Västmanlands Ornitologiska Förening

Program Vår-Sommar 2020
21 februari, 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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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.

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.

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.

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.

Foto:Johan Karlsson
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.

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.

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.

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.

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

Utrustning
Deltagare står själva för sin utrustning, så har man
handkikare och tubkikare bör det tas med. Är man
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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.

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.

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.

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

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
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Mars

21/3 Uggleexkursion
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.

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.

Foto: Jörgen Lindberg
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.

Datum: V12 14-22/3
Ansvarig: Sören Larsson
Kontakt: tel 070-56 78 725, soren20@telia.com
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April

Maj

18/4 Heldagsexkursion till
Tåkern

9/5 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.
Västmanland har varit med sen starten 2011 och
totalt har 7 olika torn i Västmanland deltagit. 2019
var det 6 Västmanländska torn med.
Resultat Västmanland 2019
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

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.

Datum: 9/5
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 på facebook.

5

10/5 Fågelskådningens dag

Onsdagsvandringar på Hässlö

Fågelskådningens dag genomförs den helg under
våren då lördagen infaller mellan den 3 och 9 maj.
Då är det 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.

Våra onsdagsvandringar började 2015 på Hässlö
och då gick vi samma sträcka fyra onsdagar under
maj och juni.
Sedan 2017 har vi alternerat platser med
vandringar mitt inne i staden, Södra Björnö och
Åholmen.
I år återgår vi till att hålla alla fyra vandringar på
Hässlö där vi kan följa våren och försommaren.

Foto: Jörgen Lindberg
VOF kommer som vanligt att ha ett
samarrangemang med Naturskolan i Asköviken där
vi bland annat bemannar fågeltornet mellan
07.00-13.00.

Fokus kommer precis som tidigare år att ligga på
fågelsång och den symfoni av sångare som bjuder
på den när vi tar oss från Björnöbron till
Limstabäcken på vägen mot Gäddeholm.
Observera att vi gör ett uppehåll en onsdag den
20/5

Lokala fågelklubbar
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Datum: 13/5 och 27/5,
Ledare: Johan Karlsson och Marjatta Ericson
Anmälan: Ingen anmälan behövs
Samling: 18:00 vid Kanotklubbens parkering vid
Björnöbron.
Svårighetsgrad: nybörjarvänlig skådning
Fysisk krävande: 5 km att gå
Målarter: Sångare, Rördrom, Gök, vattenrall mm

Arboga Fågelklubb
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Naturskyddsföreningen Hallstahammar
Hedströmsdalens Ornitologiska
Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Ramnäs-Virsbo Naturklubb
Sala Fågelklubb
Naturskyddsföreningen Surahammar

På deras hemsidor hittar man fler aktiviteter.
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Juni

13/6 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.

Onsdagsvandringar på Hässlö

Vi fortsätter att tillbringa våra onsdagskvällar på
Hässlö där vi följer våren och försommarens
förändringar på vår vandring genom vasshavet i
Hässlösundet.

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.

Fokus kommer precis som tidigare år att ligga på
fågelsång och den symfoni av sångare som bjuder
på den när vi tar oss från Björnöbron till
Limstabäcken på vägen mot Gäddeholm.
Datum: 3/6 och 10/6
Ledare: Johan Karlsson och Marjatta Ericson
Anmälan: Ingen anmälan behövs
Samling: 18:00 vid Kanotklubbens parkering vid
Björnöbron.
Svårighetsgrad: nybörjarvänlig skådning
Fysisk krävande: 5 km att gå
Målarter: Sångare, Rördrom, Gök, vattenrall mm
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Juli

Augusti

Sträckskådning vid Kvicksund

29/8 Utflykt till Oset

På sin väg mot vinterkvarteren följer tärnor och
mås Mälaren västerut vidare mot Hjälmaren,
Vättern och Vänern för att nå Västerhavet.
Då de helst flyger över vatten utgör Kvicksund en
flaskhals som vid gynnsamma väderförhållanden
trycker ned fågelsträcket som då kan räknas i stora
mängder.
Under fyra onsdagar kommer vi att stå vid
Kvicksundsbron och spana och räkna sträckande
fågel.
Ett stenkast från centrala Örebro där det tidigare
fanns en oljehamn, militärt övningsfält och en
soptipp har man nu skapat en våtmark och ett
vackert frilufts och rekreationsområde. Området är
lika flitigt besök av människor som fåglar, vilket har
gjort många fåglar vana vid människors närhet, så
här har man chans att se fåglar på riktigt nära håll.

