ÅOF:s utflyktsprogram 2020 – vinter
och vår
I samarbete med Studiefrämjandet inbjuder ÅOF medlemmar och
andra fågelintresserade till föreningens aktiviteter. Inga förkunskaper eller utrustning krävs utöver fika och varma kläder.
Hör gärna av dig till kontaktpersonerna, se sist i programmet.

Kontrollera gärna mot det senast uppdaterade programmet på http://angermanlandsof.se
Föreningsinformation Kalendarium/Program.
Studiecirklar i Sollefteå - Fåglar från början. För dig som vill lära mera om hur man känner
igen våra vanligaste fåglar.
Ledare Lasse Bengtsson, tel. 0620-241 19. Det blir nio sammankomster, varav fyra ute i fält.
Cirkeln startar i början av februari 2020. Anmälan till Studiefrämjandet Sollefteå, Lennart
Sjödin, 072-544 46 16 eller lennart.sjodin@studieframjandet.se
Studiecirkel i Örnsköldsvik – Vadarfåglar. Identifiering och habitat. För dig som vill lära
mer om just vadare och hur man i fält skiljer dem åt.
Ledare: Nils Lindström 070-329 56 03. Det blir tre sammankomster innan vadarsäsongen
kommer igång. 24 mars, 7 april och 21 april kl. 19.00. Sedan samlas deltagarna för några
utflykter till lämpliga vadarlokaler. Cirkeln startar i mars. Anmälan till Studiefrämjandet
Örnsköldsvik, ornskoldsvik@studieframjandet.se, eller 0660-185 85.
Onsdag 15 januari – Bildvisning Örnsköldsvik
Äggsamling i Sverige. Thomas Birkö visar bilder och berättar om sin erfarenhet från de stora
äggplundringsmålen i Sverige. Studiefrämjandet. Apoteksgränd 3. Kl. 19.00
Lördag 25 januari - Ångermanländskt artrace. Lagtävling i att se så många fågelarter som
möjligt under dagen. Ett lag består av två eller flera deltagare, lagen räknar alla fågelarter de
observerat mellan kl. 08:00 och 15:00. För att en art ska räknas ska samtliga deltagare i
laget ha sett eller hört den, dock ej nödvändigtvis samma individ. Alla i laget ska färdas i
samma bil eller promenera/skida tillsammans. Lagen väljer själva var i landskapet de skådar.
Arter som får räknas är sådana som är spontant förekommande i Ångermanland, dvs fasan
och rapphöna räknas ej. Efter dagens skådande, vid femtiden, träffas de som vill för
genomgång av dagen. Samlingen sker i Elimkyrkan Nytorgsgatan 2C i Örnsköldsvik.
Parkering finns på innergården för de flesta som kommer med bilar. Middag ordnas via
någon catering till självkostnadspris. Anmäl namnet på laget och lagledare med
kontaktuppgifter, telefon och mail, och hur många som kommer till artgenomgången på
kvällen, gärna före 25/1. Resultatet över vilka arter och var laget skådat, samt körsträcka
redovisas så snart som möjligt per mejl efter målgång eller muntligen vid redovisningen på
kvällen. Anmälan och resultat till Torbjörn Johansson, mobilnr 070-548 63 38
torbjorn.jarved@gmail.com
31 januari – 3 februari - Vinterfåglar inpå knuten
Sista helgen i januari kan Du räkna dina fåglar i trädgården och vara med i en riksomfattande
inventering som genomförs av SOF BirdLife Sverige. Syftet med denna vinterfågelräkning är
att kartlägga de övervintrande fåglarnas utbredning i landet. De som deltog året innan
brukar få utskickat rapportblanketter, men helst ser man att det rapporteras via webben,
http://birdlife.se/sveriges-ornitologiskaforening/fagelskadning/vinterfaglar-inpa-knuten/ Tänk
bara på att entita inte finns i Ångermanland, det är talltita vi ser vid fågelborden.

