till Johan Karlsson mail: 
johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727 
Samling: 05:00 vid Vallby Friluftsmuseum.  
Åter: tidigast 19:00 
Svårighetsgrad: Medelsvår till Avancerad skådning 
Fysisk krävande: Tillgängligheten kring sjön är 
god, men beroende på hur dagen blir kan det bli en 
del förflyttningar och dyker det upp någon raritet 
kan det bli snabba sådana. 
Målarter: Rastande vårfåglar och tidiga 
tropikflyttare- 
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Daglediga 
Alla som är lediga på vardagar är välkomna till 
Dagledigas aktiviteter. 
Föreningsträffarna torsdagar i Studiefrämjandets 
lokaler, Pilgatan 8C i Västerås börjar alltid kl. 14.00 
och slutar efter ett par timmar. Du är välkommen 
dit utan föranmälan. Vissa gånger har vi ett i förväg 
bestämt program med inbjudna föreläsare, andra 
gånger deltar vi själva med våra egna erfarenheter 
och visar bilder, filmer eller tar upp frågor till 
diskussion. 

Dagsutflykterna startar för det mesta på morgonen 
och vi är ute 4-5 timmar. Samling på parkeringen 
vid Vallby friluftsmuseum för samåkning. Om du vill 
följa med på någon utflykt, anmäl dig till den som 
är kontaktperson för utflykten. Tider och 
utflyktsmål kan ändras. Anmäl dig senast dagen 
före så får du veta ev. förändringar. Den som 
samåker betalar 8 kr/mil till föraren. 

Vill du veta mer om Dagledigas verksamhet, 
kontakta: 

Bo Askerin 021 183 393 
Britt Björkman 073 096 8520 
Göran Johansson 021 330 671 
Gunnar Nordesjö 021 188 055 
Sten-Ove Sandell 073 544 5620 
Erik Westman 073 023 8590 
Lennart Urby 070 317 5542 

   

 

 

Program Daglediga 
 

Vårterminen 2020 startar torsdagen 16 januari 
kl 14:00 på Studiefrämjandet. 
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Rapphönan 

 

Rapphönan Västmanland är ett lokalt nätverk för 
kvinnor som gillar att skåda fågel. Vi ingår i det 
nationella nätverket Rapphönan. 

Vi träffas första MÅNDAGEN i varje månad. Under 
den mörka årstiden träffas vi kl 18.00 i 
Studiefrämjandets lokal Pilgatan 8, Västerås. 
 
Program för vårterminen kommer 
 
Vill du veta mer om Rapphönans verksamhet 
kontakta: 

Christina Bredin – 070 634 4120 
Marjatta Ericsson – 070 600 0827 

 

 

   

 

Program Rapphönan 
 
Program för vårterminen kommer 
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Unga fågelskådare 

 

Unga fågelskådare i Västmanland är ett nätverk för 
ungdomar mellan 13-18 år.  

Alla som är nyfikna på fåglar och fågelskådning är 
välkomna och vi träffas kontinuerligt både inne och 
ute i fält. 

Man deltar i våra aktiviteter så mycket man vill. 

Inneträffar  
18.00 den första tisdagen varje månad träffas vi i 
studiefrämjandets lokaler i Västerås. 

Fältbesök 
Mellan våra inneträffar försöker vi att genomföra en 
fältaktivitet varje månad. Vi besöker kända 
fågellokaler i närheten och försöker basera våra 
fältaktiviteter efter gruppens önskemål och följer 
fågelåret i Västmanland.  

Vill du veta mer om Unga fågelskådares 
verksamhet kontakta: 

Johan Karlsson - 0706660727 

   

 

Program Unga Fågelskådare 
 
Januari 
7/1 Tisdagsträff - Listor, Appar, Artportalen 
 
25/1 – Utlykt till Råstasjön 
Vi besöker Råstasjön i Solna där vi hoppas att få 
se vattenrall och andra övervintrande fåglar. 
 
Februari 
4/2 – Tisdagsträff  - Tidiga vårfåglar 
 
29/2 – Utflykt -Första lärkan  
Det duger med en tofsvipa eller grågås eller 
kanske en kråka. Vi åker till någon trevlig lokal i 
vår närhet. 
 
Mars 
3/3 Tisdagsträff - Ugglor. 
 Vi övar läten och utseende på våra vanligaste 
ugglor och förbereder oss inför uggleveckan. 
 
28/3 – Utflykt  
Vi lyssnar efter ugglor. 
 
April 
7/4 – Tisdagsträff  - Vårfåglar och läten.  
Vi läser på om vilka flyttfåglar vi kan förvänta oss 
under april och maj och tränar på läten. 
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Sommaren 
Maj 
Fågeltornskampen & Fågelskådningens dag 
I början av maj är det dags för dessa årliga 
evenemang som hålls av BirdLife Sverige. 
Håll utkik på vår hemsida efter information. 

Onsdagsvandringar 
I mitten av maj drar våra onsdagsvandringar igång. 
Har du förslag eller önskemål om var vi ska gå så 
hör gärna av dig. 

Juni 
Nattfågellyssning 
I mitten av juni är aktiviteten på våra nataktiva 
sångfåglar som störst och då ger vi oss ut i 
skymningen och håller igång till gryningen för att 
lyssna på dessa. 

Juli 
Sträckskådning i Kvicksund 
När vi människor är upptagna med att fira semester 
och njuta av sommaren så påbörjar fåglarna sin 
långa resa söderut. Vid Kvicksundsbron spanar vi 
efter sträckande tärnor och mås tillsammans med 
Ornitologiska Klubben i Eskilstuna. 

 

Observera! Ändringar i programmet kan 
tillkomma. Håll utkik på hemsidan och på vår sida 
och grupp på Facebook för aktuellt program. 
Hemsida: 
http://vof.birdlife.se/vara-aktiviteter/aktuellt-p
rogram/ 

Facebooksida: 
https://www.facebook.com/vastmanlandsornito
logiska/ 

Facebookgrupp: 
https://www.facebook.com/groups/faglarivastm
anland/ 

Vill du få VOF:s program i din kalender kan du 
prenumerera på det genom att följa länken 

https://calendar.google.com/calendar/ical/qnd3jr
mh5gepnu03ovkcl2to74%40group.calendar.google
.com/public/basic.ics 

Eller denna länk om du använder google calendar  
https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=cW
5kM2pybWg1Z2VwbnUwM292a2NsMnRvNzRAZ3Jv
dXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ 

Omslagsfoto: Jörgen Lindberg 

Programgruppen 

Johan Karlsson 
Marjatta Ericson 
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