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Ordföranden har ordet
Börje Karlsson

Fåglar i folktron är något som jag tycker är 
intressant och det ger mig ytterligare en as-
pekt på mitt fågelskådande. Inom detta områ-
de finns olika teman såsom fåglar som varsel 
(olycksbådande eller lyckobringande), fåglar 
i folkmedicinen, fåglar som symboler, fåglar i 
mytologin, m.m. Detta område har jag tidiga-
re ägnat några krönikor åt i vår tidning Fåglar 
i Närke och nu är det dags igen.

När jag skriver detta är vi i mitten av februari 
och det börjar bli dags att ge sig ut i vinter-
mörkret och lyssna efter ugglor och en del rap-
porter har redan kommit. Av de många uggle-
arter som häckar i vårt land är det egentligen 
bara kattugglan och berguven som går igen i 
folktron, men de behandlas desto utförligare. 
Med sina företrädesvis nattliga vanor, ljudlösa 
flykt och fantasieggande läten är ugglan myt-
omspunnen. Det har allmänt ansetts att ugglan 
har med livets hemlighetsfulla makter att göra 
och man satte henne i nära samband med ond-
ska och död. Det är därför kanske inte så kon-
stigt att ugglan tar stor plats i folktron

I nordisk folktro är ugglans skrik det vanli-
gaste dödsvarslet av alla. Ropar hon sitt ”Klä-
vitt! Klävitt!” dör någon i gården, ja bara hon 
skymtar i närheten av gården eller sätter sig på 
taknocken eller skorstenen är det ett förebud 
om död. Ugglan förespådde inte bara död utan 
även olyckor av annat slag. Om en uggla kom-
mer flygande till gården varslar det om elds-
våda. En uppspikad uggla på ladugårdsväggen 
skyddar däremot mot vådeld och blixtnedslag. 
Den förebådar också om kreatursdöd om den 
ropar ”Drag ut!” eller ”Bär ut!”. Grävdes dä-
remot en uggla ner under tröskeln till ladugår-
den skyddade den djuren mot olyckor. Möter 
ett brudpar en uggla på vägen till kyrkan före-
står ett olyckligt äktenskap. 

Men undantagsvis kan den också komma med 

positiva budskap. När ugglan skriker ”Ny-
fött!” kan det väntas tillökning i familjen. Om 
en uggla sätter sig på skorstenen till ett hus där 
en barnaföderska finns, blir barnet en flicka. 

Delar av ugglan ansågs förr ha en magisk kraft 
och de användes som skydd mot olyckor och 
för att nå framgång inom olika områden. Bär 
man ett ugglehuvud på sig, får man framgång 
i alla sina företag. River man hjärtat ut en le-
vande uggla och lägger det i penningpungen 
kommer man aldrig att sakna pengar. Ett ugg-
lehjärta ger också tur i spel. Om en jägare tar 
hjärtat och de tre längsta fjädrarna på högra 
vingen av ugglan och binder detta på sin hö-
gra arm kommer han att kunna träffa allt han 
skjuter på. En jägare blir också träffsäker om 
han bär med sig uggleklor på jakten.

I kärleksmagin förekommer ugglan ofta. Om 
en flicka smörjer in händerna med ugglefett, 
innan hon går till dans, och sedan dansar med 
den man som hon har ett gott öga till så kan 
denne inte göra sig fri från den kärleks-för-
trollning han grips av. Lägger man ett uggle-
hjärta på en sovande kvinnas vänstra bröst be-
rättar hon alla sina hemligheter. Kokar man en 
uggla vid midnatt kan man i hennes huvud fin-
na två ben, med dessa kan man antingen göra 
en kvinna förälskad i sig eller få henne att av-
stå från alla krav på en.

Delar av ugglan kan också användas som lä-
kemedel mot varjehanda krämpor. Uggle-
hjärna är bra mot sår och skorv, mot huvud-
värk och nervknutar. Ugglehjärna är också ett 
medel mot halsfluss. Ett medel mot alkoho-
lism är att dricka ur innehållet i ett uggleägg. 
Aska från uggleögon kan förbättra synen och 
ge förmågan till mörkerseende.

Källa: Carl-Herman Tillhagen Fåglarna i folktron.
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Sven-Åke Josefsson

Sven-Åke Josefsson, Östansjö, en av våra 
största fågelvänner i Närke har lämnat oss. 

Mest känd var han i södra Närke, där han 
bodde och verkade. Jag träffade honom för-
sta gången en sommarnatt vid Vibysjön när 
vi var ute i samma ärende, nämligen att lyss-
na på nattsångare. Sedan dess har vi skådat 
tillsammans flera gånger i veckan både som-
mar och vinter.

Sven-Åke var alltid glad och lättsam och 
på fikastunderna delade han ofta med sig av 

hustrun Guns goda bullar och kakor.

Sven-Åke har gjort mycket för fåglarna. För-
utom den digra matningen han hade vid vil-
lan i Östansjö har han tillverkat och satt upp 
över 2000 holkar som han sedan rensat och 
skött om. 

Tornfalken var ett av hans skötebarn. Han och 
Leif Sandgren har ringmärkt över 100 ungar 
av denna art. Han var också en av medlem-
marna i fågelakuten.

När tornen vid Vibysjön uppfördes var han 
en av de drivande krafterna. Även vid byg-
gandet av Västkärrstornet hade han ett finger 
med i spelet. På NOF-mötena i Vasakyrkan 
skötte han lotteriet som han själv tagit initia-
tivet till på ett föredömligt sätt. Många är vi 
som har de fågelsiluetter som han tillverkade 
och generöst delade ut.

Saknaden är stor bland vänner och närstående ef-
ter hedersmannen och fågelvännen Sven-Åke.

Våra tankar går till hustrun Gun i sorgens tid.

Tage Carlsson

Nya styrelsemedlemmar

Vid årsmötet i februari fick den avgående sty-
relsen godkännande för sitt arbete för 2009. 
Ni finner verksamhetsberättelse och ekonomi-
rapport nedan. 

Daniel Gustafson, Albin Lundkvist och Bernt 
Jerlström hade avböjt omval och blev avtack-
ade av ordföranden. 

Till nya medlemmar och suppleanter i sty-
relsen valdes vidstående personer som också 
lämnar litet personliga uppgifter om sig själ-
va. 

Se i övrigt årsmötesprotokoll som kommer att 
återfinnas på vår hemsida. 

Sven-Åke med holk som han monterade vid 
Klåvudden 2010. Foto: Marianne Johansson

Lena Holm

Hej! Jag vill tacka för att jag blev invald i sty-
relsen på årsmötet i februari! Min fågelskå-
deribana började med att jag som nyinflyttad 
halkade in på Åke Lorins nybörjarcirkel år 
2004. Jag är långt ifrån någon fullfjädrad få-
gelskådare (ännu), främst är jag ute efter här-
liga naturupplevelser som ju alltid blir bättre 
när man känner igen det man ser och hör! Jag 
fascineras av fåglarnas liv, deras sociala fö-
rehavanden, kråkfåglars påstådda logiska för-
måga och tornseglarnas luftliv och jag kan bli 
lyrisk av en stor skränande kajflock i skyn. 

 Mitt bästa fågelminne hittills är en uggleex-
kursion då vi, ca 15 personer, en sen kväll mitt 
inne i den djupa kolsvarta Tivedsskogen, stod 
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Rättelse.
Fotograf 
till denna bild av ormörn (överst) i förra numret 
av FiN har angetts fel. Fotograf är Tom Malm. 

blickstilla och knäpp-
tysta och gemensamt 
lyssnade efter ugg-
leljud. Då vi knappt 
såg handen fram-
för oss skärptes alla 
andra sinnen och säl-
lan har storskogens 
magi känts så nära. 
Där kan alla kur-
ser i meditation eller 
mindfulness slänga 
sig i väggen! 

Men visst finns en tjusning i kryss, vilket jag 
fick känna på under en Falsterboresa när jag 
och Marianne Johansson alldeles kryssrusiga 
löpte vilt över fält och landsväg på jakt efter 
en förmodat skymtad skrikörn. Ytterligare ett 
härligt fågelminne! Nu ser jag fram emot arbe-
tet i styrelsen och att få möjligheten att träffa 
fler av alla trevliga människor i NOF! 

Foto: Marianne  
Johansson

Bengt Jalsborn

Jag är en 65-årig 
dals länning men har 
bott i Örebro i över 
fyrtio år. Började 
med fågelskådning 
på 1980 talet när en 
kompis tog med mig 
på en fjälltur till Här-
jedalen. 

När jag sedan in-
vesterade i en bra 
handkikare blev det 
riktigt kul. Och se-

dan jag hade förmånen att få sluta jobba i för-
tid blev det mycket mer tid för fåglarna.

Skådningen blir mest på lokalerna runt Öre-
bro. Är sedan några år med i en grupp som på 
våren räknar svanar vid sjön Tysslingen. Mitt 
andra stora intresse är motion, då i form av 
längdskidåkning på vintern och kajakpadd-
ling på sommaren. 

Foto: Marianne  
Johansson

Ulf Jorner

Jag är nybliven pen-
sionär och född i 
Sala, där jag också 
började skåda fågel 
i mitten av 1950-ta-
let. Sedan blev det 
andra intressen, jobb 
och familj ett långt 
tag. För tio år sedan 
fick jag dock, i sam-
band med att min 

husläkare upptäckte att jag fått åldersdiabetes, 
order att motionera mer. Jag hade litet svårt 
att se mig som terränglöpare, och då mindes 
jag plötsligt ungdomens långa cykelturer efter 
fåglar. (Som alla förstår hade jag då inte insett 
att moderna skådare är synnerligen bilburna)

Jag började i liten skala men förstod snabbt 
att det krävdes bättre utrustning än en gammal 
7x50, inte minst en tubkikare. Jag upptäckte 
också att min arbetsplats, SCB, vimlade av 
duktiga ornitologer som hjälpte mig igång ef-
ter mitt nästan 50-åriga uppehåll. 