Onsdag 5 februari – Bildvisning Örnsköldsvik
Skogen och skogens fåglar. Lasse Bengtsson berättar om naturvården i skogen, med särskilt
fokus på fåglarna. Apoteksgränd 3. Kl 19:00.
Onsdag 26 februari – Bildvisning Örnsköldsvik
Berguven i Ångermanland. Projektgruppen för berguvinventeringen visar bilder och berättar
om årets uvinventering. Apoteksgränd 3. Kl. 19.00.
Fredag 28 februari – Uggleutflykt i Örnsköldsvik
Vi gör ett försök att från bil lyssna efter ropande ugglor i området kring Ö-vik.
Samling rådhusparkeringen vid Nolaskolan kl. 20.00. För information kontakta Torbjörn
Johansson eller Thomas Birkö. Vid kraftig blåst eller nederbörd ställs aktiviteten in.
Onsdagsutflykter i Örnsköldsvik – 15, 22, 29 april och 6 maj.
Utflykter till intressanta fågellokaler i Örnsköldsvikstrakten. Samling rådhusparkeringen vid
Nolaskolan kl 18.30. Utflyktsmål bestäms vid samlingen, för övrig information kontakta
Torbjörn Johansson eller Thomas Birkö. Samarrangemang med SNF.
Tisdagsutflykter i Sollefteå – 21, 28 april, 5 och 12 maj
Samling vid Sollefteå kyrka kl. 18.30. Exkursionsmål bestäms beroende på
vad som vid varje tillfälle kan väntas ge bäst utbyte. Den 12 maj är temat ringmärkning. För
mer information kontakta Lasse Bengtsson, Maria Danvind, Ove Källström eller Mikael
Nordendahl. Samarrangemang med SNF och STF.
Söndag 3 maj – ÅOFs årsmöte med årsmötesexkursion
Plats anges senare. Mer information på ÅOFs hemsida.
Söndag 24 maj - Nationalparkens dag.
Guidad promenad i Skuleskogen från entré syd kl. 7.00. Vi uppmärksammar den biologiska
mångfalden och tittar på fåglar växter, insekter m.fl. djur. Mer information på ÅOFs och Höga
Kustens Naturrums hemsidor!
’
Söndag 31 maj – Härnösand. Vandring med fågelskådning
Vandring med fågelskådning i Härnösandstrakten som kommer att ledas av Dan Tjell i
samarbete med Friluftsfrämjandet..
Samling: kl. 08:00 på McDonalds parkering i Härnösand för samåkning.
Medtag: Fika och kikare (om du har). Anmälan och information: Friluftsfrämjandet, Heidi
Magnessen tel: 073-810 78 92 eller mail: heidimagnessen@me.com
’
Söndag 7 juni – Sjungande fåglar i Alneskogen
Vi besöker den för fågelsång berömda Alneskogen vid Järved, öster om Örnsköldsvik, för att
lyssna till kören av sjungande fåglar, där bland annat karaktärsarten grönsångare ingår.
Aktiviteten ställs in vid regnigt eller blåsigt väder. Obligatorisk anmälan till Åsa 070-309 72
71. Samling vid reservatstavlan i korsningen Järvedsvägen – Järvedsleden kl 06.00.
Samarrangemang med SNF.
Fredag 12 juni - Nattsångarlyssning i Nordingråområdet
Samling 22.30 vid Nordingrå kyrka. Samåkning från Ö-vik, Samling vid Själevads
gräsfotbollsplan mitt emot Utekompaniet kl. 21.30. Samarrangemang med SNF.
Hör gärna av dig med frågor till någon av följande
kontaktpersoner:
Härnösand Dan Tjell 070 - 30 38 679. Sollefteå Lasse Bengtsson
073-800 7172, Mikael Nordendahl 070-624 27 36, Ove Källström
073-262 26 51och Maria Danvind 073-275 17 36
Örnsköldsvik Thomas Birkö 070-397 81 52, Torbjörn Johansson
070-548 63 38, Andro Stenman 070-608 26 23.
Husum Åsa Ljunglöf 070-309 72 71.
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