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Styrelsen 
Styrelsen har haft 8 sammanträden under året samt ett konstituerande möte i anslutning till 
föreningens årsmöte.  Styrelsen har under året svarat på remisser från Länsstyrelsen i 
Västmanlands län och Västerås Stad .  
 
Under året har två huvudfrågor dominerat styrelsearbetet. Sammanslagningen med BirdLife 
Sverige och 50-årsjubileumet. 
 
Styrelsen har under året representerat föreningen under riksföreningens stämma med två 
delegater. Vi har också deltagit i BirdLife Sveriges landsdelsmöte för Svealand där två 
representanter under en helg träffade representanter från Södermanland, Stockholm, Uppland, 
Dalarna och Värmland samt representanter för BirdLife Sveriges styrelse och valberedning. 
 
 
Integrering med BirdLife Sverige 
 

 
 
Under året har vi tagit steget till ett helt 
integrerat medlemskap med BirdLife 
Sverige. I praktiken betyder det att 
medlemmar i Västmanlands Ornitologiska 
Förening nu också är medlemmar i 
BirdLife Sverige. Omvänt gäller att 
medlemmar i BirdLife Sverige som är 
folkbokförda i vår region (Västmanlands 
landskap) också är medlemmar i VOF. 
 
Detta genomfördes genom nya stadgar 
som beslutades på vårt årsmöte i februari 
samt ett följande extra årsmöte i augusti. 
 
På grund av att sammanslagningen av 
våra medlemsregister nyligen genomförts 
kan vi inte ge en exakt siffra på hur många 
medlemmar vi i dagsläget har. 
 
50-årsjubileum. 
 
Under året har vi haft lite olika aktiviteter 
för att fira att vår förening funnits i 50 år.  
 

- Vi har tagit fram sittunderlag med en 
jubileumslogga som vi delat ut till alla som 
deltagit på våra aktiviteter. Exkursioner, 
guidningar, möten mm. 
- Eggeborns i Västerås upplät sitt 
skyltfönster till oss och skapade 
tillsammans med daglediga en utställning 
som visade vår verksamhet under dessa 
50 år. 
- Vi har löpande presenterat de 50 
vanligaste fåglarna i Västmanland på vår 
hemsida. 
- Ett jubileumsnummer av vår 
medlemstidning gavs ut med texter från 
alla tidigare ordförande som fortfarande är 
i livet. 

- Den 17 november höll vi en jubileumsfest 
på Westerqvarns restaurang i 
Strömsholm. Med 76 deltagare som 
umgicks, åt gott och roade sig 
tillsammans.   
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Fågelskydd 
Asköviken 

Skötselrådet i Asköviken träffas en till två 
gånger per år under ledning av Mats 
Harrysson från Länsstyrelsen och övriga 
deltagare är Stadsbiolog Kerstin Isaksson 
från Västerås stad ,Linda Sporrong, 
Naturskolan Asköviken och VOF 
representeras av Torbjörn Hegedüs.  

 

Under 2019 var det ett möte i april. Under 
mötet presenterar länsstyrelsen 
skötselplan och åtgärder för Askövikens 
naturreservat övriga medlemmar kommer 
med förslag och synpunkter. 

Under året var det mycket turbulens runt 
skötselanslaget då en budget först från KD 
och M med stöd av SD innebar kraftiga 
nedskärningarna av anslagen till skötsel 
av naturskyddsområden. Även Asköviken 
drabbades men dessbättre kunde stora 
delar av skötselanslagen återställas med 
en ny budget från den nya regeringen 
senare under 2019. Under året har viken 
kunnat hävdas enligt rullande schema och 
enligt plan. Den nya regeringen förde även 
sökta våtmarkspengar tillbaka till 
Asköviken. Från VOFs håll har vi hela 
tiden framhållit att häckningsöarna vid 
Tornudden är mycket viktiga inte minst för 

den stora skattmåskolonin och där då 
oftast även svarttärna häckar. 
Restaurering, återställande och skapande 
av nya öar vid Tornudden skulle startat 
vintern 2019 men tyvärr så var det 
maskinfel på entreprenörens fordon. 
Osäkerheten är stor om arbetet kommer 
att ske januari tom mars 2020. 