Som närking skådar jag mest på de ”vanliga” 
ställena som Oset och Kvismaren. Min favo-
ritlokal är skjutfälten i Kilsbergen, särskilt på 
vinter och förvår. Inte alltid så mycket fågel, 
men desto intressantare. Och så har jag börjat 
utnyttja min pensionärsstatus till litet längre 
expeditioner, bl.a. med NOF och med mina 
gamla skådarkompisar från ungdomen. 

Foto: Lovisa Jorner
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Under verksamhetsåret 2009 har föreningen, 
liksom tidigare år, genomfört ett flertal akti-
viteter, som engagerat såväl föreningens med-
lemmar som allmänheten. Föreningsmöten, 
samt exkursioner och resor både inom och 
utanför Närke har avlöst varandra. Ett omfat-
tande arbete har också lagts ner av förening-
ens medlemmar avseende fågelskyddsarbete, 
inventeringar och ringmärkning. Särskilt bör 
föreningens livaktiga ungdomsverksamhet 
framhållas.

Föreningen hade vid årets slut 501 medlem-
mar. Det är naturligtvis, som alltid, av stor 
vikt att medlemsavgifterna kommer in. Förut-
om att man erbjuds intressanta mötesprogram 
och får möjlighet att delta på spännande ex-
kursioner och resor får man tidningen Fåglar 
i Närke. Medlemskapet innebär också att man 
stödjer och efter förmåga även kan delta i be-
tydelsefullt fågelskyddsarbete.

Den ekonomiska situationen är tillfredsstäl-
lande även om föreningen uppvisar ett mindre 
underskott för 2009. En utförlig ekonomisk 
rapport för 2009 och budget för 2010 bifogas. 

Föreningsmöten 
Mötena har, som tidigare år, i princip ägt rum 
tredje torsdagen i varje månad (med undantag 
för sommarmånaderna och julmånaden) i Va-
sakyrkans lokaler, Vasagatan 6-8.  
22 jan. Torbjörn Lorin visade bilder från och 
berättade om Runde, en fågelö vid norska kur-
sen söder om Ålesund. 68 personer deltog.

19 feb. Årsmöte, som följdes av att Torbjörn 
Arvidson berättade om och visade bilder från 
en resa till Costa Rica. 80 personer deltog.

19 mar. Kent Ove Hvass berättade under te-
mat Året vid Hornborgasjön. Dessutom infor-
merade Johan Wretenberg om atlasinvente-

Närkes Ornitologiska Förenings 

verksamhetsberättelse för år 2009

ringen och myrfågelinventering. 73 personer 
deltog.

16 apr. Jouhanni Vuorinen berättade om sina 
mångåriga erfarenheter med att ringmärka 
kungsfiskare. 46 personer deltog.

10 sep. Claus Malling Olsen föreläste om 
artbestämning av vadare kompletterad med 
elektronisk bildvisning och teckningar som 
visade på de olika fåglarnas karaktärsdrag. 25 
personer deltog.

15 okt. Torbjörn Arvidson visade bilder från 
det gångna fågelåret. 78 personer deltog.

19 nov. Ingemar Lind visade en ny film om 
tre fågelentusiaster, som har ägnat sitt liv åt 
fåglar och naturvård: Erik Rosenberg, Per 
Olof Swanberg och Lars Broberg. 102 perso-
ner deltog.

Även i år har vid inomhusmötena Svenåke Jo-
sefsson och Tage Carlsson anordnat lotterier 
med vinster i form av fågelholkar och annat 
material som skänkts till föreningen – ett fint 
bidrag till föreningens kassa.

Exkursioner inom Närke
3 jan.  Artrace i Närke med 35 deltagare i 
10 startande lag med Håkan Persson som sam-
manhållande.

1 feb.  Vinterfågelexkursion i Garphyttans 
nationalpark i samarrangemang med Öster-
närkes naturvårdsförening. Ledare Helny Ols-
son och Bengt Jalsborn. 32 personer deltog.

28 feb. Uggleexkursion i Brevensskogarna 
med Stig Enetjärn som ledare. 30 personer 
deltog.

6 mar.  Uggleexkursion i Örebros närhet med 
Åke Lorin som ledare. 15 personer deltog.

13 apr.  Vårvandring i Yxnäset i samarrang-
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emang med Östernärkes naturvårdsförening 
med Gunnar Nilsson som ledare. 32 personer 
deltog.

18 apr.  Vårfåglar vid Kvismaren med Bengt 
Jalsborn och Karl-Ola Karlsten som ledare. 15 
personer deltog.

Maj. Guidning vid Oset röda dagar i maj 
med Olle Liljedahl och Lars Johansson. Totalt 
deltog 100 personer.

2 maj. Sjöfågelsträck vid Klåvudden med 
Ronnie Lindqvist som ledare. 9 personer del-
tog.

10 maj. Fågelskådningens dag. Ett flertal ar-
rangemang genomfördes vid olika fågelloka-
ler i landskapet med flera av föreningens med-
lemmar som guider. Totalt deltog 135 perso-
ner.

14 maj. Vadarexkursion till Boglundsängen 
med Åke Lorin som ledare. 19 personer del-
tog.

18 maj. 50 barn i årskurs 1-3 från Fredriks-
bergsskolan i Vretstorp guidades av Tage 
Carlsson, Svenåke Josefsson och Leif Hil-
dingsson vid Vibysjön.

11 jul. Oset vakt – en vandring i fotspåren 
efter Erik Rosenberg. Ett samarrangemang 
med Hopajola och med Lars Johansson som 
guide. 15 personer deltog.

18 okt. Höstvandring till Yxnäset i samar-
rangemang med Östernärkes naturvårdsfören-
ing och med Gunnar Nilsson som ledare. 13 
personer deltog.

7 nov. Exkursion till Engelbrektsholmen 
och Katrinelund med Ronnie Lindqvist som 
ledare. 6 personer deltog.

5 dec. Örnskådning vid Öby Kulle med Ron-
nie Lindqvist som ledare. 9 personer deltog.

Exkursioner utanför Närke
4 april.  Bussresa till Hornborgasjön med Ron-
nie Lindqvist som ledare. 42 personer deltog.

17-24 maj. Bulgarienresa med Jan Lekberg 
som ledare. 16 deltagare.

9-13 sept. Resa till Falsterbo med Ronnie 
Lindqvist som ledare. 3 personer deltog.

26-27 sept. Resa till Landsort med Ronnie 
Lindqvist som ledare. 15 personer deltog.

8-11 okt. Resa till Öland med Ronnie Lind-
qvist som ledare. 9 personer deltog.

23-25 okt. Resa till Hållö med Anders Kron-
hamn och Ronnie Lindqvist som ledare. 14 
personer deltog.

Överskott från resorna kommer att skänkas 
till olika fågelskyddsprojekt.

Ungdomsverksamhet
Ungdomsledare har under året varit Andreas 
Tranderyd och Albin Lundkvist med hjälp av 
Ann-Margret Elmroth. Ungdomsgruppen har 
förutom ledarna bestått av 9 deltagare i åld-
rarna 8-15 år. Gruppen inledde och avslutade 
fågelåret med inomhusträffar. Under året har 
sedan gruppen gjort 9 utflykter till olika fågel-
lokaler i Örebros närhet.

NOF:s tävling ”Barn och ungdomar med vin-
terfåglar inpå knuten” genomfördes för tredje 
året i rad för skolklasser och förskolegrupper i 
och omkring Örebro. Till årets tävling anmäl-
de sig bara en klass från Birgittaskolan. Som 
pris fick klassen vara med om en ringmärk-
ningsdag vid Venan under ledning av Leif 
Sandgren. 

Kurser och studiecirklar
NOF:s s.k. tjejgrupp genomförde för 16:e året 
en studiecirkel i artbestämning av fåglar. 20 
tjejer träffades vid 8 tillfällen under våren och 
försommaren. Gruppen besökte ett flertal få-
gellokaler i Örebro län, under ledning av An-
nika Lorin.

Den s.k. onsdagsgruppen i NOF träffades ons-
dagar under större delen av året. Gruppen har 
under året haft 11 medlemmar. Den har sitt ur-
sprung i Lars Bagges och Leif Sandgrens få-
gelkurser, men har under de senaste åren träf-
fats ”på egen hand”.

En cirkel i fågelkunskap och botanik har hål-
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lits med Carin Heinemann och Daniel Gustaf-
son som cirkelledare. Gruppen som bestod av 
6 förskolelärare träffades 4 gånger under för-
sommaren vid olika lokaler i länet. 

Fågelskyddsarbete, inventeringar och ring-
märkning
Även under 2009 har såväl under vår- som 
höstsäsong ringmärkning genomförts vid Ryn-
ningeviken och i Oset. Drygt 1 600 fåglar ring-
märktes under året – flera mer ovanliga arter 
– en riktig ”högoddsare” var den rödhuvade 
törnskatan som fanns vid Venan några veckor 
under hösten.

För tredje året i rad häckfågelinventerades Bog-
lundsängen av Kurt Johansson och Ronnie 
Lindqvist. Årets inventering bekräftar att Bog-
lundsängen är en fågellokal av rang, även med 
Närkemått mätt. Framförallt var det dopping-
arna som hade ett framgångsrikt år. Resulta-
tet av inventeringen finns presenterat som en 
karta på informationstavlorna vid Boglunds-
ängen.

Tornfalksungar har liksom tidigare ringmärkts 
i Viby av Leif Sandgren och Svenåke Josefs-
son. 

