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Styrelsen
Styrelsen har haft 7 sammanträden under verksamhetsåret samt ett konstituerande möte i
anslutning till föreningens årsmöte.
På grund av pågående pandemi har merparten av dessa styrelsemöten hållits på distans via
olika digitala mötesplattformar. Något vi uppskattat eftersom avstånden inom vår regionen
annars försvårar en hög närvaro på våra möten.
Styrelsen har under året representerat föreningen under riksföreningens stämma med två
delegater. Vi har också deltagit i BirdLife Sveriges digitala riksmöte där en representant deltog.
Regionalt har vi haft ett årligt möte med Länsstyrelsen med två representanter från oss. Vi lyfter
fågelfrågor och presenterar föreningen.
Två representanter från vår styrelse deltog också i uppstarten av Friluftslivets år 2021.

Integrering med BirdLife Sverige

Pandemianpassningar
Vare sig vi vill det eller ej så har året i stort
präglats av den pågående pandemin och
vi måste nog nämna den även i vår
verksamhetsberättelse.

2020 var det första hela året med fullt
integrerat medlemsskap mellan oss som
regionalförening och BirdLife Sverige.
Den enskilda medlemmen har inte
påverkats nämnvärt av detta. Vår
verksamhet riktar sig fortsatt mot regionen
och BirdLife Sverige riktar sin verksamhet
på riksplanet.

Att vara ute i skog och mark är något som
rekommenderats av folkhälsomyndigheten, vilket på sätt och vis passar
oss eftersom en stor del av vår
verksamhet bedrivs utomhus.

Däremot underlättar det föreningsadministrationen för oss i styrelsen då vi
inte längre behöver hålla ett eget
medlemsregister utan tar del av BirdLife
Sveriges register där vi också har hjälp av
deras medlemsservice.

Den individuella verksamheten i form av
inventeringar, enskild fågelskådning mm
har alltså inte påverkats utan fortgått som
vanligt.

Medlemsavgifterna skickas nu ut centralt
av BirdLife Sverige och det har vållat en
del förvirring hos medlemmar, men vi har
haft stor hjälp av personalen på BirdLife
Sverige med detta.

Däremot har våra möten och
gruppaktiviteter påverkats i skiftande
omfattning.
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2020, skötselplan och åtgärder för
Askövikens naturreservatet

Fågelskydd

Under året har Askövikens strandängar
kunnat hävdas enligt rullande schema och
enligt plan. Vissa renoveringsåtgärder har
fått genomföras av fysiska objekt och fler
planeras under 2021 då Fågeltornet
kommer att genomgå en renovering för att
det skall kunna hållas öppet. Den
besiktning som gjordes under 2020
påvisade allvarliga brister som måste
åtgärdas. Plattformen vid Stenarna är i
behov av renovering och det kommer
under 2021 att göras något för att förbättra
statusen på den.

Under året har VOF styrelse behandlat ett
antal remisser utan vidare åtgärder –
främst i fråga om exploateringsärenden i
Västerås , Sala och Hallstahammar.
Birdlife Sverige har påbörjat en
uppdatering av landet IBA-områden och
för Västmanlands del har det
främst varit Svartådalen som varit föremål
för en första genomsyn. Där har det också
från medlemmar kommit önskemål om att
bilda ett Naturreservat i Norra delen av
Fläcksjön samt vidta åtgärder för att
hantera sedimenteringsproblematiken i
Svartåns utlopp .

Restaurering, återställande och skapande
av nya öar vid Tornudden skulle startat
redan vintern 2019 - det arbetet sköts upp
men är nu genomfört och under året har
det gjorts åtgärder utanför tornet där fler
kanaler tagits upp och ”öarna” har rensats
på vegetation.

Asköviken

Vid Lövsta har en permanent spång
anlagts mellan stigen från gömslet i Lövsta
och Lövsta-pumpen. Flera bord för vila
och fika har kommit ut i området.
Vidare har VOF under året påtalat vikten
av ökade informationsplatser - f.f.a på
Tidösidan där området kring
Stensjöborgen och Stensjöberget blivit ett
allt mer populärt besöksområde för
entomologiskt intresserade personer från
hela landet. Detta skapar en konflikt då
området hyser mycket känslig häckande
fågelfauna .

