
 

Västmanlands Ornitologiska Förening 

Program Vår-Sommar 2021 
20 oktober 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 18.50 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: Johan Karlsson 

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: Johan Karlsson 

Programgruppen 

Johan Karlsson 
Marjatta Ericson 
Nori Ahari 
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Våren 2020 
Vi börjar bli bra på att anpassa  oss efter de 
restriktioner som råder och nu siktar vi in oss på en 
vinter och vår med anpassad, men full verksamhet. 

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. 

 

 

Mars 
6/3 Örnräkning 

 
Foto: Johan Karlsson 

I början av mars är det örnräkning runt hela 
mellansverige under ledning av Rördrommens 
fältstation. 

På grund av rådande restriktioner kommer vi i år 
inte att hålla någon offentlig räkning som vi brukar. 
Men vårt nätverk Unga Fågelskådare kommer att 
hålla till vid Frövisjön och välkomnar andra 
ungdomar som är nyfikna på fåglar och 
fågelskådning.  

Kontakta Johan Karlsson för tid och plats. 

För ungdomar mellan 13-18 år finns en 
facebookgrupp man kan gå med i för att få reda på 
mer aktiviteter för ungdomar.  
https://www.facebook.com/groups/ufsvstm/ 

Datum: 6/3 
Ansvarig: Rördrommens fältstation 
http://www.rordrommen.nu/ 
Anmälan: Till Johan Karlsson 
johan.karlsson.vof@gmail.com   

 

 

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. 
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20-28/3 Uggleveckan 
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: Johan Karlson 

Datum: V12 20-28/3 
Ansvarig: Sören Larsson 
Kontakt: tel 070-56 78 725, soren20@telia.com 

 

   

27/3 Uggleexkursion i 
Västerås 

INSTÄLLD 
I samband med uggleveckan brukar vi hålla en eller 
flera exkursioner, men under rådande 
omständigheter har vi valt att ställa in årets 
exkursion eftersom vi rör oss på mindre skogsvägar 
och är beroende av samåkning för att genomföra 
denna exkursion. 

 
Foto: Jörgen Lindberg 

 
 

 

 

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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April 
VOF Påskrally 2021 
Eftersom fågelskådning är en ypperlig 
sysselsättning som går lätt att utföra i dessa 
pandemitider så länge man väljer att utföra den 
med folk man normalt träffar och håller avstånd så 
tänker vi fortsätta med förra årets succe att 
genomföra ett artrally under påskhelgen. Skåda 
enskilt och jämför dina artlistor med andra 
likasinnade digitalt. 

 
Vi har tre olika klasser. Alla som deltar, är med i alla 
klasser samtidigt. 

Totalklassen: Här räknar vi alla arter vi ser och hör 
i Västmanland under påskhelgen. 

Ekoklassen: Här deltar man med muskelkraft. 
Inget motordrivet fordon är tillåtet i denna klass. 
Alla arter man sett eller hört i Västmanland räknas. 
Man utgår alltid hemifrån för att få räkna ett 
EKO-kryss som man markerar med E eller e i 
rapportbladet. 

 Skogslistan: Utvalda arter som man mest hittar i 
skogen. Exempelvis skogshöns och korsnäbbar. 
Dessa arter är markerade med grönt i 
rapportbladet. 

Datum: 1/4-5/4 
Anmälan: Inbjudan till påskrallyt kommer på 

hemsidan och Facebook. Där finns regler och hur 
man deltar beskrivet. 

17/4 Heldagsexkursion på 
hemmaplan 

 
Foto: Johan Karlsson 

I slutet av april brukar vi åka på en längre 
heldagsexkursion. I år kommer vi att hålla den på 
hemmaplan.  

Planen är att börja med att bjuda på spelande orrar 
på Hälleskogsbrännan och sen fortsätta dagen med 
att följa något av vattendragen Kolbäcksån eller 
Svartån söderut och avsluta vid Mälaren. 

Datum: 17/4 
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: Vi kommer att åka bil mellan 
olika lokaler och beroende på hur dagen blir kan 
det bli en del förflyttningar och dyker det upp 
någon raritet kan det bli snabba sådana. 
Målarter: Skogshöns, hackepttar, rastande 
vårfåglar och tidiga tropikflyttare. 
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Maj 
Vårfåglar inpå knuten 
Första helgen i maj som inte är den 1:a maj brukar 
evenemanget fågelskådningens dag hållas och i 
samband med det håller vi också den 
internationella fågeltornskampen. 

Hur det blir med detta i år återstår att se, men 
någon form av aktivitet som passar rådande 
restriktioner bör det bli och mer information om 
detta kommer på vår hemsida och via sociala 
medieplattformar när vi vet mer. 