Havsörnsräkningen vid Hjälmaren genomför-
des den 28 februari. Flera av NOF:s medlem-
mar deltog.

Atlasinventeringen fortsatte 2009 med fort-
satta svårigheter att hitta nya deltagare, men 
trots det blev ett antal nya rutor inventerade. 
Länsstyrelsen lockade med reseersättning, vil-
ket någ ra inventerare nappade på. Fortfarande 
är nor ra Hjälmarstranden, sydvästra, sydöstra  
och västra Närke dåligt täckta och inför den 
fortsatta inventeringen behövs betydande in-
satser i dessa områden.

NOF-medlemmarna Ann-Margret Elmroth, Ker-
stin Signal, Ingvar Gustavsson, Tord Sund-
ström har under Carin Heinemanns ledning 
för 6:e året fortsatt Annika Lorins och Kata-
rina Edgren-Lorins häckfågeltaxering i Ek-
backen inom naturreservatet Rynningeviken. 
Vid 5 tillfällen har de dels tidigt på morgonen, 

dels på kvällen noggrant inventerat det klart 
avgränsade området. Detta inventeringsarbe-
te kommer nu att avslutas. Efter omfattande 
buskröjning och markarbeten har Ekbacken 
ändrat karaktär och allt färre arter och färre 
individer har kunnat observeras och de fåglar 
som tidigare häckade i Ekbacken har flyttat 
till andra marker.

Fågelakuten görs känd genom Fåglar i Närke 
och ”fågeldoktorn” Staffan Ullström fortsätter 
sin verksamhet med att få skadade fåglar på 
vingarna igen. Kontaktpersoner har, som tidi-
gare, varit Leif Sandgren, Svenåke Josefsson, 
Leif Bertilsson och Ulla Wallin.

Den regionala rapportkommittén (rrk) har 
fortsatt sin verksamhet och har under året be-
stått av Lage Johnson (sammankallande), Paul 
Alarcon, Peter Gustafson, Anders Kronhamn, 
Andreas Sandberg och Johan Åhlén.

Hemsidan
Hemsidan, www.nofnet.se, förbättras konti-
nuerligt och utgör en allt viktigare kommuni-
kationsplats både för föreningens medlemmar 
och andra intresserade. Ansvarig för hemsi-
dan är Håkan Persson.

Fåglar i Närke
Tidningens redaktion har under året bestått av 
Åke Lorin (redaktör), Ann-Margret Elmroth, 
Helny Olsson och Marianne Johansson. Staf-
fan Ullströms fågelakvareller har även i år 
lyst upp tidningens omslag. Tidningen utkom-
mer med fyra nummer per år och röner stor 
uppskattning både av NOF:s medlemmar och 
SOF-medlemmar runt om i landet. Förening-
en är redaktionsmedlemmarna stor tack skyl-
dig för deras arbete med tidningen.

Funktionärer
Under det gångna året har följande varit funk-
tionärer:

Börje Karlsson, ordförande. Andreas Trande-
ryd, ungdomsansvarig. Hans Waern, v. ordf. 
o. kassör. Albin Lundkvist, ledamot. Ann-
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RESULTATRÄKNING 

Intäkter i kr 2009 2008

Medlemsavgifter 79 186 79 830
Annonser 4 000 9 050
Entreintäkter 3 610 3 150
Gåvor 790 720
Försäljning 13 823 14 070
Bidrag Studiefrämjandet 2 100 2 500
Deltagaravgifter 7 800 2 200
Ränteinkomster 469 2 937
SUMMA 111 778 114 457

Kostnader i kr 2009 2008

Tryckn. av Fåglar i Närke - 55 600 - 55 600
Inköp av mtrl för försäljn. - 7 755 - 6 753
Inköp aktiviteter - 10 452 0
Föreningsmöten - 24 266 - 18 191
Porto - 9 051 - 8 795
Kontorsmaterial  0 - 5 542
Telefonsvararen  - 1 476 - 3 740
Kostnad för hemsida - 450 - 150
Klubblokalen - 2 364 - 2 364
Lägerkostnader 0 - 2 029
Deltagaravg., resekostn.,
gåvor m.m. - 1 540 - 6 906
Förbrukningsinventarier 0 - 2 761
Dataprogram 0 - 12 767
Bankkostnader - 2 610 - 2 000

SUMMA KOSTNADER - 115 564 - 127 598 

ÅRETS RESULTAT - 3 786 - 13 141 

BALANSRÄKNING

Tillgångar 2009 2008
Lager holkar 0 5 500
Diverse fordringar 2 000 2 500
Plusgiro 8 065 8 396
Bank 70 661 61 093
SUMMA TILLGÅNGAR  80 726 77 489

Skulder och eget kapital 2009 2008

Eget kapital i kr 55 262 68 403
Årets resultat - 3 786 - 13 141
SUMMA EGET KAPITAL 51 476 55 262

Leverantörsskulder 16 900 15 197
Medlemsavg.för år 2010 7 800 3 160
Övriga kortfristiga skulder 4 550 3 870
SUMMA SKULDER 29 250 22 227

SUMMA SKULDER OCH 
EGET KAPITAL 80 726 77 489 

Margret Elmroth, sekreterare. Bernt Jerlström, 
försäljningsansvarig. Ronnie Lindqvist, ex-
kursionsansvarig. Anders Kronhamn, inven-
teringsansvarig. Daniel Gustafson, program-
ansvarig.

Revisorer har varit Elisabeth Östlund och 
Rune Eriksson samt revisorsuppleanter Åke 
Lorin och Börje Tollvik.

Valberedningen har bestått av Tage Carlsson, 
Ola Erlandsson och Anders Fransson som 
sammankallande.

Som NOF:s representant i stiftelsen Svansjön 
Tysslingen har Helny Olsson efterträtt Ola 
Åhlén.

NOF:s representant i Osetkommittén har varit 
Leif Sandgren.

Vid SOF:s årsmöte på Gotland representerade 
Åke Pettersson (medlem i NOF och vice ord-
förande i SOF) också vår förening

Styrelsen i Närkes Ornitologiska Förening, 
har under året haft 10 protokollförda samman-
träden och har bestått av:

Börje Karlsson, Hans Waern, Ann-Margret 
Elmroth, Daniel Gustafson, Andreas Trande-
ryd, Albin Lundkvist, Anders Kronhamn Ron-
nie Lindqvist och Bernt Jerlström 
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Märkplats Venan

Ringmärkningen i naturreservatet 
Oset-Rynningeviken 2009

Johan Åhlén

Det 31:a verksamhetsåret i området är till 
ända och skall summeras och sammanstäl-
las. Jösses, har vi hållit på så länge!? Under-
tecknad är ju trots allt inte mer än 36 år fyllda 
men gruppen består ju även av äldre och mer 
erfarna herrar. Äras de som äras bör! Total-
siffran märkta fåglar i området blev detta år 
en nästan kuslig kopia av året innan, nämli-
gen 1361 vilket innebär en exakt tangering av 
2008 plus en riktig stänkare som naturligtvis 
ägnas ett eget stycke längre fram i denna ar-
tikel. På ytan ännu ett mediokert år för verk-
samheten men det räcker med att skrapa lite 
lätt så dyker ett flertal glädjeämnen upp vilka 
avhandlas nedan.

Nya och sparsamma
Under året ringmärktes som sagt 1361 fåg-
lar av 53 arter och bland dessa kan nämnas 
tre helt nya arter för området. Redan den 17:e 
februari märktes en gråspett vid matningen i 
Grodgölen som senare sågs vid ytterligare ett 
par tillfällen i området. Den 29:e maj fastna-
de en honfärgad mindre flugsnappare i näten 
i diket nedanför Venastugan och sedan natur-
ligtvis den rödhuvade törnskatan i slutet av 
september. Förutom dessa märktes även om-
rådets tredje vattenrall, tredje vassångare, ti-
onde höksångare och sjätte varfågel.

Vårens projekt
Förutom enstaka tillfällen med märkning i 
samband med guidningar såsom Fågelskåd-
ningens dag ägnades våren även detta år att 
pullmärka ungar av svartvit flugsnappare, 
talgoxe, blåmes och stare i holkar samt åt att 
följa upp de projekt vi tidigare haft med min-
dre hackspett, kärrsångare, trastsångare och 
pungmes. Holkprojekten ger ett allt klenare 
resultat mest tack vare att holkarna suttit i så 
pass många år att de inte längre är funktions-
dugliga eller helt enkelt har trillat ner. Något 

som väl inte riktigt faller in under vårprojekt 
är den märkning som i huvudsak Leif ägnar 
sig åt vid matningen i Grodgölen under febru-
ari och mars. Sex märktillfällen där gav detta 
år 252 märkta fåglar av 12 arter bland annat 
gråspett och varfågel.

Mindre hackspett
År 2009 blev det första året av de gångna 15 
då ingen lyckad häckning kunde konstateras 
i området. Säkerligen finns de där och att vi 
missat dem men antalet observerade par lig-
ger numera på sex jämfört med toppnotering-
arna på nio så sent som 2005 och 2006 vilket 
markerar en tydlig minskning och ett sämre 
häckningsresultat. Låt oss hoppas att trenden 
vänder uppåt igen snarast!

Kärrsångare
Projektet rullar vidare med oförminskad styr-
ka! Totalt noterades 28 revirhävdande hannar 
i området detta år vilket är en minskning jäm-
fört med 2008 men fortfarande en hög siffra. 
Dessa fördelas på 18 sjungande i Oset och 10 
i Rynningeviken. Precis som föregående år 
gjordes 12 egna kontroller från tidigare år va-
rav två exemplar som märktes redan år 2004! 
Vi står nu inför en mycket spännande säsong 
när det gäller kärrsångarna då de flesta nor-
malt sett brukar hålla till på Snötippen och vid 
Cementrännan. Detta område som under inne-
varande långa vinter genomgår kraftiga mark-
arbeten kommer att se väldigt annorlunda ut 
till våren. Var kommer dessa hannar och par 
att ta vägen när växtligheten saknas i princip 
helt? Blir det ett mellanår och att de sedan flyt-
tar tillbaka när växtligheten kommit tillbaka?