 

Utöver rena förslag från VOF som att även 
hävda öarna i den västra delen bättre( 
även där stor skrattmåskoloni), vilket till 
viss del skett. VOF har även påtalat flera 
saker som att en permanent spång måste 
skapas mellan stigen från gömslet i Lövsta 
och Lövsta-pumpen, där går inte att gå 
idag när vattnet är högt. Länsstyrelsen har 
lovat att ta tag i frågan. Vi har även legat 
på för att buskmarkerna runt Tornudden 
ska röjas vilket har skett , där ligger dock 
en stor jordhög kvar vid Tornet. Även att 
gömslet i Lövsta måste repareras och 
underhållas. Det är även önskvärt att den 
nya fina vattenmaden vid Lövsta( den 
skapades när vallen revs från 
Lövsta-pumpen i riktning mot Rudö. 
införlivas med naturreservatet så den kan 
komma med i skötselplaner i framtiden. 

Vår representant: Torbjörn Hegedüs 

Slagårda 

I området kring lappugglorna vid Slagårda 
har vi tillsammans med WWF en 
överenskommelse med Sveaskog om att 
spara skogen kring kärnområdet.  
 
Detta är alltså inte något formellt skydd 
som ett naturreservat utan i praktiken 
betyder det att Sveaskog lovat oss att inte 
hugga ner skogen i kärnområdet och föra 
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dialog med oss om ingrepp de måste göra 
runt området. 

Delar av området har under hösten 
angripits av granbarkborre och i ett försök 
att begränsa angreppen kommer 
Sveaskog att avverka delar av 
skogsområdet under 2020. VOF:s kontakt 
Lennart Waara hade under december 
2019 ett samråd med Sveaskog för att 
diskutera frågan. 
 
Vår kontakt i Slagårda är Lennart Waara. 

Kontakt med Länstyrelsen i 
Västmanland 

Vi har årligen möten med länstyrelsen som 
formellt handlar om att vi ska komma 
överens om fågelrapporten som vi 
levererar till dem. 

Under detta möte finns också tillfälle att 
lyfta andra frågor som rör fåglar. 
 
I år deltog Johan Karlsson och Niclas 
Lignell på detta möte och förutom 
fågelrapporten diskuterade vi olika 
samarbetsmöjligheter. Biologiska 
mångfaldens dag, Havsörnar på Ängsö 
och ringmärkning. Vi pratade också om 
det skulle finnas något behov av att ha 
årliga fokusarter där vi kan uppmana våra 
medlemmar att rapportera dessa mer 
noggrant.  

 
   

Media 
Medlemstidningen Fåglar i 
Västmanland 

Redaktör: Christina Bredin Distribution: Ulf 
Carlsson  
Tidningen gavs ut med 4 nummer under 
året där nr 3 var ett jubileumsnummer. 
I nr 2 publicerades vår fågelrapport för 
2018. 
 

VOF i media 

Under året har representanter för 
föreningen förekommit i media ett antal 
gånger. 

Ett reportage om förändringar i fågellivet 
på grund av klimatförändringar sändes i 
SVT-Västmanland och även i Rapport. 

Efter Vinterfåglar inpå knuten så ville 
SVT-Västmanland ha en kommentar från 
oss om gråsiskor. 

P4 Västmanland har haft med oss som 
experter angående koltrastar som sjunger 
under hösten och om en trolig flock tranor 
som flög förbi mitt i vintern. 
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Hemsidan och Sociala medier. 
 