 
Foto: Christina Bredin 

Vi ser dock ett ökat intresse för fåglar och att vistas i 
naturen och kommer under våren att försöka finnas 
till hands på olika fågellokaler i våra blå västar för 
att kunna svara på frågor och tipsa besökare om 
vad som finns att se i fågelväg. 

För allmänheten ger vi alltså tipset att förutom 
fåglar även hålla utkik efter de blå västarna. 

Vi ser också gärna att dessa västar sprids i hela 
Västmanland så om någon som frekvent besöker 
någon lokal vill vara med att sprida fågelintresset 
kan ni kontaka oss så kan vi ordna så att ni får 
västar. 

Kontakt 
Marjatta Ericson: marjatta.ericson@telia.com 
Christina Bredin: christina.bredin@telia.com 

 

Onsdagsvandring på Hässlö 

 
Foto: Jörgen Lindberg 

Våra onsdagsvandringar började 2015 på Hässlö 
och då gick vi samma sträcka fyra onsdagar under 
maj och juni. 
2017-2019 alternerade vi  platser med vandringar 
mitt inne i staden, Södra Björnö och Åholmen. 

2020 återgick vi till att hålla 4 vandringar på samma 
plats igen och det avser vi göra även i år. 

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. 

Om inga ändringar i restriktionerna införs kommer 
vi att begränsa deltagarantalet på dessa vandringar 
till Max 8 deltagare. 

Datum: 19/5 och  26/5, 
Ledare: Johan Karlsson och Marjatta Ericson 
Deltagare: Max 8 deltagare 
Anmälan: till Johan Karlsson mail: 
johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727 
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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Juni 
Onsdagsvandring på Hässlö 

 
Foto: Johan Karlsson 

Våra onsdagsvandringar började 2015 på Hässlö 
och då gick vi samma sträcka fyra onsdagar under 
maj och juni. 
2017-2019 alternerade vi  platser med vandringar 
mitt inne i staden, Södra Björnö och Åholmen. 

2020 återgick vi till att hålla 4 vandringar på samma 
plats igen och det avser vi göra även i år. 

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. 

Om inga ändringar i restriktionerna införs kommer 
vi att begränsa deltagarantalet på dessa vandringar 
till Max 8 deltagare. 

Datum: 2/6 och  9/6 
Ledare: Johan Karlsson och Marjatta Ericson 
Deltagare: Max 8 deltagare 
Anmälan: till Johan Karlsson mail: 
johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727 
Samling: 18:00 vid Kanotklubbens parkering vid 
Björnöbron.  
Svårighetsgrad: nybörjarvänlig skådning 
Fysisk krävande: 5 km att gå  
Målarter: Sångare, Rördrom, Gök, vattenrall mm 

 

19/6 Nattfågellyssning 
I mitten av juni ger vi oss ut på nattliga äventyr då vi 
letar efter nattsjungande fåglar.  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. 

Om läget med pandemin och restriktionerna inte 
förändras kommer vi inte att tillåta samåkning mer 
än för personer som själva umgås regelbundet. Vi 
kommer också begränsa deltagarantalet till 16 
personer och dela upp oss i två grupper som håller 
kontakt under natten. 

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. 

 
Foto: Johan Karlsson 
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Juli 
Sträckskådning vid Kvicksund 

 
Foto: Jörgen Lindberg 

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. 

Förutom måsfåglar sträcker här också en del 
vadare och rovfågel. 

Ett samarrangemang med Ornitologiska Klubben i 
Eskilstuna. http://oke.sormlandsornitologerna.se/ 

Datum: 21/7, 28/7, 4/8 och 11/8 
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. 

 

 

 

   

 

 

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. 
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Augusti 
28/8 Eftermiddagstur till 
Hjälstaviken 
Strax utanför Västmanland vid Ekolsund ligger en 
av Svealands anrikaste fågellokaler som till och 
med omnämns i Selma Lagerlöfs bok Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige. 

Hit tänkte vi åka och tillbringa en eftermiddag och 
kväll i slutet av augusti, då det tidiga höststräcket 
är i full gång. Vadare och gäss samlas i stora 
mängder i denna gamla avsnörda mälarvik som 
idag förbinds med Mälaren av en smal kanal. 

 
Foto: Benjamin Rodling 

Anmälan: till Johan Karlsson: 
johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727 
Ledare: Johan Karlsson och Marjatta Ericson 
Samling: 13:00  vid Vallby Friluftsmuseum.  
Svårighetsgrad: lätt till medelsvår skådning 
Fysisk krävande: Vi promenerar på 
lättpromenerade gångvägar 
Målarter: Vadare, gäss och sträckande tätingar. 

 

 

 

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 
Nori Ahari 
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