Trastsångare
Precis som 2008 sju revirhävdande hannar i 
området och minst åtta honor och lika många 
lyckade häckningar. En stabil population med 
andra ord och med nuvarande betning och 
hävd av reservatet finns kanske inte plats för 
fler? Försök till expansion från huvudplatser-
na vid Ormesta holme och Rävgången har hit-
tills inte varit speciellt lyckade men kanske 
kan området kring Pers hög, Lakdammarna 
på Rävgångsmaden och Näsbybäcken erbju-
da mer lämplig häckningsbiotop om de tillåts 
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Art Antal Åter-
1979-08 2009 1979-09 fynd

Skäggdopping 1 0 1
Rördrom 1 0 1
Knölsvan 4 0 4
Grågås 36 0 36 4
Kanadagås 43 0 43 3

hybrid 1 0 1
Kricka 2 0 2
Gräsand 5 0 5
Brun kärrhök 22 0 22
Duvhök 2 0 2
Sparvhök 4 0 4
Tornfalk 10 0 10 1
Vattenrall 2 1 3
Kornknarr 3 0 3
Sothöna 1 0 1
Rörhöna 1 0 1
Strandskata 5 0 5
Mindre strandpipare 147 0 147 1
Större strandpipare 6 0 6
Tofsvipa 8 0 8
Småsnäppa 27 0 27
Spovsnäppa 2 0 2
Kärrsnäppa 17 0 17
Brushane 10 0 10
Dvärgbeckasin 5 0 5
Enkelbeckasin 15 0 15
Morkulla 1 0 1
Myrspov 1 0 1
Skogssnäppa 3 0 3
Grönbena 30 0 30
Drillsnäppa 5 0 5
Skrattmås 2616 0 2616 70
Fiskmås 3 0 3
Gråtrut 30 0 30 1
Havstrut 3 0 3 1
Fisktärna 15 0 15
Ringduva 2 0 2
Turkduva 1 0 1 1
Kattuggla 2 0 2
Sparvuggla 2 0 2
Pärluggla 1 0 1
Tornseglare 9 0 9
Göktyta 51 4 55 1
Gråspett* 0 1 1
Gröngöling 5 0 5
Spillkråka 1 0 1
Större hackspett 29 3 32 1
Mindre hackspett 29 0 29
Trädlärka 3 0 3
Sånglärka 10 0 10
Ladusvala 56 8 64
Trädpiplärka 2367 4 2371
Ängspiplärka 196 0 196
Rödstrupig piplärka 1 0 1
Gulärla 147 0 147 2
Sädesärla 227 1 228
Sidensvans 26 0 26
Gärdsmyg 227 14 241 1
Järnsparv 1788 55 1843 8
Rödhake 1108 59 1167 2
Näktergal 165 1 166 3
Blåhake 377 1 378 3
Rödstjärt 62 1 63

Art Antal Åter-
1979-08 2009 1979-09 fynd

Buskskvätta 229 0 229
Stenskvätta 40 0 40
Koltrast 277 6 283 1
Björktrast 52 0 52
Taltrast 216 4 220 1
Rödvingetrast 209 2 211
Gräshoppsång 82 0 82
Flodsångare 15 0 15 2
Vassångare 2 1 3
Sävsångare 1940 105 2045 25
Busksångare 6 0 6 1
Kärrsångare 302 15 317 2
Rörsångare 2932 156 3088 34
Trastsångare 75 4 79 4
Härmsångare 64 1 65
Höksångare 9 1 10
Ärtsångare 182 9 191
Törnsångare 522 13 535
Trädgårdssång 660 22 682 1
Svarthätta 781 26 807 2
Lundsångare 1 0 1
Grönsångare 45 0 45
Gransångare 117 7 124
Lövsångare 5089 180 5269 12
Kungsfågel 585 28 613
Grå flugsnapp. 78 1 79
Mindre flugsn.* 0 1 1
Svartvit flug 715 22 737
Skäggmes 64 7 71
Stjärtmes 187 20 207
Entita 115 10 125
Talltita 94 0 94
Tofsmes 8 0 8
Svartmes 247 2 249
Blåmes 3146 186 3332 5
Talgoxe 2373 101 2474 4
Nötväcka 96 4 100
Trädkrypare 80 8 88
Pungmes 95 6 101 13
Törnskata 387 16 403 1
Varfågel 5 1 6
Rödhuvad törn.* 0 1 1
Nötskrika 23 0 23
Skata 6 0 6
Kråka 1 0 1
Nötkråka 1 0 1
Stare 206 36 242 1
Pilfink 113 0 113
Bofink 289 3 292
Bergfink 51 0 51
Grönfink 249 4 253
Steglits 47 0 47
Grönsiska 634 7 641 2
Hämpling 66 0 66 1
Gråsiska 311 49 360 2
Snösiska 1 0 1
Rosenfink 90 0 90
Domherre 339 64 403 1
Stenknäck 12 0 12
Gulsparv 439 1 440 2
Ortolansparv 2 0 2
Sävsparv 2244 78 2322 13
Summa 37225 1361 38586 233
Antal arter 121 53 124 38
* ny märkart för området

Ringmärkningstabell Venan 2009

växa igen lite till med vass? Märkligt nog ver-
kar inte vassarna vid Urholmen och Stentor-
net duga åt de kräsna trastsångarna.

Pungmes
Förhoppningsvis ser vi nu en vändning uppåt 
för pungmesen igen även om häckningsresul-
tatet fortfarande är dåligt. Under året besöktes 

vi av fyra olika hannar och tre honor vilket 
resulterade i fem häckningsförsök i de totalt 
nio påbörjade bobyggen vi hittade. Av dessa 
lyckades bara en kull att bli flygga i Oset och 
man kan konstatera att trots att bon är nästan 
omöjliga att hitta när väl löven slagit ut så rö-
vas en hel del bon av än så länge okända pre-
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datorer. Att dessa bon dessutom är känsliga 
för väder och vind är ju ingen överraskning 
där de hänger och slänger. En överraskning 
var dock den främmande kontroll som gjor-
des vilket ni kan läsa mer om längre fram. Vi 
blev även ombedda av Kvismare fågelstation 
att hålla koll på pungmesarna där och lycka-
des hitta två olika ha-
nar som byggde var-
sitt bo. Dessa märktes 
och tecken på att en 
hona varit närvarande 
i området kunde ses 
men ingen lyckad el-
ler ens påbörjad häck-
ning kunde konstate-
ras. Det ena boet blås-
te ner och det andra 
togs till slut över av 
humlor.

Höstens projekt
Märkningen vid Ve-
nastugan inleddes 
den 5:e juli och på-
gick fram till den 10:e 
oktober med totalt 26 
märktillfällen. Bästa 

märkdag blev den 18:e juli 
med 55 märkta fåglar vilket 
skall jämföras med toppno-
teringen 226. Uppenbart är 
att den tidigare så markera-
de ledlinjen i diket nedanför 
stugan har flyttats. Den en-
vist vassröjande Leif dam-
made av märkprojektet i 
vassen vid Stentornet under 
augusti och september vilket 
resulterade i åtta märktillfäl-
len med en toppnotering på 
69 märkta den 20:e augusti. 
Bland annat gav det en vat-
tenrall, sju skäggmesar, en 
trastsångare och årets enda 
märkta blåhake. Generellt 

sett så ger den platsen mer fåglar i näten per 
tillfälle men artsammansättningen blir av för-
klariga skäl något fattigare. En försiktig giss-
ning är att ledlinjen numera går närmare sjö-
kanten över den mer igenvuxna Venamaden 
och passerar utanför Stentornet vilket kanske 
innebär att vi får tänka om i valet av märkplats 
framöver.

Göktytor. Foto: Johan Åhlén

Busksångare, den som återfångades i Upp-
land. Foto: Johan Åhlén
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Rödhuvad törnskata
Under rubriken ”Märkprojekt med udda resul-
tat” hamnar i år Lennarts två veckors semester 
med i princip daglig märkning vid Venastugan 
från den 26:e september till den 10:e oktober. 
Redan på morgonen den 29:e september såg 
han något i buskagen han inte kunde bestäm-
ma och dagen efter gick efter några telefon-
samtal larmet ut om den rödhuvade törnskatan 
vilken även hade den goda smaken att fastna 
och bli försedd med ring. Skådarsverige fick 
hicka och bilarna började rulla mot Närke från 
alla håll. Den sågs i princip dagligen fram till 
den 1:a november till mångas glädje! Några 
hade dessutom turen att vara på plats den dag 
då skäggtärnan fanns i området och kunde 
göra den berömda tvåflugorssmällen. Grattis!

Återfynd
Några återfynd av fåglar märkta i området 
inkom och då bland annat följande: En röd-
hake från Bingsmarken i Skåne, en svarthätta 
från Blekinge, en sävsångare från Italien och 
en rörsångare från Belgien. Den sistnämnda 
blev dessutom vårt 100:e återfynd från utlan-
det. Skrattmåsen är och förblir den art som ge-
nererar flest återfynd både inom och utanför 
landets gränser och närmar sig snart totalt 100 
återfynd och mellanårskontroller. Tacksamt 
att märka dessa med andra ord! Årets återfynd 
är dock absolut den busksångare som märktes 
i Oset den 9:e juni 2007 och som fotografera-
des sjungande vid Ravalen, Norra Järvafältet i 
Uppland i juli månad. Ringnumret kunde av-
läsas på en bild upplagd på Svalan vilket fak-
tiskt börjar bli en allt vanligare väg till åter-
fynd. Trevligt!