VOF:s hemsida ligger under BirdLife 
Sveriges plattform och ansvariga för 
hemsidan under året har varit Christina 
Bredin och Johan Karlsson.  
Förändringsarbetet som genomfördes 
under 2018 har gett resultat och 
integreringen med andra plattformar som t 
ex Facebook fungerar nu mycket bättre, 
vilket gör att vi nu når längre ut med 
nyheter och information. 
 
Utöver vår hemsida finns vi också på 
Facebook och Instagram. 
 
På Facebook har vi en sida och en grupp. 
På sidan lägger vi upp länkar till vår 
hemsida om nyheter och evenemang. Där 
kan också utomstående kontakta oss. 
 
Fåglar i Västmanland heter vår 
facebookgrupp och den fungerar mer som 
ett diskussionsforum där medlemmar i 
gruppen kan lägga upp bilder och ställa 
frågor till varandra. 
 
På Instagram lägger vi upp bilder när vi 
har aktiviteter och det fungerar mest som 
ett skyltfönster. @vofbird heter vi där. 

 
Fågelforskning 
Vår forskningsksverksamhet är s.k 
medborgarforskning där vi genom projekt 
och datainsamling bistår forskningen med 
data. Detta sker genom rapportering på 
artportalen och även genom 
inventeringsprojekt där vi själva 
sammanställer de data vi samlar in. 

Regionala rapportkommittén 
(Rrk) 
Markus Rehnberg.(sammankallande och 
rapportmottagare)  
Thomas Pettersson, Jörgen Lindberg, 
Roland Thuvander, Anders Carlberg, 
Lillebror Hammarström, Gunilla 
Hammarström. 
 
Rrk har producerat Fågelrapporten för 
Västmanland 2018  som presenterades i 
FiV nummer 2 2019. Fågelrapporten 
baseras på de fåglar som rapporteras in 
på artportalen och kvalitetsgranskas där 
av Rrk. Kommittén delar upp arbetet 
mellan sig både artmässigt och 
geografiskt. 
 

Hälleskogsbrännan 
 
Under 2019 genomfördes 5:e 
inventeringssäsongen i projektet 
”Longitudinella studier av ny- och 
återetableringar av fågelarter i 
brandområdet i Västmanland”.  
 
Verksamheten har pågått enligt planen. Vi 
har linjetaxerat 12 vägsträckor om 
sammanlagt 6,9 mil under vardera de fyra 
månaderna mars – april-maj och juni. Vid 
linjetaxeringarna har samtliga fåglar inom 
50 m från vägen registreras, dessutom har 
koordinater angetts för de arter som är 
uttalade projektarter. 
 
Dessutom har föreningen genomfört 
nattfågellyssning på 59 punkter i 
brandområdet under perioden 5-15 juni. 
Kontroll med uppföljning av häckningar 
och bl.a. ringmärkning av ungarna hos 
rödstjärt i 200 holkar har genomförts. 
Inventering av sjöberoende fåglar främst 
riktat mot fiskgjuse, storlom och smålom 
har genomförts under året. 
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Totalt har 29 personer deltagit i 
inventeringarna 2019. 
 

 
Foto: Kjell Gustavsson 

 
Under  Kronprinsessan Victoria vandring i 
Västmanland den 26/4 som gick på 
Hälleskogsbrännan guidades hon av 
Sören Larsson som berättade om hur 
fågellivet utvecklats under de fyra första 
åren efter branden. 
 
Ansvariga för projektet har varit Sören 
Larsson och Gunnar Lignell. 
 
Projekt Pilgrimsfalk 
 
Projektet som i flera år bedrevs i Västerås 
gick i mål när pilgrimsfalkarna flyttade in 
på Lantmännens silo i hamnen. Deltagare 
från projektet håller nu koll på 
pilgrimsfalkarna och häckningen. I år 
ringmärktes 3 pilgrimsfalkar som nu är 
utflugna. 
 

