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VINTERPROGRAM 
Om Programet 

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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Föreningens 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. Dessa 

svårighetsgrader är dock bara en vägledning 

för att veta vad man ger sig in på. Vi 

välkomnar alla deltagare på alla våra 

exkursioner och anpassar oss alltid efter 

gruppens gemensamma erfarenhet. 

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  

Som standard brukar vi åka gemensamt i 

varandras bilar och har haft som målsättning 

att åka i så få bilar som möjligt. Under hösten 

2021 har vi succesivt börjat samåka igen. 

Man kan dock ännu inte räkna med att 

kunna få åka med i någon annans bil, så 

saknar man tillgång till bil vill vi att man 

kontaktar oss i förväg för att säkerställa att 

det finns plats i någon bil. Vi ser helst att alla 

är fullvaccinerade och man kommer överens 

i varje bil om man använder munskydd. 

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 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: Jörgen Lindberg 

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-program/ 

Facebooksida: 

https://www.facebook.com/vastmanlandsor

nitologiska/ 

Facebookgrupp: 

https://www.facebook.com/groups/faglariva

stmanland/ 

Vill du få VOF:s program i din kalender kan du 

prenumerera på det genom att följa länken 

https://calendar.google.com/calendar/ical/

qnd3jrmh5gepnu03ovkcl2to74%40group.cale

ndar.google.com/public/basic.ics 

Eller denna länk om du använder google 

calendar  

https://calendar.google.com/calendar/b/1?

cid=cW5kM2pybWg1Z2VwbnUwM292a2NsM

nRvNzRAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNv

bQ 

Omslagsfoto: Jörgen Lindberg 

Programgruppen 

Johan Karlsson 

Marjatta Ericson 

Nori Ahari 
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VINTERN 2022-23 
 

Nu när de flesta flyttfåglarna lämnat oss för 

sydligare breddgrader går vi in i en mer 

lågintensiv fågelperiod, men för den skull inte 

mindre intressant. Nu får vi chans att bekanta 

oss med de fåglar som övervintrar hos oss 

och göra lite lugnare utflykter tillsammans. 

Men precis som med hösten som upptäcks 

av oss fågelskådare redan när många ligger 

kvar på stranden och solar, så upptäcks 

också våren tidigare.  

Januari är en tid då vi startar om och trots 

färre fåglar än under resten av året så är det 

en ganska intensiv fågelmånad med nya 

årslistor, artrally och en stor 

vinterfågelräkning. 

 

Ny samlingsplats 

 

Västerås Stad har begränsat parkeringen 

vid Vallby Friluftsmuseums parkering så vi 

har flyttat vår samlingsplats till Blåsbo 

Parkering. 

 

 
 

Koordinater 

SWEREF 99 TM N 6610269, E 586625 

WGS84 59°37'17.6"N 16°32'8.3"E 

 

Länk till Google maps 

https://goo.gl/maps/XECi4YByxfSePWBW7 

 

 

NOVEMBER 

12/11 Höstmöte 

 

På Höstmötet träffas vi alla medlemmar för 

att lyssna på intressanta föredrag, diskutera 

det som händer i fågelvärlden och inte minst 

berätta om senaste fågelupplevelsen för 

varandra. 

Dagens programpunkter 

• Ringmärkningen i Hamre våtmark 

• Bildvisning 

• Regionala rapportkommittén – 

fågelstatus i Västmanland. 

• Vår gästföreläsare Jan-Eric Hägerroth 

står för två programpunkter: 

– Vad hände i Stekenjokk? Om 

äggplundring och olaglig handel. 

– Hur ser det ut för kungsörnen i 

Sverige. 

• Fågelquiz. 

VOF bjuder alla på lunch o fika.   Kl 16. 

Avslutas mötet. 

Datum: 12/11 

Anmälan: vofbird@gmail.com eller 0706-

344120 senast 7/11. 

Tid: 10:00 – 16:00  

Plats: DUVAN Skomakarevägen 11, Kolbäck 

Karta: 

https://goo.gl/maps/JfWrnQQjcGjQwvn2A 

 

 

  

https://goo.gl/maps/XECi4YByxfSePWBW7
mailto:vofbird@gmail.com
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19/11 Lavskrikor i Dalarna 

 
Foto: Johan Karlsson 

Återigen ger vi oss norrut för att möta vintern 

tillsammans med lavskrikor. Efter ett antal år i 

gästrikeskogarna kommer vi i år istället att 

bege oss till Leksand för att med hjälp av 

Staffan Müller i Leksands fågelklubb få träffa 

dessa charmiga fåglar. 