Främmande kontroller
Av främmande kontroller kan nämnas föl-
jande: En järnsparv från Gävle, en rörsång-
are vardera från Belgien och Frankrike samt 
som utlovat ovan en pungmes som kräver ett 
extra omnämnande. Denna fågel som var en 
hane upptäcktes först den 26:e april vid Sand-
by mosse i Skåne där den tillsammans med 
en hona byggde bo och misslyckades med 
en kull ungar. Den ringmärktes där den 29:e 
april och observerades sista gången den 16:e 

maj vid Blanks mosse, en dryg kilometer från 
den misslyckade häckningen, där han byggde 
på ett nytt bo. Den 25:e augusti fastnar han i 
nät vid Stentornet! Vidare öden okända! Var-
för denna förflyttning cirka 50 mil mot norr 
när det redan är för sent för att påbörja en ny 
häckning? Det är uppenbarligen mycket vi 
inte vet!

Mot nya djärva mål och projekt under 
2010! 

Lokalnamnen i Kvismaren

Åke Lorin

Under senhösten har en kommitté från Fören-
ingen Kvismare Fågelstation försökt att sor-
tera bland alla lokalnamn i Kvismaren och se-
dan samordna de nya namnen med ansvarig i 
Svalan. Från fågelstationen har Kalle Schölin, 
Åke Pettersson och Jan Sondell medverkat 
och från rapportsystemet Svalan Johan Åhlén. 
Underlag till besluten och kartmaterial finns på 
fågelstationens hemsida; www.kvismaren.org.

För er som inte har möjlighet att hämta mate-
rialet där återfinns namnen på kartorna på ef-
terföljande sidor. Vi hoppas att det underlättar 
för er att hitta och själva ange korrekta namn 
på obsplatser i noteringar och rapporter. 

På kartorna har följande markeringar an-
vänts: 

Yttergräns för namnarbetet är markerat med 
röd heldragen linje. 

Lokalers gränser är markerat med svart punkt-
streckad linje om den inte har an naturlig be-
gränsning. 

Lokalers namn är skrivna med röd text eller 
där gammalt namn bibehålls har det strukits 
under med röd heldragen linje. 

Namn som skall undvikas är överstruket med svart.

Punktlokaler är markerade med blå punkter 
eller röd pil för lägesmarkering. Dessa lokaler 
är främst avsedda för sträck.  
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Färgsida

Forsärla. Foto: Tord Larsson
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Färgsida
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Inventering av Bog-
lundsängen 2009

Ronnie Lindqvist

I år inventerades häckfågelbeståndet på Bog-
lundsängen för tredje året i rad och samman-
fattningsvis kan man säga att strandängar och 
vattenspeglar har mognat, med en betydande 
ökning av antalet fågelrevir som resultat. Inga 
överraskningar har noterats i faunan men indi-
katorarterna håller ställningen och Boglunds-
ängen visar god klass med talrika häckningar 
av doppingar och en begynnande skrattmåsko-
loni. Inte mindre än 186 revir av 42 fågelarter 
har hittats 2009.

Det har utförts en del markarbeten även i år 
och vattenståndet i dammarna har varierat 
mycket under perioden vilket bl. a. har med-
fört att doppingarna har fått användning för 
sin sagolika förmåga till anpassning. Spoliera-
de häckningar till följd av dränkta bon följdes 
omedelbart av nya och mer lyckade sådana. 

Boglundsängen inventerades det här året vid 
åtta tillfällen. Det första den 10 april och det 
avslutande den 30 juni. Metoden var revirkar-
tering, samma som vid de tidigare årens in-
venteringar. Tiden på dagen var från solupp-
gången och ca tre timmar framåt. 

Det praktiska inventeringsarbetet har i år ut-
förts av Ronnie Lindqvist. Sammanställning 
av resultat, justering av områdeskarta och pre-
sentation av resultatet i form av tabell, digital 
karta och inplastad områdeskarta med revir-
placeringar har utförts av Kurt Johansson.

En nyhet är att vissa arter som i huvudsak 
häckar på eller i anslutning till vattenspeg-
larna redovisas summariskt på kartan med an-
givet antal par i tabellform, med undantag av 
skrattmås där alla häckningar är markerade.

Det är viktigt att komma ihåg att häckande 
fåglar inte nödvändigtvis betyder att ett bo är 
hittat. Revirhävdande hannar och liknande in-

dikationer likställs med häckning i den här un-
dersökningen.

Artkommentarer
Grågås har ökat som häckande art. 
12 konstaterade häckningar i år i jämförelse 
med 9 förra året. Det är i huvudsak de öst-
ra strandängarna som grågåsen utnyttjar för 
häckning.

Gräsand konstaterades häcka på 29 platser mot 
7 platser 2008. Även här ligger tyngdpunkten 
på strandängarna i öster men gräsanden har 
som bekant förmåga att etablera sig i minsta 
vattensamling. 

Skedand finns stationärt på Boglundsängen. 
Ingen häckning är konstaterad men arten bru-
kar tillskrivas stor kräsenhet i biotopvalet och 
ger alltså Boglundsängen ytterligare en kvali-
tetsstämpel.

Smådopping är med sin ständiga närvaro på 
vattenspeglarna lite av en karaktärsart för om-
rådet. Vi konstaterade fyra häckningar men det 
kan ha varit fler. Förra året häckade två par. På 
grund av att vattenståndet ändrades radikalt 
strax efter de första häckförsöken i början av 
perioden, spolierades dessa och smådopping-
arna fick efter en liten viloperiod börja om 
med bobygge och äggläggning. Detta resulte-
rade i minst fyra lyckade häckningar och inte 
mindre än 27 individer samtidigt är rapporte-
rade den 27 augusti. I huvudsak höll smådop-
pingarna till i de centrala delarna av den västra 
Boglundsängsdammen.

Svarthakedopping konstaterades också häcka i 
samma omfattning och med likartade problem 
som smådoppingen. Fyra par fick ut ungar och 
inte mindre än 15 pulli rapporterades den 21 
juli. Förra året häckade två par. Svarthakedop-
pingarna hittade man företrädesvis i den sydli-
gaste delen av västra dammen.

Gråhakedopping har hållit till hela sommaren 
på Boglundsängen. En ensam vuxen individ 
har setts hela perioden, men tre rapporter på 
en ung fågel finns också.

Skrattmås börjar få till något som kan bli en 
koloni. Vi bedömer att 13 par fick ut ungar. 



15

Skrattmåsens etablering är 
absolut nödvändig för en fort-
satt framgång för doppingar-
na som uppskattar det skydd 
som en vaksam skrattmås-
koloni kan ge. Skrattmåsar-
na häckade i huvudsak på de 
höbalar som lagts ut i vattnet, 
liksom fisktärnor och fiskmå-
sar. 

Mindre strandpipare bedöm-
des häcka även i år. Ett par höll 
till på vallen längs Lillån.

Rödbena höll revir på sank-
ängarna i öster. Tre par häck-
ade.

Sånglärka häckade i ungefär 
samma omfattning som tidi-
gare. Nio häckningar, även i 
år, huvudsakligen i de norra 
delarna av området. 

Gulärla fanns med ett par 
längs den centrala vallen och 
favoriserade oftast de norra 
delarna. 

Ängspiplärka minskade i år. 
Förra årets 11 par blev i år 6 
häckande par. Möjligen kan 6 
par vara en för låg siffra efter-
som ingen beräkning av anta-
let par i den centrala, oåtkom-
liga delen har utförts. Ängs-
piplärkan verkar trivas bäst 
på nyetablerade marker och kanske kommer 
numerären att minska efterhand som Bog-
lundsängen mognar.

Sävsångare har ökat kraftigt. 10 sjungande 
hannar i år jämfört med 4 år 2008. Området 
runt träbron i söder var favorittillhåll. Trots 
att en del busk- och vassvegetation försvann i 
år vid markarbeten lyckade sävsångarna hitta 
många lämpliga biotoper.

Boglundsängen fortsätter att visa sina kvali-
téer. 2009 har inte mindre än 148 arter fåglar 
rapporterats och det totala antalet arter över 

Art Revir Vatten
Strand
äng Vall Åker Dungar Kantzon

Grågås 12  (9) 12  (9)
Gräsand 29  (7) 29  (7)
Svarthaked. 4   (2) 4   (2)
Smådopping 4   (2) 4   (2)
Sothöna 8   (7) 8   (7)
Fisktärna 5   (1) 5   (1)
Fiskmås 3 3
Skrattmås 13 13
Tofsvipa 18  (14) 15 (11) 3  (3)
Enkelbeck 2  (4) 2   (4)
M. strandpip. 1   (1) 1   (1)
Rödbena 3   (5)     3   (5)
Sånglärka 9   (10) 4   (4) 2   (3) 3   (3)
Trädpiplärk 1   (1) 1  (1)
Ängspiplärk 6  (11) 5  (8)      (1) 1   (2)
Sädesärla 2   (3)     (2) 2   (1)
Gulärla 1   (1) 1  (1)
Buskskvätta 3   (3) 3   (3)
Björktrast 3   (3) 3  (3)
Rödhake 1   (1) 1  (1)
Grässhopps. 2   (1) 2   (1)
Sävsångare 10  (4) 10  (4)
Rörsångare 1 1
Kärrsångare 2  (1) 2   (1)
Törnsångare 3  (4) 3   (4)
Lövsångare 6   (5) 3  (2) 3   (3)
Trädgårdsså 2  (1) 2   (1)
Svarthätta 1 1
Härmsång 1 1
Nötväcka 1 1
Blåmes 2   (2) 2  (2)
Talgoxe 5   (4) 3  (2) 2   (2)
Stare 2   (2) 2  (2)
Bofink 4   (2) 2  (2) 2
Grönfink 2   (2) 1  (1) 1   (1)
Steglits 2 1 1
Gulsparv 2   (1)     (1) 2
Sävsparv 6   (5) 6   (5)
Sv flugsna 1 1
Korp 1 1
Kråka 1   (1) 1  (1)
Ladusvala 1   (1) 1   (1)
Tot. arter 42 (40) 6 (4) 9 (13) 2 (3) 1 (1) 14A (14) 19 (14)
Revir 186 (130) 37R 72R (56) 5R (7) 3R  (3) 23 R (22) 46R  (30)

åren är nu uppe i 167.