 
 
Under året monterades en webkamera i 
holken på lantmännens silo vilket gjorde 

att vi kunde följa häckningen. 
Detta gjordes i samarbete med QuickNet, 
Finlarm och Lantmännen.  
Kameran går att nå från vår hemsida och 
den sänder dygnet runt året runt. 
Vi höll också en offentlig guidning i 
samband med att ungarna blev flygfärdiga. 
 
Utsättning av pilgrimsfalkar från Nordens 
Ark fortsätter i Västmanland under Arboga 
fågelklubbs regi som under året. 
 
Ansvarig för Projekt Pilgrimsfalk i 
Västmanland är Daniel Green.  

Uggleveckan 

 
Foto: Jörgen Lindberg 

Smågnagarpopulatiorena kraschade under 
vårvintern 2018. Under vintern 2019 hade 
det lokalt rapporterats om ganska mycket 
gnagarspår i markerna, däremot hade det 
varit mycket svag ropaktivitet på ugglorna. 
Veckan innan ugglelyssningen avlöste 
lågtrycken varandra med ömsom snö 
ömsom regn. 
 
Resultatet av ugglelyssnarveckan 2019 
blev 201 ugglor som vi kan anse uppehöll 
revir. Ett intressant resultat med tanke på 
de dåliga lyssnarförhållandena p.g.a. blåst 
samt var under veckan. Dessutom 
besvärligheterna med att ta sig upp på 
igensnöade skogsbilvägar i skogslandet 
och Bergslagen. En pärluggla hittades död 
i Västerås stad. 
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Projektansvarig: Sören Larsson 
 
Riksinventering Berguv 
Bakgrund 

 
Från flera landskap kommer rapporter om 
en kraftig minskning av berguven.  BirdLife 
Sverige har därför beslutat att följa upp 
arten genom att genomföra en 
riksinventering av arten 2019 och 2020. 
Anledningen att inventeringen görs under 
två år är för att berguven i norra Sverige är 
beroende av sorkpopulationernas 
fluktuationer mellan olika år. Under ett 
dåligt sorkår hörs betydligt färre ropande 
uvar än under ett bra sorkår. 
 
Kontaktperson för projektet i Västmanland 
är Kalle Källebrink. 
 
Sjöfågeltaxering 
 
Sjöfågelinventeringen genomfördes för 
första gången 2015 och var tänkt att 
ersätta den årliga riksinventeringen som 
SOF BirdLife har drivit tillsammans med 
regionalföreningarna under tidigare år. 
Syftet med inventeringen är att samla in 
data som i första hand kan användas för 
att beräkna trender för våtmarksfåglar, 
d.v.s. att följa populationsförändringar över 
tiden. Inventeringen genomförs vid ett 
tillfälle per år under maj månad och 
omfattar alla typer av blöta miljöer såsom 
sjöar, våtmarker, småvatten, viltvatten, 
kustvatten, bevattningsdammar etc. 

 
Foto: Jörgen Lindberg 

 
(den enda typen av blöt miljö som 
egentligen är exkluderad är myrmark). 
Metodiken är relativt enkel, vilket gör att 
alla som har goda fågelkunskaper, men 
kanske mindre erfarenhet av att inventera 
kan delta.  
Inventeringen drivs som ett samarbete 
mellan SOF - Birdlife Sverige, samtliga 
regionalföreningar och Svensk 
Fågeltaxering på Lunds universitet. Under 
2019 inventerades 27 områden i 
Västmanland, vilket är en ökning från 
föregående år.  
 
Kontaktperson för sjöfågeltaxeringen i 
Västmanland är Jacob Rudhe 
 

Fågelintresse 
 
Aktiviteter 
Vår exkursionsverksamhet vänder sig 
främst till 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. 
Vårens heldagsutflykt gick till 
Hornborgasjöni slutet av april. I oktober 
genomförde vi en resa till Öland med 
övernattning och fågelskådning. 
Mellan dessa så vill vi erbjuda kortare 
exkursioner eller aktiviteter minst en gång i 
månaden där vi besöker kända och 
okända lokaler med varierande 
svårighetsgrad på skådningen. 
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Överlag är våra exkursioner välbesökta 
15-25 deltagare brukar det vara. Mest 
populära är uggleexursionen och våra 
onsdagsvandringar. 
 