Foto: Niclas Lignell
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 har bett Länsstyrelsen att överväga
ett införande av beträdnadsförbud i
området mellan 1:a februari och 1:a
augusti. VOF föreslår vidare att perioden

Under pandemiåret 2020 var det bara ett
möte i november. Under det mötet
presenterade länsstyrelsen budgetutfall för
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för fågelskydds- områdets tillträdesförbud
från sjön bör utredas.

2019 ett samråd med Sveaskog för att
diskutera frågan.

VOF förordar tillträdesförbud både tidigare
på våren och senare på hösten. Det
varmare klimatet aktualiserar frågan då
den tidigare islossningen möjliggör
störande båttrafik tidigare och det medför
dessutom att rastande fåglar blir kvar i
viken senare på året. Statistik över
rastande fåglar finns. Vidare har VOF
påtalat för Länsstyrelsen

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.

en oro kring hur den stora populationen av
Vildsvin i Askövikens vassar påverkar de
vasshäckande fåglarna t.ex. rördrom, brun
kärrhök, vattenrall mf.l . VOF har också
föreslag ett övervägande av
skyddsåtgärder för skrattmås mot de
tranor som högfrekvent predaterar på
skrattmåskolonin.

I år deltog Johan Karlsson och Niclas
Lignell på detta möte och förutom
fågelrapporten diskuterade vi olika
samarbetsmöjligheter kring t ex
reservatbildande. Vi lyfte t ex det olyckliga
med att Frövisjön torrlagts under våren
vilket spolierade häckningarna för
svarthakedopping och brunand.

VOF:s representant i skötselrådet är
Niclas Lignell

Slagårda

Media

I området kring lappugglorna vid Slagårda
har vi tillsammans med WWF en
överenskommelse med Sveaskog om att
spara skogen kring kärnområdet.

Medlemstidningen Fåglar i
Västmanland

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
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

Redaktör: Christina Bredin Distribution: Ulf
Carlsson
Tidningen gavs ut med 4 nummer varav
ett dubbelnummer.
I dubbelnumret 2-3 publicerades vår
fågelrapport för 2019.
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Fågelforskning

VOF i media

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.

Under året har representanter för
föreningen förekommit i media ett antal
gånger.
Det vanligaste är att vi kontaktas när något
är tokigt, som att t ex koltrastar sjunger på
vintern, eller att fåglar stannar längre eller
kommer tillbaka tidigare.

Regionala rapportkommittén
(Rrk)

Sen fick vi som vanligt svara på frågor från
media kring Vinterfåglar inpå knuten.

Markus Rehnberg.(sammankallande och
rapportmottagare)
Thomas Pettersson, Jörgen Lindberg,
Anders Carlberg, Lillebror Hammarström,
Gunilla Hammarström.

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
Facebook fungerar nu mycket bättre, vilket
gör att vi nu når längre ut med nyheter och
information.

Rrk har producerat Fågelrapporten för
Västmanland 2019 som presenterades i
FiV nummer 2-3 2020, 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 2020

Utöver vår hemsida finns vi också på
Facebook och Instagram.

Efter det att inventeringssäsongen 2019
avslutades i projektet ”Longitudinella
studier av ny-och återetableringar av
fågelarter i brandområdet i Västmanland”,
beslutades att projektet av olika skäl skulle
förlängas med ytterligare ett år.

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.

Projektet fortsatte således för 6:e året i rad
och med samma upplägg som de tidigare
åren. Linjetaxering efter 12 vägsträckor
har genomförts under mars, april, maj och
juni. Nattfågellyssning skedde under första
halvan av juni. Holkprojektet med 200
uppsatta holkar för rödstjärt har fortsatt,
liksom inventeringen av sjöberoende

På Instagram lägger vi upp bilder när vi
har aktiviteter och det fungerar mest som
ett skyltfönster. @vofbird heter vi där.
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fåglar med inriktning främst på fiskgjuse
och stor-och smålom.