Vi startar i Västerås och åker via Sala, Avesta 

vidare upp mot Leksand. 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. 

Matningen vi besöker kan även bjuda på 

gråspett och tretåig hackspett. 

Lavskrikor gillar falukorv så ta gärna med en 

bit till dem. 

Datum: 19/11 

Ledare: Marjatta Ericson 

Anmälan: Johan Karlsson, 070-666 0727 mail: 

johan.karlsson.vof@gmail.com  

Samling: 07:00 Blåsbo parkering 

Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning 

Fysisk krävande: Bilväg ända fram  

Målarter: Lavskrika 

 

 
Vår verksamhet sker i samarbete med 

studiefrämjandet. 

 

1/11 Fågelbordskampen 

 

Den 1 november börjar vår fågelbordskamp. 

Tidigare år har vi startat den första december 

men vi anpassar oss nu efter lokala 

fågelklubbar och kommer att samköra vår 

fågelbordskamp med Hedströmsdalens 

Ornitologiska Förening. 

Nytt för i år är att vi använder BirdLife Sveriges 

rapportverktyg för artrallyn. 

Tävlingen pågår till den 15/3 

Anmäl din matning på  

https://artrally.birdlife.se/Event/vastmanlands

-fagelbordskamp 

DECEMBER 

10-18/12 Musikhjälpenrallyt 

 

Under musikhjälpenveckan 10-18/12 pågår 

det traditionsenligt ett artrally där man räknar 

arter och skänker 1 kr per art till musikhjälpen.  

Detta arrangeras av Skådarhjälpen och vi i 

Västmanland brukar ligga långt fram och 

bidra.  

Mer info kommer via vår facebookgrupp och 

på Skådarhjälpens hemsida. 

https://www.skadarhjalpen.se/musikhjalpenra

llyt/ 

https://artrally.birdlife.se/Event/vastmanlands-fagelbordskamp
https://artrally.birdlife.se/Event/vastmanlands-fagelbordskamp
https://www.skadarhjalpen.se/musikhjalpenrallyt/
https://www.skadarhjalpen.se/musikhjalpenrallyt/


 
Rapphönan Västmanland är ett lokalt 

nätverk för kvinnor som gillar att skåda 

fågel. Vi ingår i det nationella nätverket 

Rapphönan. Vi träffas första MÅNDAGEN i 

varje månad. Under den mörka årstiden 

träffas vi kl 18.00 i Studiefrämjandets lokal 

Pilgatan 8, Västerås.   

 

Kontaktpersoner Västmanland 

Christina Bredin – 070 634 4120 

Marjatta Ericsson – 070 600 0827 

 

 

11/12 Lusseskådning 

 
Foto: Jörgen Lindberg 

Vi tänker avsluta exkursionsåret vid en 

matning där vi bjuder på glögg och 

pepparkakor. Vi siktar på att besöka 

Karlbergsskogen i Köping där 

Hedströmsdalens Ornitologiska förening har 

en av sina matningar.  

Datum: 11/12 

Ledare: Johan Karlsson 

Anmälan: aktiviteter.vof@gmail.com Tel: 070-

666 0727 (Johan Kartlsson) 

Samling: 08:00 Blåsbo Parkering 

Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning 

Fysisk krävande: Någon km på anlagd stig. 

Målarter: Övervintrande fåglar. 

JANUARI 

7/1 Råstasjön och Lötsjön 

 

Mitt i betongen mellan Sundbyberg och 

Solna ligger de två sjöarna Lötsjön och 

Råstasjön. Den första är en sjö av 

parkkaraktär med gott om övervintrande 

änder och den andra en liten slättsjö med 

vass som sommartid huserar en 

skrattmåskolloni och häckande änder. 

Vintertid är den känd för oskygga vattenrallar 

och övervintrande gråhäger.  

Vi samåker upp till Lötsjön och promenerar 

runt dessa sjöar tillsammans. 

En trevlig tur som brukar bjuda på en hel del 

årskryss för de som för årslista. 

 

Datum: 7/1 

Ledare: Johan Karlsson 

Anmälan: aktiviteter.vof@gmail.com Tel: 070-

666 0727 (Johan Karlsson) 

Samling: 07:00 Blåsbo Parkering 

Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning 

Fysisk krävande: Runt 5 km på anlagd stig. 

Målarter: Övervintrande fåglar. 