Förutom måsfåglar sträcker här också en del
vadare och rovfågel.
Ett samarrangemang med Ornitologiska Klubben i
Eskilstuna. http://oke.sormlandsornitologerna.se/

Vi vandrar runt på de anlagda gång och
cykelbanorna som ringlar mellan dammarna och
passerar olika biotoper så dessa exkursioner brukar
bli ganska artrika.
Anmälan: till Johan Karlsson:
johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727
Ledare: Johan Karlsson och Marjatta Ericson
Samling: 07:00 vid Vallby Friluftsmuseum.
Svårighetsgrad: lätt till medelsvår skådning
Fysisk krävande: Vi promenerar på
lättpromenerade gångvägar
Målarter: Vadare, gäss och sträckande tätingar.

Datum: 15/7, 22/7, 29/7 och 5/8
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.
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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.

Program Daglediga
12-mar Ängsö/Havsörn.
Samling Vallby 09.00.
Anm: Lennart Urby 070-317 55 42.
16-20-mar Ugglelyssnarkväll/daglediga.
Vilken kväll vi ger oss ut beror på väder och vind.
Mer info kommer i slutet av v11 då vi kollar
väderprognoserna.
Samling 18.00 på parkeringen vid Vallby
friluftsmuseum.
Anm och info: Erik Westman 073-023 85 90.
23-27 mar Orrkojan/Orrspel.
Samling 04.00.
Vilken dag det blir bestäms senare.
Intresseanmälan senast 1 mars.
Info och anm Lennart Urby 070-317 55 42.
2 april- 30 april kommer vi att göra utflykter
varje torsdag.
Vi skickar ut mail om resmål i god tid inför varje
torsdag.
Info: Lennart Urby 070-317 55 42.

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.

07-maj Vånsjöåsen/Hjälstaviken.
Samling Vallby 09.00.
Anm Bo Askerin 070-172 26 50.
13-14 maj Sandemar, naturreservat utanför
Stockholm.
Resa med övernattning. Planering pågår.

Vill du veta mer om Dagledigas verksamhet,
kontakta:

28-maj Avslutning. Program meddelas senare.

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

Höstterminen 2020 startar torsdagen 20
augusti med en utflykt till Hjälstaviken.
Samling Vallby parkering 09.00
Anm Lennart Urby 070-317 55 42.
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Rapphönan

Program Rapphönan
April - måndag 6/4
Maj – fredag 1/5 Heldagtutflykt m buss till Lervik
vid Upplands kust
Maj – måndag 4/5
Juni – måndag 1/6

Rapphönan Västmanland är ett lokalt nätverk för
kvinnor som gillar att skåda fågel. Vi ingår i det
nationella nätverket Rapphönan.
Vi träffas första Måndagen varje månad. Under den
mörka årstiden träffas vi kl 18.00 i
Studiefrämjandets lokal Pilgatan 8, Västerås.
Vill du veta mer om Rapphönans verksamhet
kontakta:
Christina Bredin – 070 634 4120
Marjatta Ericsson – 070 600 0827
Eller läs mer på vår hemsida.
https://vof.birdlife.se/grupper-och-natverk/rappho
nan/
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Unga fågelskådare

Program Unga Fågelskådare
Mars
3/3 Tisdagsträff - Biologiska museet.
Vi träffas vid Rudbekianska Gymnasiet och
besöker deras skolmuseum.
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.

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 om inget annat
anges.
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
Läs mer på hemsidan
https://vof.birdlife.se/grupper-och-natverk/unga-fa
gelskadare/
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Hösten
September
Heldag på Ängsö
Efter förra årets succé tänker vi åter spendera en
heldag på ängsö i slutet av september när
tättingsträcket är som hetast i Mälardalen.

Oktober
Euro Birdwatch Day
Första helgen i oktober uppmärksammas flyttfåglar
över hela Europa. Runt om i Västmanland
arrangeras publika evenemang för att visa fåglar
och fågelskådning

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/

Resa till Öland
Vi åker till Öland under en förlängd helg.
Fredag-Söndag någon gång under oktober.

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

November

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

Höstmöte
Efter förra årets jubileumsfest återgår vi till
vardagen med ett höstmöte någonstans i
Västmanland.

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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