2 ungar kläcktes i Västerås, båda honor. I
Köping kläcktes också två ungar. En hona
och en hane.
I Västerås var det dock inte bara uppåt.
Hanen som kom till oss 2016 förolyckades
tyvärr och hittades död intill silon. Honan
fortsatte på egen hand att föda upp de två
ungarna som båda blev flygga, men en av
dem hittades senare död på silons tak.

Uggleveckan

Foto: Christina Bredin
Projektet har som tidigare år ekonomiskt
stötts av Alvins fond. Arbetet med att
sammanfatta de genomförda
inventeringarna i olika delrapporter har
inletts under hösten 2020.

Foto: Jörgen Lindberg
Under de år som VOF arrangerat
uggleveckan i landskapet har vi endast
under två år 2003 och 2011 fått uppleva
toppår för ugglorna. Åren 2006 och 2014
var också bra men får klassas till kategori
”sista uppgångsåret” i populationerna.
Desto oftare har vi upplevt ugglorna
kämpa i ett bottenår eller första
uppgångsår. Så blev det också 2020 men
med en intressant förändring.
Lappugglorna hade stannat upp i
landskapet från hösten 2019 och över
våren 2020 och vi fick rekordmånga
rapporter av hörda lappugglor under
uggleveckan och senare också ett
rekordår i antalet häckande par.

Sammantaget har 27 personer deltagit i
projektet under året.
Ansvariga 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, men efter
det har det satts ut pilgrimsfalk i Köping
och Arboga och deltagare från projektet
håller nu koll på pilgrimsfalkarna och de
häckningar vi har i Västerås och Köping.

Det rapporterades 278 ugglor av 8 arter
under veckan 2020. Det blev sjätte året i
rad där vi kunde notera att majoriteten av
ugglorna åter hade ett sämre år i vårt

6

landskap. Antalet hörda ugglor under
uggleveckan de senaste åren befinner sig
inom samma antalsram. T.ex. 276 ugglor
2017, 355 ugglor 2018 och 254 ugglor
2019. Variationen mellan åren beror
mer på aktiviteten bland ugglelyssnare än
någon positiv eller negativ trend hos
ugglorna.

småvatten kan ingå. 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.
Ett område inventeras antingen genom att
man står vid en punkt och räknar allt man
ser vid ett tillfälle eller att man räknar alla
fåglar man ser när man går längs en
bestämd sträcka.

Projektansvarig: Sören Larsson

Riksinventering Berguv
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.

Foto: Jörgen Lindberg

Under året har Kalle Källebrink varit
kontaktperson för projektet i Västmanland.

Under 2019 inventerades 30 sjö- eller
våtmarksområden i Västmanland, vilket är
en fortsatt ökning från tidigare år. Flest
områden inventerades i Surahammars
kommun, där naturklubben bidrog till att 16
områden inventerades.

Sjöfågelinventeringen
Västmanlands ornitologiska förening deltar
sedan 2015 i en nationellt samordnad
inventering av sjöfåglar. Inventeringen är
ett samarbete mellan Birdlife Sverige,
samtliga regionalföreningar och Svensk
Fågeltaxering (Lunds universitet). Syftet
med inventeringen är huvudsakligen att
samla in data som kan användas för att
beräkna trender för våtmarksfåglar, d.v.s.
att följa populationsförändringar över tiden,
men även att öka intresset för att inventera
och arbeta med miljöövervakning på ideell
basis.

I övrigt inventerades huvudsakligen de
mest välbesökta våtmarksområdena i
Västerås, Hallstahammar och Sala
kommun, samt några enstaka områden i
landskapets västra del. Totalt deltog 12
inventerare, som alla tackas för sin insats!
Kontaktperson för sjöfågeltaxeringen i
Västmanland är Jacob Rudhe

Inventeringen genomförs vid ett tillfälle per
år under maj månad och alla typer av blöta
miljöer såsom sjöar, våtmarker och
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Ringmärkning

Fågelintresse

Under 2020 har vi startat upp
ringmärkningsverksamhet i föreningens
regi i Västerås.

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.

Foto: Johan Karlsson

Vår ambition är att erbjuda två större
utflykter heldag eller med övernattning per
år. En på våren och en på hösten.