Området växer fram och är nu föreslaget som 
ett nytt naturreservat vilket behövs för att sä-
kerställa framtiden och förhoppningsvis gene-
rera mer resurser för skötsel och utveckling.

Ett fågeltorn står i det närmaste klart, och be-
trädnadsförbud på de inhägnade områdena 
måste utlysas under häckningsperioden vilket 
bör bli möjligt när beslut om reservatsbildning 
är taget. 

Revirens placering framgår av efterföljande 
karta. 

Tabell över inventeringsresultet 2009 för art och revir. Mot-
svarande för förra året inom parentes
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Översiktskarta 2009 med revirmarkeringar
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Exkursion till Yxnäset 
2009-10-18

Gunnar Nilsson

Det blev en sådan där morgon som man öns-
kar att det skall bli när man planerar en okto-
ber-aktivitet till Yxnäset. En morgon med nå-
gon minusgrad men klart, soligt och vindstilla 
som gör att solen värmer framåt förmiddagen. 

På P-platsen vid Bondevrak samlades 14 per-
soner kl 09.00.

Ett stort antal sädgäss, säkerligen över 2000, 
fanns på ängarna mot Egby tillsammans med 
några spetsbergsgäss. Tre unga havsörnar såg 
till att aktivera gässen under förmiddagen var-
vid det blev som en enorm ljudvägg mot åsen 
och vid lunchtid landade ett stort antal gäss 
också i Yxviken. Inte mindre än 137 salskra-
kar, enbart honfärgade, fanns i Yxviken till-
sammans med 12 sothöns, 3 skäggdoppingar, 
8 storskarvar, några knipor, 7 sångsvanar och 
6 storskrakar. I vassen norr om plattformen 
kunde ett antal skäggmesar studeras på nära 
håll och en grupp fanns i kanalmynningen 
där även en ung rörhöna upptäcktes. Det var 
också ett konstant sträck av mindre grupper 
skrattmåsar. 126 ex räknades in men betydligt 
fler passerade säkerligen.

En mindre flock vigg innanför Solholmen 
satte fart på energiknölarna eftersom 2 av de 
honfärgade fåglarna hade ovanligt mycket vitt 
runt näbbfäste - typ bergand. Efter koll i fågel-
böckerna var vi dock överens om att det var 
vigghonor på grund av huvudform och avsak-
nad av kindfläck. 

Kaffe och korvgrillning 
blev det också på Yxnäsa 
udde där den murkna gamla 
stocken vid brasan nu blivit 
ersatt av några plankor av 
lärkträd.

När vi avslutade exkursio-
nen vid P-platsen dök helt 
plötsligt en ladusvala upp 
och födosökte i gläntan inn-
anför parkeringen.

Mindre korsnäbb, skedand, 
stenknäck, steglits och ladu-
svala blev nya arter för ok-
tober-exkursionerna. Totalt 
sågs denna morgon 52 arter 
av de 88 som sammanlagt 
setts under oktober-exkursi-
onerna. 

Ladusvala i sikte. Ove Petersson, Sivert Juneholm, Jan Gun-
narsson och Sven-Erik Eriksson pekar ut den för Per-Martin 
Ramberg. Foto: Gunnar Nilsson
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Dag 1. 
Första uppehållet gjordes vid Detterstorp, i 
närheten av Halle- och Hunneberg i Väster-
götland. På väg över en stubbåker ropar någon 
ut dagens första observation. ”Varfågel i grö-
na trädet”. Här kom vårt första dilemma. Vi 
hade svårt att se trädet, möjligtvis hade även 
vi kunnat artbestämma den något ljusa fläcken 
i nämnda träd om vi haft bättre utrustning. Vi 
var ju vana vid Oset där man nästan kan se 
vad det är för fågel med obeväpnat öga.

Andra stoppet blev vid fågeltornet i Väners-
borg, där dagens första kaffetår inmundiga-
des. Förutom av fågelskådare fullbelagt fågel-
torn var 3 sjöorrar och 2 salskrakar närvaran-
de på platsen

Tredje stoppet var planerat till Toftenäs vid 
Skärhamn. Så mycket mer än vacker natur ob-
serverades inte på platsen.

Sen eftermiddag påbörjades resan till Smögen 
och Makrillvikens vandrarhem. 

Dag 2. Hållö.
Efter tidig väckning avgick båten till Hållö 
halv åtta. Hållö är ett naturreservat beläget un-
gefär 10 minuters båtfärd från Smögen. Resan 
gick bra om den än var något kylig i denna 

tidiga morgonstund. Vi angjorde 
bryggan vid ön i den begynnande 
gryningen och började vandringen 
söderut på ön till ett gömsle som 
har fått namnet Holken. 

Holken visade sig vara ett för da-
gen perfekt ställe, vi hade vinden 
i ryggen och tak över huvudet all-
denstund regnet kom och gick un-
der förmiddagen. 

Holken blev mer eller mindre över-
befolkad när 14 stycken skådare 
vecklade ut sina kikarstativ. 

Snart haglade observationerna och 
informationerna: 

-tordmule kommer in från vänster, 
är nu vid gröna grynnan alldeles 
under horisonten, flyger rakt emot 
oss. 

Resa till Hållö på väst-
kus ten 2009-10-23--25

Fågelskådarresa till Hållö ur nybörjarens 
perspektiv.

Gudrun och Torbjörn Wall

Efter deltagande i några lokala exkursioner, 
örnspaning i tät dimma vid Öby kulle, spaning 
efter tretåig hackspett i Garphyttans national-
park och exkursion till trandansen vid Horn-
borgasjön, kände vi oss mogna för det stora 
äventyret och anmälde oss till Hållöresan. 

Vi, det är min fru Gudrun och undertecknad, 
två gröngölingar (alltså nybörjare inom fågel-
skådningens svåra men intressanta konst). 

Till reskamrater i vår bil fick vi två, för oss 
totalt okända personer, Anders Kronhamn och 
Per Wedholm. Dessa visade sig vara belevade, 
hjälpsamma och mycket kunniga inom gebi-
tet fågelskådning, de hade tillsammans många 
hundra kryss. I jämförelse med oss, med en-
dast 100 kryss måste de betraktas som proffs.  

På väg ut till Hållö med Hållöfärjan ses Ulf Jor-
ner, Hans Börjesson i förgrunden, Rune Eriksson, 
okänd, Helny Olsson, Bengt Jalsborn, och Tage 
Carlsson. Foto: Jan-Olov Ragnarsson
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Från ett annat håll meddelades;

- ett antal tobisgrisslor flyger i rakt 
motsatt riktning. 

Frustrationen var påtaglig Vi hade 
inte sett några mular eller grisslor 
och började så smått längta hem 
till Oset där fåglarna sitter eller 
ligger stilla eller på sin höjd kajkar 
omkring i dammarna för allmän 
beskådan. Så småningom börja-
de dock också vi med assistans av 
vänliga medresenärer få syn på fle-
ra arter vi inte hade sett förut.

Vi lämnade Holken vid middags-
tid med syftet att ta oss runt denna 
vackra klippö. Enligt uppgift finns 
endast tre träd på ön, lokaliserade 
till de gamla fyrvaktarbostäderna.

Klockan 3 anlände Hållöfärjan för vår åter-
transport till fastlandet där ett kortare stopp 
gjordes på Sandön som ligger vid Smögen 
inte långt från vandrarhemmet.

Dag 3.
I hällande regn besökte vi Ramvikslandet med 
Haby bukt och Grosshamn.

Dessa platser är säkert ännu vackrare i något 
bättre väder. Hagby bukt bidrog med ett 20-tal 
toppskarvar. 

Vid lunchtid var de flesta tillräckligt genom-
frusna och beslutet togs att påbörja hemresan. 

Följande nya arter kan vi ”gröngölingar” med 
glädje kryssa: Skärsnäppa, toppskarv, sjöor-
re, tretåig mås, kungsfågel, skärpiplärka, pil-
grimsfalk. Havssulan fick vi aldrig syn på.

Enligt genomförda artgenomgångar observe-
rades totalt 67 arter fördelade enligt nedan.

Detterstorp, Västergötland: 1 varfågel. Få gel 
tornet, Vänersborg: 3 sjöorre, 2 salskrake.  
Toftenäs, Skärhamn: Inget speciellt. Håll ö: 1 
havssula, 3 toppskarv, 1 pilgrimsfalk, 11 skärsnäp-
pa, 10 tretåig mås, 2 sillgrissla, 100 tordmule, 9 
tobisgrissla, 15 skärpiplärka, 30 vinterhämpling. 
Sandön Smögen: 1 toppskarv, 2 sillgrissla.  
Haby bukt: 20 toppskarv. Grosshamn: 2 topp 

Engelbrektsholmen och 
Katrinelund 7 november

Marianne Johansson

Grå är november och ljuv är någon annan må-
nad, det stämde verkligen denna höstmorgon 
när vår exkursion startade. Det kändes bra att 
samlas ett gäng och ge sig ut på fågelskåd-
ning vid en tid när man tror att det inte är så 
mycket att se och höra i naturen. Disigt och 
mörkt, vindstilla och några plusgrader, så höll 
sig vädret hela dagen.