 

Lokala fågelklubbar 

Arboga Fågelklubb 

Fagersta Fågelskådare 

Frövi Fågelklubb 

Naturskyddsföreningen Hallstahammar 

Hedströmsdalens Ornitologiska Förening 

Hällefors Ornitologiska Förening 

Ramnäs-Virsbo Naturklubb 

Sala Fågelklubb 

Naturskyddsföreningen Surahammar 

 

mailto:aktiviteter.vof@gmail.com
mailto:aktiviteter.vof@gmail.com
https://www.arbogafk.net/
https://fagerstafagelskadare.se/
https://birds.nu/ffk.htm
https://hallstahammar.naturskyddsforeningen.se/
https://www.alcedoattis.se/
https://www.halleforsornitologiskaforening.se/
https://www.naturklubben.net/
https://surahammar.naturskyddsforeningen.se/


21/1 Artrallyt Västmanland 

 

En kul aktivitet på vintern för såväl nybörjare 

som mer erfarna fågelskådare. Det gäller att 

hitta så många fågelarter som möjligt i det 

vintriga Västmanland. 

Med över 100 deltagare årligen är vi ett av 

Sveriges största artrallyn, kanske det största. 

Detta gör också att vi genom artrallyt får en 

bra indikation på vilka arter som stannar kvar 

i landskapet. 

För att våra observationer ska bli 

användbara för andra är det därför viktigt att 

alla lag också rapporterar in sina arter på 

Artportalen efter genomfört rally. 

Summering av artrallyt har vi kl. 16.30 

Där går vi igenom våra observationer. 

 

Plats för genomgången är inte klar än 

Anmälan till: Ulf Carlson 0703 745 979 eller 

epost till: vof.artrally@gmail.com 

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. 

 

Kontaktperson: Anders Dahlöv 076-204 7593 

 

 

27-30/1 Vinterfåglar inpå knuten 

 
Foto: Kent-Ove Hvass 

Sista helgen i januari räknar vi vinterfåglar. Ett 

stort evenemang som arrangeras av BirdLife 

Sverige där allmänheten uppmanas att räkna 

fåglar på sina matningar och fågelbord 

under en helg.  

Vi brukar anordna en offentlig räkning på 

någon stadsnära matning, dit allmänheten 

kan komma och ställa frågor om fåglar och 

fågelskådning. 

Vilken matning vi håller till vid kommer vi att 

meddela via vår hemsida och facebooksida. 

 

mailto:vof.artrally@gmail.com


FEBRUARI 

12/2 – Vinterfåglar i staden 

Under vintern erbjuder städer både skydd 

och föda för fåglar och det är förvånansvärt 

många arter som går att hitta när man 

vandrar runt på gator och torg. Öppet 

vatten är en god förutsättning och vi kommer 

att ta en promenad längs svartån i Västerås 

och sedan utforska fågellivet i hamnen. 

 
Foto: Nori Ahari 

 

Datum: 12/2 

Ledare: Johan Karlsson 

Anmälan: Johan Karlsson, 070-666 0727 mail: 

johan.karlsson.vof@gmail.com  

Samling: 08:00 Färjkajen 

Karta: 

https://goo.gl/maps/2DRWjzYoYntFdmZH7 

Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning 

Fysisk krävande: Vi åker bil mellan olika 

lokaler och skådar från vägkanten. 

Målarter: Övervintrande fåglar, strömstare, 

kungsfiskare, måsar, trutar m.fl. 

MARS 

4/3 Örnräkning (Preliminärt) 

 

I början av mars är det örnräkning runt hela 

mellansverige under ledning av 

Rördrommens fältstation.  

Flera av dessa stationer ligger i Västmanland 

och Rapphönorna Västmanland och våra 

unga fågelskådare håller sina stationer 

öppna för allmänheten. 

 
Foto: Nori Ahari 

Rapphönan håller till på bryggan i 

Gäddeholms hamn och spanar ut över 

Ridöfjärden.  

Unga fågelskådare håller till vid Frövisjön.  

Till dessa stationer kan man komma om man 

är nyfiken på fåglar och fågelskådning och 

träffa aktiva fågelskådare. 

Datum: 4/3 (preliminärt)  

Ansvarig: Rördrommens fältstation 

http://www.rordrommen.nu/ 

 

Unga fågelskådare 

 
 

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. 