Vi startade i maj med CES vid
Önstensborg som fortsatte augusti ut.
23 arter och 430 individer märktes och de
vanligaste arterna var grönsiska och
blåmes som tillsammans stod för en
tredjedel av alla märkta fåglar.

Av förklarliga skäl ställdes dessa resor in i
år och vår programgrupp fick i år var
mycket flexibla och ändra i planerna flera
gånger, men året började precis som
vanligt.

Efter CES ringmärkte vi vid Skopan under
hösten. Där var vi inte lika bundna vid de
regler som CES innebär, utan vi kunde
ringmärka flera dagar i rad och hur länge
vi ville de dagar vi märkte.
19 arter och 244 individer märktes vid 10
tillfällen.
18 personer har deltagit i verksamheten
och under höstens märkning välkomnade
vi också besökare vilket uppskattades och
ett 50-tal intresserade besökte oss under
dessa 10 tillfällen.

Foto: Nori Ahari

Huvudansvarig för ringmärkningen har
varit Niclas Lignell.

I januari åkte vi till Eskilstuna och Ekeby
Våtmark.
Vi hade också vårt årliga artrally i januari.
Den aktivitet som engagerar flest
fågelskådare. Med 108 deltagare slår vi
oss för bröstet och hävdar att vi har
Sveriges största vinterartrally.
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begränsade oss till 10 deltagare och bara
för medlemmar.

Nytt för i år var att det fanns en eko-klass
där lagen måste ta sig runt med
muskelkraft.

I slutet av juli och början av augusti
sträckskådade vi vid Kvicksundsbron fyra
onsdagar på raken.

I februari hade vi en rovfågelexkursion
som började på Ängsö utanför Västerås
och fortsatte norrut.

Under hösten valde vi platser där det
fanns god plats för bilar eftersom vi inte
längre kunde åka tillsammans utan
behövde åka i egna bilar.

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
och vid Frövisjön stod våra Unga
Fågleksådare.

I augusti valde vi att besöka Oset utanför
Örebro.
I september hade vi en heldag på Ängsö.

Senare i mars hade vi vår årliga
ugglevecka med aktiviteter runt hela
Västmanland. Vår uggleexursin som vi
brukar hålla ställde vi dock in på grund av
de restriktioner som börjat gälla.

Euro Birdwatch som brukar hållas den
första helgen i oktober var väldigt oklart
från arrangörshåll, men vi valde istället att
ha ett evenemang som vi kallade den
stora hösträkningen. Välj en plats och
räkna fåglar, var principen. Ungefär som
vanligt, men utan den offentlighet vi
normalt erbjuder vid Euro Birdwatch day.

Vår längre utflykt i slutet av april till Tåkern
ställdes in och ersattes av en dagstur i
Svartådalen.

I början av november ökade så
smittspridningen ytterligare i samhället och
då valde vi att ställa in de återstående
exkursionerna, men Musikhjälpenrallyt
som sker enskilt valde vi att försöka
uppmuntra till.

Som ett komplement till alla inställda
aktiviteter anordnade vi ett Påskrally där
det gällde att se så många arter som
möjligt under påskhelgen. 26 deltagare
hittade tillsammans 141 arter.

Foto: Nori Ahari
Under maj och juni hölls våra
onsdagsvandringar på Hässlö, men vi
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Studiecirklar

På Rudöklippan stod Rapphönan och
räknade arter när det var EuroBirdwatch i
oktober.
Den enda aktivitet vi varit tvungna att
avstå från var den planerade bussutflykten
till Upplands kustlokaler.
Ett antal Rapphönor deltog även i år i
inventeringarna på Hälleskogsbrännan.

Under vintern och våren genomförde vi en
studiecirkel för nybörjare, Börja skåda
fågel, med tolv deltagare.

VOF:s Daglediga 2020

Studiecirkeln genomfördes i samarbete
med Studiefrämjandet.
Studiecirkelledare för denna var Marjatta
Ericson och Nori Ahari.
Pga av pandemin kunde vi inte genomföra
cirkeln som planerat med inomhusträffar
och två exkursioner. Vi genomförde alla
träffarna from mars utomhus vilket
fungerade bra.

