
 

Västmanlands Ornitologiska Förening 

Program Hösten 2020 
21 juli, 2020 

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: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.  

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. 

 
Foto: Christina Lindquist 

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: Jörgen Lindberg 

Programgruppen 

Johan Karlsson 
Marjatta Ericson 
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Hösten 2020 
Våren och sommaren har inte varit som det brukar 
vara och ovissheten inför hösten gör att vi inte kan 
planera vårt ordinarie program redan nu,, men vi 
försöker och anpassar oss så gott vi kan.  

Under alla våra utflykter och exkursioner så har vi 
ingen organiserad samåkning, vilket innebär att vi 
inte erbjuder plats i varandras bilar. Om några 
väljer att göra upp själva i förväg och samåka så 
kommer vi inte att neka er att göra det, men det är 
inte ok att komma till samlingen och be att få åka 
med någon. 

 

Vi ber alla som vistas i naturen, med eller utan 
kikare att visa hänsyn och ta ett personligt 
ansvar. 

● Om du är det minsta tveksam, uppvisar 
milda symtom, tillhör en riskgrupp eller 
på annat sätt bör vara extra försiktig: 
avstå helt från att vistas tillsammans 
med andra fågelskådare. 

● Den som är sjuk håller sig givetvis 
hemma. 

● Tvätta händerna och om det erbjuds 
handsprit, använd det. 

● Håll avstånd till andra även när du är 
utomhus, ca 2 meter, ungefär som 
vingspannet på en havsörn! 

● Dela inte kikare med andra. 
● Nys eller hosta i armvecket. 
● Skåda helst i närområdet hemmavid – 

undvik onödiga resor. Södra Öland, 
Falsterbo, Hornborgasjön, Getterön och 
andra populära fågellokaler finns kvar 
till nästa år! 

Följ alltid Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, ta hand om dig och ta 
hänsyn till andra. 
 

 

Augusti 
29/8 Utflykt till Oset 

 

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. 

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. 
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September 
26/9 Heldag på Ängsö 

 
Foto: Niclas Lignell 

Vid rätt väderförhållande är slutet på september 
den hetaste tiden i Mälardalen om man vill hitta de 
lite mer långväga gästerna på väg söderut. 

Ängsö med sin mångskiftande natur och 
kulturlandskap är så nära skärgård vi kan komma 
här i Västmanland. På fjärdarna runt ön rastar 
sjöfågel och i hagarna och skogarna rastar gott om 
tättingar.  
 
Vi kommer att skåda från soluppgången och hålla 
på så länge vi orkar. Packa en rejäl matsäck och klä 
er efter väder. 

Anmälan: till Johan Karlsson mail: 
johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727 
Ledare: Ingen ledare, vi skådar tillsammans, 
Samling: 06:30 vid Ängsö slott (Parkeringen).  
Svårighetsgrad: Avancerad  skådning 
Fysisk krävande: Vi kommer att gå i hagmark och 
skog. Hur mycket beror på fåglarna och oss. 
Målarter: sjöfågel, tättingar, rariteter 
 
 

 

   

Oktober 
3-4/10 Euro Birdwatch day 
Just nu är det mycket oklart kring detta 
internationella evenemang och några klara besked 
om det ens kommer att vara något EBW i år går inte 
att få när detta program skrivs. 
 
Vi har dock beslutat om att skapa någon form av 
evenemang runt den första helgen i oktober där vi 
uppmanar fågelintresserade att sprida ut sig och 
räkna fågel. Precis som under EBW.  

En s.k Big Sit där man anmäler en plats som man 
håller sig på och räknar fåglar. Man kan göra detta 
individuellt eller i mindre grupper och där utrymme 
finns kan man också bjuda in besökare. Det viktiga 
är att man kan hålla avstånd. 
 
Håll utkik på vår hemsida och på Facebook för 
besked om detta. 
 
Håll också utkik på lokala fågelklubbars hemsidor 
om deras aktiviteter. 

 

Lokala fågelklubbar 
● 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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November 
Preliminärt 21/11 Kittan 

 
Foto: Benjamin Rodling 

Vi kan inte sluta att möta vintern och lavskrikorna i 
Gästrikland. År efter år är det en av våra 
populäraste exkursioner. Från och med förra året 
passar vi också på att leta strömstarar på vägen 
hem. 

Vid Kittan i Gästrikland har det  skapats en matning 
intill en skogsväg vilket gör platsen lättillgänglig. 

Vi startar i Västerås och åker via Sala, Avesta vidare 
upp mot Gästrikeskogarna. Vill man ansluta längs 
vägen går det bra, men det är viktigt att ange detta 
när man anmäler sig så att vi kan planera hur 
många bilar vi åker i eftersom det inte finns så gott 
om platser att parkera på. 

Datum: 21/11 
Ledare: Marjatta Ericson 
Anmälan: Johan Karlsson, 070-666 0727 mail: 
johan.karlsson.vof@gmail.com  
Samling: 07:00 Vallby Friluftsmuseum 
Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning 
Fysisk krävande: Bilväg ända fram  

Målarter: Lavskrika 
 

 
December 
6/12 Adventskådning 

 
Den andra advent åker vi som traditionen bjuder ut 
i skogen och besöker någon skogsmatning. Vi 
bjuder på glögg och pepparkakor och 
förhoppningsvis också lite fågel.  

Vart vi åker beror på läget och vädret. Vi 
återkommer när det närmar sig advent. 

Datum: 6/12 
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: Någon km på anlagd stig. 
Målarter: Övervintrande fåglar. 

 

Musikhjälpenrallyt 
Beroende på om och när det blir musikhjälpen  så 
kommer vi i år som alla andra år att delta och 
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uppmuntra alla fågelintresserade att vara med och 
skänka pengar till Musikhjälpen.   

 

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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