 

Ledare 

Johan Karlsson Tel-0706660727 

 

Ungdomskontakter 

Benjamin Rodling 

Petter Sahlström 

 

 

https://goo.gl/maps/2DRWjzYoYntFdmZH7
http://www.rordrommen.nu/


19-27/3 Uggleveckan 

 
Foto: Erik Karits från Pixabay 

Vecka 12 är det dags för vår årliga 

ugglevecka med flera exkursioner och 

aktiviteter i uggleskogarna runt om i 

Västmanland.  

Då uppmanar vi och lokala fågelklubbar 

våra medlemmar att lyssna efter ugglor och 

rapportera dem på artportalen. 

Eftersom ugglor följer sorkarnas population så 

varierar resultaten år till år. Även väder under 

uggleveckan spelar en viss roll för resultaten.  

Håll utkik på vår hemsida och facebooksida 

där vi kommer att lägga upp info om 

aktiviteter och guider för att underlätta 

ugglelyssningen. 

Vid bra uggleår brukar detta kunna bli en 

folkfest i skogen. 

Resultaten från de rapporter som kommer in 

sammanställs sedan i en ugglerapport. 

Guide till ugglelyssning 

På vår hemsida har vi sammanställt en 

guide till ugglelyssning. 

 

Här hittar man tips för en lyckad kväll i 

uggleskogen och korta presentationer av 

de vanligaste ugglorna i våra 

västmanländska skogar med bilder och 

läten. 

 

Länken till vår uggleguide hittar du här 

 

 

25/3 Ugglor runt Västerås 

Runt omkring i Sverige finns det fina 

fågelokaler som oftast erbjuder bättre 

fågelskådning än vad vi kan erbjuda här i 

Västmanland, men när ugglesäsongen är 

som bäst så är det inte många landskap som 

erbjuder en större mångfald än oss. 

Av Sveriges 11 ugglearter häckar 7 här 

regelbundet och ytterligare 2 häckar här 

sporadiskt.  

 

 
Foto: Johan Karlsson 

 

Vi kommer att göra allt vi kan för att vi ska få 

se och höra så många som möjligt av de 7 

häckande ugglearterna under denna kväll. 

Info om tid och samling samt anmälan 

kommer i vårprogrammet. 

VÅREN 

Påskrally 

Från skärtorsdag till annandag påsk har vi 

vårt numera årliga påskrally. Då gäller det att 

se så många arter som möjligt under påsken. 

Vi kör detta rally i 3 klasser. Totalklassen, eko-

klassen och tomtklassen. 

Heldag vid Hornborgasjön 

Som ett lite längre alternativ till exkursion 

kommer vi i slutet av april möta våren vid 

Hornborgasjön. Vi väntar dock till tranorna 

har gett sig av och doppingarna och 

dykänderna tagit över. 

https://pixabay.com/sv/users/erik_karits-15012370/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6881984
https://pixabay.com/sv/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6881984
https://vof.birdlife.se/projekt/uggleveckan/uggleguide/


Fågelskådningens dag 

Den första helgen i maj är det dags för 

Fågelskådningens dag med aktiviteter runt 

om i Sverige. Samtidigt genomförs den 

traditionella fågeltornskampen då fågeltorn 

från hela Norden tävlar mot varandra att se 

flest arter under en dag. 

Försommarpromenader på Hässlö 

Vi fortsätter att promenera vid Hässlö på 

onsdagskvällar. Som vanligt kommer vi att 

starta vid Björnöbron och eventuellt kommer 

vi att alternera promenaderna så att vi ibland 

går mot Hässlö och ibland mot Hamre. 

Ringmärkning på Önstensborg 

Från maj till augusti håller våra ringmärkare till 

på Önstensborg med CES-märkning. Den är 

inte lika offentlig som höstmärkningen på 

Hamre våtmark, men någon gång kommer 

de att bjuda in till publik märkning. 

 

 
Foto: Jörgen Lindberg 

 
Foto: Nori Ahari 

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-program/ 

Facebooksida: 

https://www.facebook.com/vastmanlan

dsornitologiska/ 

Facebookgrupp: 

https://www.facebook.com/groups/fagla

rivastmanland/ 

Vill du få VOF:s program i din kalender kan du 

prenumerera på det genom att följa länken 

https://calendar.google.com/calendar/i

cal/qnd3jrmh5gepnu03ovkcl2to74%40gro

up.calendar.google.com/public/basic.ic

s 

Eller denna länk om du använder google 

calendar  

https://calendar.google.com/calendar/b

/1?cid=cW5kM2pybWg1Z2VwbnUwM292

a2NsMnRvNzRAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ2

9vZ2xlLmNvbQ 

Omslagsfoto: Johan Karlsson 
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