Rapphönan

Foto: Lennart Urby

Trots Coronapandemin har vi kunnat
träffas den första måndagen i månaden
nio gånger under året, eftersom det varit
möjligt att ha Rapphöneträffarna utomhus.

Daglediga har under året haft 57
medlemmar i nätverket. Gruppen har som
mål att ha en träff varje vecka , oftast på
torsdagar. All verksamhet inom Daglediga
redovisas som studiecirklar inom
Studiefrämjandet.

I Artrallyt deltog Rapphönan med fyra lag
och det var kul att tre av dessa placerade
sig bland de 10 bästa i resultatlistan.

2020 har präglats av mantrat ” Ställ om håll ut- håll avstånd”. Dock hann
Daglediga med att ha fem inomhusmöten
dessförinnan. Tidigare år har redovisats
38 - 40 träffar per år. Under 2020 har
antalet träffar endast varit knappt hälften
p.g.a. coronapandemin.
Nästan alla inom Daglediga tillhör
riskgruppen och många höll sig hemma.
Efter det att verksamheten ställts om
till endast utomhusmöten har inriktningen
varit att främst besöka fågellokaler i
närområdet, s a s på cykelavstånd. Inget
höstprogram har gjorts. Istället skickades
täta meddelanden ut på nätet om

När det i början av mars var dags för den
årliga örnräkningen runt Mälaren
bemannade Rapphönan Gäddeholms
brygga.
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aktuella utflykter.
Under senare delen av höstterminen, när
nya skärpta restriktioner meddelats,
ställde Daglediga in verksamheten helt.

Unga fågelskådare
Det nystartade nätverket för Unga
fågelskådare fick en tuff start när
corona-pandemin spred sig över världen.

För att öka kontakten mellan
medlemmarna på ett nytt sätt startades en
facebook grupp med namnet: Daglediga
Västmanlands Onitologiska Förening. Den
startades strax före jul.
Inom Daglediga finns sedan många år en
aktiv holkgrupp. Inom den gruppen bedrivs
två projekt, Göktyta och Tornseglare. Inom
Göktyteprojektet ringmärktes 24 ungar i tre
kullar. Här har samarbete skett med
Seppo Leppälampi (ringmärkning) och Erik
Arbinger i Mariefred.

Tanken med nätverket var att de unga
skulle kunna sköta sig själva, med stöd av
vuxna för att ordna skjuts till olika platser
där de kunde skåda.
Vi hade två inneträffar i januari och
februari och i mars blev inneträffen på
Biologiska museet inställt på grund av
sjukdom.
Våra exkursioner och uteaktiviteter kunde
vi genomföra till en början. Först en utflykt
till Råstasjön i Solna i Januari.

I Tornseglarprojektet har holkar tidigare
monterats på tre platser. I Tortuna hade
2019 tio holkar byggts och monterats
enligt önskemål från gårdsägaren. Två
modeller gjordes med olika placeringar
på en lada. Fem holkar har nu lyckosamt
blivit bebodda under 2020. Noteras bör
den glädje som ägarfamiljen visade över
att tornseglarna är tillbaka trots ny
takläggning av plåt, solceller och med
nymonterade hängrännor.

I februari bemannade vi Frövisjön under
Rördrommens örnräkning och i mars var vi
ute och lyssnade på ugglor.

Utöver projekten sköter och inventerar
holkgruppen holkar för mesar, stare och
ugglor, samt tillverkar uggleholkar och
andra holkar efter efterfrågan.
Deltagare från holk- och daglediggruppen
har även under året deltagit i VOF:s
Rödstjärtprojekt på Hälleskogsbrännan
med inventeringar och flyttning av holkar.
Flyttningen beroende på att
brandskadade träd ramlar och gör
området svårframkomligt.

Foto:Johan Karlsson
En del av ungdomarna var också aktiva
vid ringmärkningen, både vid Önstensborg
och vid Skopan.
I oktober deltog vi i Ungdomsskådarna
BirdLife Sveriges BIG sit. Vi stod vid
Hamre våtmark i Västerås.
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