 
 
I januari åkte vi till Eskilstuna och Ekeby 
Våtmark. Vi hade också en offentlig 
räkning av vinterfåglar vid Notuddsparken i 
Västerås. 
 
Vi hade också vårt årliga artrally i januari. 
Den aktivitet som engagerar flest 
fågelskådare. 111 deltagare var detnäst 
högsta deltagarantal vi haft på något rally. 
Så vitt vi vet har vi det största artrallyt i 
Sverige. 
 
I slutet av Februari hade vi en resa till 
Halland och Skåne. 
 
I  början av mars deltog vi i den årliga 
örnräkningen som hålls runt om i 
Mälardalen under ledning av Rördromens 
fältstation. Rapphönan hade en offentlig 
räkning vid Gäddeholms hamn i Västerås.  
 
Senare i mars hade vi vår årliga 
ugglevecka med aktiviteter runt hela 
Västmanland. VOF:s egna exkursion hölls 
sedvanligt runt Västerås och var så pass 
välbesökt att vi fick hålla en extra 
exkursion för att alla skulle få plats. Tyvärr 
hade vi inte vädret på vår sida, men ugglor 
lyckades vi i alla fall hitta. 
 
 
  

I slutet av april åkte vi på en längre 
vårexursion till Västergötland. Vi besökte 
Hornborgasjön. 
 
I maj var det fågelskådningens dag och vi 
hade som vanligt ett samarrangemang 
mellan oss och Naturskolan i Asköviken. I 
samband med detta var det också 
Fågeltornskampen där 6 torn från 
Västmanland deltog. 
 
1. Norsa 97 arter (delad 3:e plats i 
Sverige) 
2. Asköviken 92 arter (4:e plats i Sverige 
3. Gnien (tornet) 77 arter 
4. Högbyladan 64 arter 
5. Norrsjön 62 arter 
6. Lagårdssjön 55 arter 
 
Under maj och juni hölls våra 
onsdagsvandringar i Västerås. Hässlö, 
Hamre våtmark och Asköviken besöktes 
under 4 onsdagkvällar. 
 
I juni hölls en nattfågelexkursion runt 
Fläcksjön, med ett besök på 
Öjesjöbrännan för att lyssna på 
nattskärror. 
 
I slutet av juli och början av augusti 
sträckskådade vi vid Kvicksundsbron fyra 
onsdagar på raken.  
 
I augusti åkte vi till Fysingen för en 
eftermiddagsexkursion med vadare i 
fokus. På vägen hem stannade vi vid 
Hjälstaviken. 
 
Under hela september hade vi också 
söndagspromenader med fokus på 
rastande tättingar i Asköviken och på 
Hässlö i Västerås. 
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Vi deltog också under Västerås kulturnatt 
tillsammans med Eggeborns foto som 
hade upplåtit sitt skyltfönster till oss.  
 

 
 
 
 
Första helgen i oktober var det dags för 
Euro Birdwatch. Vi hade ett gemensamt 
arrangemang med Naturskolan i 
Asköviken. Vi bemannade fågeltornet och 
deltog med information vid Naturskolans 
hus. 
 
Under helgen vecka 42 arrangerade vi en 
resa till Öland med boende på Ottenby 
vandrarhem och fågelskådning under 3 
dagar. 
 
Mot slutet av november när hösten går 
över i vintern åkte vi för fjärde året i rad till 
Gästrikland och tittade på lavskrikor och 
andra skogsfåglar. 
 
Som avslutning på året hade vi vår 
adventskådning med glögg, pepparkakor 
och fåglar. I år besökte vi Arboga 
fågelklubbs matning vid Gålsjön.  

Studiecirklar 
Under vintern och våren genomförde vi en 
studiecirkel för nybörjare. Börja skåda 
fågel. 