Vi började med att göra ett besök vid småbåts-
hamnen i Göksholm. Bryggorna var tomma 
och där var några få båtar uppdragna på land. 
Det enda ljus som fanns kom från några lykt-

skarv, 1 tobisgrissla.

Till sist, tack för tre innehållsrika och lärori-
ka dagar i en för oss ny fågelskådarmiljö, till-
sammans med hjälpsamma och vänliga män-
niskor! 

Hållömiljö med fyren, vandrarhemmet hitom och kyrkan 
till höger om fyren. I bakgrunden Smögen. Foto: Jan-Olov 
Ragnarsson
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Gudrun Wall, Åke Lorin, Gun Isacsson, 
Ronnie Lindqvist, Torbjörn Wall förutom 
fotografen Marianne Johansson

stolpar som lyste upp området. Hjälmaren låg 
alldeles spegelblank med dimma och dis efter 
stränderna så det var svårt att se färgerna på 
sjöfåglarna. Mellan bryggorna höll en svanfa-
milj till men den blev skrämd när det kom ett 
gäng, kanske inte alldeles smygande och tys-
ta, fågelskådare. Två gråhägrar hade sin hem-
mahamn här och lyfte från sina stenar för att 
kolla vilka vi var. På långt håll såg vi storskra-
ke, salskrake, storskarv, gråtrutar, skrattmåsar 
och några standardskäggdoppingar. En större 
flock grönsiskor rörde sig fram och tillbaka 
i trädtopparna. Korsnäbbar lät också i träden 
men vi lyckades inte få syn på dem.

Nästa stopp var Engelbrektsholmen, platsen 
där man tror att Engelbrekt mördades 1436. 
Holmen är numera en udde som ligger cirka 
femhundra meter från småbåtshamnen. Där är 
det rest ett minnesmärke över Engelbrekt. Där 
fanns grillplats med bänkar och bord så det 
passade bra att vi tog vår första kafferast här. 
Vinden hade ökat lite grann men det hjälpte 
inte, diset låg kvar. Sjöfåglarna var svårsedda 
men det var samma som vid småbåtshamnen. 
Det blev några flera arter på promenaden mel-
lan p-platsen och udden, bland annat en stjärt-
mes, gråsiskor, större hackspett, blåmesar, 
talgoxar, gulsparv, björk- och taltrastar. Icke 
att förglömma en gärdsmyg och kungsfåglar. 

Vi gjorde ett snabbesök vid Sundholmen bara 
för att få se denna plats innan vi fortsatte mot 
Katrinelundsbadet. Färden gick ge-
nom Stora Mellösa där vi lyckades 

kryssa tamduva och en tornfalk. Väl framme 
vid badet hade vinden mojnat igen. Vi lycka-
des spana in två havsörnar i diset. Några grå-
trutar flög långt bort över sjön. De enda gäss 
vi fick se under exkursionen låg här och det 
var ett stort gäng kanadagäss.

En nyhet för resan blev stoppet vid Hästha-
gens småbåtshamn och Skomakarholmen, där 
det förr låg ett gammalt varv. Detta är hem-
matrakter för mig då vi hade sommarstuga i 
Åkesbergsskogen strax intill i min ungdom.  
Det var verkligen en upplevelse att se ”var-
vet”, numera ingenting, och den gamla sjunk-
na pråmen som vi badade och dök ifrån på den 
tiden fanns inte heller ett spår av. Lindön som 
ligger mittemot Skomakarholmen var sig lik, 
där röjde vi vass om vintrarna och eldade så 
det rök över hela Åsbyviken. 

Det fanns färska spår av bäver på Skomakar-
holmen, flera stora träd var fällda. Här fanns 
det mest fåglar under hela exkursionen, ett 50-
tal sothönor, 9 knölsvanar, ett 20-tal salskra-
kar, knipor och gräsänder höll till i viken. Och 
här lyckades vi höra och se mindre korsnäb-
bar.

Exkursionen närmade sig sitt slut och vi gjor-
de ett sista stopp vid Ässöbron för att äta upp 
det sista av matsäcken. Gud förbjude att man 
har något av den med sig hem! Det var fort-
farande lätt disigt och halvljust så vi såg inte 
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många fåglar vid bron. Det blev storskrake, 
salskrake och skäggdopping, en av var.

Tiden går fort när man är i trevligt sällskap, 
det var Torbjörn och Gudrun Wall, Gun Isacs-
son och Ronnie Lindqvist, Åke Lorin och un-
dertecknad. Vi var ute från klockan 07.00 till 
cirka 14.00.

Man upplever naturen mycket mera inten-
sivt när diset ligger över en och det aldrig 
blir riktigt ljust så det var en mycket lyckad 
exkursion.

Decemberskådning, 
Öby kulle 2009-12-05

Ronnie Lindqvist

Det är spännande att skåda fåglar på udda plat-
ser och vid udda tillfällen. En kall dag i början 
av december är ett udda tillfälle. En osäker-
hetsfaktor är vilka fåglar man ska se och en 
annan osäkerhetsfaktor, om man anordnar en 
exkursion är om det ska komma några delta-
gare.

Årets örnspaning vi Öby kulle, Kvismaren 
skulle bli mer positiv än förra årets upplaga. 
Tät dimma dolde alla örnar i Kvismardalen då, 

men i år var morgonen klar och luften hög.

Mycket riktigt! Strax efter det att guiden an-
länt dyker de första deltagarna upp, med för-
väntningarna högt ställda. Vart är örnarna? 
Lite försiktigt utlovas åtminstone någon havs-
örn mot uppvisande av någorlunda tålamod. 
Totalt besöker ca 10 personer oss under för-
middagen. Det visar att intresse finns även un-
der december för vad vår natur kan uppvisa. 

Den här typen av exkursioner är lättsamma 
tillställningar där kaffedrickandet intar en 
framträdande plats bland aktiviteterna men 
som arrangör önskar man att åtminstone någ-
ra fåglar ska visa sig. Ett par fastfrusna unga 
svanar vållar stort huvudbry. Ska man ingripa 
eller ska man låta naturen ha sin gång? Ingripa 
med fara för sin egen hälsa? Svåra frågor som 
man måste tampas med som naturintresserad 
människa. 

Telefonen ringer, och en kamrat upplyser om 
att havsörnsparet behagat flyga in för en upp-
visning och snart har alla en vacker bild på 
näthinnan av ett kraftfullt par vuxna havsör-
nar mot en bakgrund av Kvismaren i senhöst-
skrud. Genast känns allt fullbordat. 

Dagen blev lyckad med en blå kärrhökshona, 
tre fjällvråkar, en ormvråk, och en tornfalk 
förutom de två havsörnarna. Bland andra fåg-
lar kan 45 sångsvanar, en storskrake, och stora 
flockar av björktrastar med enstaka rödving-
etrastar nämnas.

Visst är det fint att skåda lite i advent! 

NOF samarbetar med:

www.sfr.se/orebro

Havsörn 3k, fotad 7 mars i år av Torbjörn 
Arvidson
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Artracet i januari

Åke Lorin

Resultatet av årets januarirace blev att lag 1 Fyr-
tornet & släpvagnarna tog hem vinsten igen för 
andra året i följd med 56 sedda arter. Hur de bar 
sig åt för att lyckas kan ni läsa i separat artikel.  
Väder: Mellan åtta och tolv grader kallt, väx-
lande vind och tidvis lätt snöfall. I år  var det 
44 deltagare fördelat på 12 lag. Ny raceart 
blev Dubbeltrast som noterades av hela 4 lag.  
Medelantal arter per lag blev 48,33. Resultatet 
för respektive lag kan studeras i artlistan där 
art med ljusgrå markering har setts av alla lag 
medan mörkgrå markering anger att arten en-
dast setts av ett lag.

Lagens nummer i tabellen och personsamman-
sättning är som följer. Observera att många 
lag hamnat på samma antal sedda arter och att 
det inte gjorts någon inbördes placering utan 
är snarare deras anmälningsordning.

Lag 1 Fyrtornet och släpvagnarna - Andre-
as Sandberg, Anders Carlberg, Peter Gustaf-
son och Håkan Persson

Lag 2 Fjällrävarna - Ola Erlandsson och 
Magnus Friberg

Lag 3 Topp 2 - Johan Åhlén och Lage Johns-
son

Lag 4 The Dream Team - Ola Strand och Leif 
Sildén

Lag 5 Entusiasterna - Börje Karlsson, Leif 
Haldorson, Daniel Gustafson, Mattias Pozs-
gai och Claes-Håkan Gustafson

Lag 6 Christmas squad - Santa, Rudolf, Nis-
se 1 och Nisse 2...