Studiecirkeln genomfördes i samarbete 
med studiefrämjandet.  

Studiecirkelledare för denna var Johan 
Karlsson och Marjatta Ericson. 

Samtidigt ledde Christina Bredin en 
likadan studiecirkel i samarbete med 
Senioruniversitetet. 

Rapphönan 
Det finns stort intresse bland skådande 
tjejer att delta  Rapphönan. Under året har 
Rapphönan haft nio ordinarie 
måndagsträffar. Inomhus under mörka 
årstiden och ute övrig tid med mellan 15 
och 20 deltagare varje träff.  
 

 
Foto: Christina Bredin 

 
Vid Örnräkningen runt Mälaren 
bemannade Rapphönan bryggan vid 
Gäddeholm.  
 
Första maj har det blivit tradition med en 
längre exkursion och i år hyrdes en buss 
som transporterade de 18 deltagararna till 
Tåkern där tio Rapphönor från 
Östergötland slöt upp.  
En intressant och härlig fågeldag med 
höjdarobs av en utfärgad stäpphökshane. 
 
Ett antal Rapphönor deltar även i 
inventeringarna på Hälleskogsbrännan. 
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VOF:s Daglediga 
 

 
 
Under 2019 har VOF:s sektion Daglediga 
haft 38 sammankomster, fördelade på 
inomhusträffar och utflykter. 2019 var 
också sektionens 20;e verksamhetsår. I 
april firades detta  med en fest där också 
Martin Green medverkade med föredrag. 
Daglediga har 55 medlemmar  i nätverket.  
 
En programgrupp arbetar med sektionens 
program och fungerar även som styrelse. 
Daglediga har under året haft flera 
utflykter,  främst inom länet. Under våren 
besöktes Sörfjäderns fältstation och i 
september gjordes en resa med 
övernattning till Örskär.  
 
Under året har gruppen haft  kontakt med 
lokalföreningar inom och utom landskapet. 
Verksamheten bedrivs som studiecirklar 
hos Studiefrämjandet i Västerås.  
Inomhusmötena hålls också i deras 
lokaler.  Sedan tjugo år tillbaka hålls 
inomhusmötena på torsdag eftermiddagar.  
Inom Daglediga finns även en aktiv 
holkgrupp. Den startades några år efter 
det att Dagledig- sektionen bildades.  
 
Gruppen har under året  träffats 25 gånger 
fördelade på olika aktiviteter. På södra 
Björnö har 25 småfågelholkar  satts upp 
och inventerats.  Inom göktyte- och 
tornesglar- projekten  har holkar 
kompletterats.  Kattuggle- och 

pärluggleholkar  har levererats efter 
förfrågan.  
 
Gruppen har fullföljt inventeringar av och 
deltagit i ringmärkning i göktyte- och 
rödstjärtprojekten samt inventerat 
pärluggle-, slaguggle- och kattuggleholkar. 
En ny pilgrimsfalkslåda har tillverkats av 
holkgruppen.  Gruppen medverkade  vid 
ringmärkning av falkungarna samt deltog  i 
monteringen av lådan på Lantmännens 
silo i Västerås. 
 
Unga fågelskådare 

 
Foto: Peter Josefsson 

I november startades ett nätverk för Unga 
fågelskådare upp i Västerås. Nätverket 
välkomnar ungdomar mellan 13-18 år och 
träffas inomhus första tisdagen varje 
månad samt en exkursion varje månad. 
 
Unga fågelskådare består av 5 ungdomar 
och en ledare och de har haft 2 
inomhusträffar och 1 egen exkursion 
under 2019.   
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Västerås 2020-01-23 
 

 

 
Johan Karlsson Christina Bredin Marjatta Ericson 
 
 
 
Inger Kjellberg Kalle Källebrink Seppo Leppälampi 
 
 
 
Niclas Lignell Jacob Rudhe Andreas Porswald 
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