Lag 7 TT - Roland Thuvander, Hannes Rydell, 
Per Askengren, Leif Rydell och Claes Nordell 

Lag 8 Dövskallarna - Benny Fredriksson, 
Håkan Carlestam, Olle Liljedahl, Bernt Berg-
ström

Lag 9 Helny och gubbarna - Helny Olsson, 
Åke Lorin, Bengt Jalsborn och Bernt Järlström

Art (71 st)/ Lag 1 2 3 4 5 6 7 10 8 9 11 12
Knölsvan x x x x
Sångsvan x x x x x x x
Kanadagås x x x
Gräsand x x x x x x x x x x x x
Stjärtand x x
Knipa x x x x x x x x x
Storskrake x x
Järpe x x
Orre x x
Tjäder x
Rapphöna x
Fasan x x x x x
Smådopping x x x x x x x x x x x x
Havsörn x x x x x x x x x x
Duvhök x x x x x x x
Sparvhök x x x x x x x
Ormvråk x x x x x x x x
Fjällvråk x x x x x x x x x x x x
Kungsörn x x
Tornfalk x x x x
Rörhöna x x x x x x x x x x x x
Sothöna x x x x x x x x x x x x
Fiskmås x x x x x x x
Tamduva x x x x x x x x x x x x
Ringduva x x x x x x x
Turkduva x x x x x
Sparvuggla x x x
Kattuggla x x x
Gråspett x x x x
Gröngöling x x
Spillkråka x x x x x x x x
St. Hackspett x x x x x x x x x x x x
Tretåig hacksp. x
Sidensvans x x x x x x x x x x x x
Strömstare x x x x x x x x x x x x
Gärdsmyg x x x x x x x x x x
Koltrast x x x x x x x x x x x x
Björktrast x x x x x x x x x x x x
Rödvingetrast x x x x x x x x x x x
Dubbeltrast x x x x
Kungsfågel x x x x x x x x x x
Skäggmes x x
Stjärtmes x x x x
Entita x x x x x x x x x x x x
Talltita x x x x x x x x x
Tofsmes x x x x x x x x x x

Summa 56 52 52 52 50 50 48 45 45 45 43 41

Lag 10 Lady och Lufsarna - Ove Pettersson, 
Lars Karlsson och aspiranten Jenny Petters-
son

Lag 11 Ronny och Raggarna - Anders Ja-
cobsson, Anders Karlsson, Ronny Nilsson 
(Vingåker) och aspiranten Ulf Mörnerud 

Lag 12 Kumla Jailbirds - Hans Waern, Peter 
Karlehagen, Björn Ander, Anders Fransson 
samt aspiranten Johannes Waern.  

Artlista januariracet
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Art (71 st)/ Lag 1 2 3 4 5 6 7 10 8 9 11 12
Svartmes x x x x x x x x x x x
Blåmes x x x x x x x x x x x x
Talgoxe x x x x x x x x x x x x
Nötväcka x x x x x x x x x x x x
Trädkrypare x x x x x x x x
Nötskrika x x x x x x x x x x x
Skata x x x x x x x x x x x x
Nötkråka x x x x x x
Kaja x x x x x x x x x x x x
Kråka x x x x x x x x x x x x
Korp x x x x x x x x x x x x
Stare x x x x x x x x x x x x
Gråsparv x x x x x x x x x x x
Pilfink x x x x x x x x x x x x
Bofink x x
Bergfink x x x x x x x x x x x x
Grönfink x x x x x x x x x x x x
Steglits x x x x x x x
Grönsiska x x x x x x x x x x x x
Gråsiska x x x x x x x x x x x x

M. Korsnäbb x x x x x x x x x x x x

St. Korsnäbb x x

Domherre x x x x x x x x x x x x

Stenknäck x x x x x x x x x

Gulsparv x x x x x x x x x x x x

Summa 56 52 52 52 50 50 48 45 45 45 43 41

Tack Lennart

Håkan Persson

Så blev det dags igen. Jag fick ännu en gång 
äran att skjutsa runt på rrk-are och fyrahundra-
plus-are i årets stora begivenhet - Närke-racet. 
Jag, Anders och Andreas slöt upp, mitt i natten 
hemma hos Peter. Jag hade försovit mig några 
minuter men jag möttes av ett oväntat lugn. 
Hade ställt in mig på råskäll men förklaringen 
kom några dagar senare...

Innan gryningen - bra flyt
Planen var klar - häng in så mycket som möj-
ligt innan gryningen. Ugglor är ju uppenbara 
mörkerarter men sen då. Det visade sig att både 
fiskmåsen vid hängbron i Örnsro och knölsva-
nen vid färjeläget i Hampetorp var samarbets-
villiga. Sedan plockade vi fram trumfkortet i 
form av Andreas pappas (vi kan kalla honom 
Lennart, för han heter så) goda omdöme att 
berätta för sin son att det minsann fanns både 
storskrake, kanadagås, sångsvan och knipa i 
Frövitrakten, flera meter innanför Närkegrän-
sen. Och två timmar senare var även dessa ar-
ter klara.

Sedan bar det av söderut igen och en lite dråp-
lig situation uppstod vid färjeläget då skep-
paren själv, sömndrucken och säkert väckt av 
vårt skrammel, kom ut från sitt lilla skjul och 
undrade vad vi höll på med. Här gällde det att 
välja sina ord så Peter sa nåt i stil med att vi var 
lite oroliga för den knölsvan som setts vi kajen 
en tid. Skepparen fattade galoppen och bjöd 
oss upp på färjan .Svanen låg och frös några 
meter bakom båten på en tunn ishinna. Skep-
paren frågade sedan, helt logiskt, om vi skulle 
ta hand om fågeln eller hjälpa den på något 
annat vis. Då klev Anders fram, med fjolårets 
knölsvansplurrning fortfarande färskt i minnet 
och förklarade lugnt men undflyende att - Mn-
jaaej - vi skulle bara titta till den lite grann... 
Den skepparen undrar nog än idag vad det var 
för kufar han hade att göra med den där kalla 
januarinatten... Om han bara visste.

Strax därefter var vi millimeter från att klip-
pa ett rådjur och historien kunde ju ha slutat 
där men det gjorden den inte för den fortsatte 
ner till Breven där gryningen väntade.

Gryningen - sämre än väntat
Breven minsann - en av våra mest välrekade 
lokaler - bjöd inte alls på det artfyrverkeri vi 
inbillat oss. Allt gick lite trögt, skogsmesar, 
någon havsörn, misstänkt sparvuggla, många 
fågelskådare, en del jägare. Nej, det blev inte 
som vi väntat oss. På tillbakavägen stanna-
de vi till vid några fågelbord i Kilsmo där de 
svårjobbade arterna bofink och stjärtmes glad-
de mest.
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Årskryssarresa till västkusten
På grund av vinterns hårdhet kom inga anmäl-
ningar varför resan ställdes in 

Garphyttans nationalpark 
7 februari 2010

Marianne Johansson

Det var en alldeles underbar morgon med strå-
lande sol, -11 grader och vindstilla. Det var 
snö på träden och klar, blå himmel. Samling 
skedde på p-platsen, som var nyskottad så det 
var inga problem med att parkera bilarna. Vi 
var nio förväntansfulla fågelskådare som alla 
var ivriga att komma ut på årets första NOF-
exkursion. Eldstaden med grillkorv från Roberts-

sons. Foto: Marianne Johansson

Förmiddagen - de trillar in
Missad dubbeltrast vid Göksholm sinkade 
oss med trekvart. Rapphönsen i utkanten av 
Odensbacken var däremot samarbetsvilliga. 
Kvismaren gav just ingenting - medan gamla 
goa reningsverksdammen i Kumla, i sedvan-
lig ordning, levererade.

Eftermiddagen - planlöst utan riktning
Retur till Kvismaren - även denna gång utan 
nämnvärt resultat. Vidare mot Örebro där 
tvenne duvarter vid Hagalundsbacken gäcka-
de oss. Ringduva fick vi, med nöd och näppe, 
dock syn på i Oset där fasaner och trädkrypare 
var skulkigare än vanligt och missades. 

Att Anders drabbats av något virus förstod vi 
alla, för att sitta och humma i baksätet är inte 
likt honom. Det visade sig senare att en jät-
teförkylning bröt ut och för mig blev det up-
penbart varför jag inte fick bannor för försov-
ningen.

Väl i mål konstaterades att vi vunnit och ana-
lysen var glasklar. Det var simfåglarna på nat-
ten som avgjort. Tack Lennart! 

Helny Olsson och Bengt Jalsborn, Jalle, var 
våra duktiga guider. De hade varit och rekog-
noserat innan vi träffades och då konstaterat 
att snödjupet i skogen var omkring 85 cm. 
Därför var deras förslag att vi skulle ta en pro-
menad efter vägen upp mot Svensboda och 
sedan svänga höger mot Suttarboda där Jalle 
hade skottat fram en grillplats åt oss. Det blev 
en promenad på nästan 3 km där vi fick lyssna 
efter rariteterna. Vi såg inte många arter men 
vi njöt i fulla drag. De vi såg eller hörde var: 
två större hackspettar, sju mindre korsnäbbar, 
två nötväckor, några talgoxar och kungsfåglar, 
koltrast, nötskrika, korp och domherre. Men 
som någon sa: Gott om fågel var det ont om!

Vid grillplatsen tändes grillen och våra guider 
dukade upp korv och bröd och bjöd oss på. 
Aldrig smakar väl matsäcken och grillad korv 
så gott som ute i naturen en klar vinterdag!

Vi fortsatte upp till Suttarbodas högsta punkt 
där vi hade en vidunderlig utsikt över nejden. 
Ute vid bondgården gick det både kor av rasen 
Highland cattle och får med tjock päls. Så där 
vi fick en doft från det fina, friska lantlivet. 

När vi vände tillbaka mötte vi flera fågelskå-
dare som spanade efter den tretåiga hackspet-
ten men ingen lyckades höra eller se arten den 
här dagen.

Allt roligt och trevlig har ett slut och vi alla 
som deltog var mycket nöjda med förmidda-
gen ute i parken. Vi konstaterade att det var 
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korven som dominerade på denna fågelexkur-
sion. Gott för mig!

De som var med och grillade var: Jan-Olof 
Muller, Ami Sundén, Lis-Britt Kinander, Gun-

NOF-mötesrapporter

En färgsprakande året-
runtresa genom vårt 

vackra land

Lena Holm

Inomhusmöte 15 okt 2009. Denna mörka kväll 
i oktober bänkade vi oss framför vita duken 
i Vasakyrkan och bjöds på en färgsprakande 
resa runt Sverige med Torbjörn Arvidson som 
reseledare. Genom ett vackert bildspel fick vi 
avnjuta både fåglar, diverse djur och varierad 
natur genom de olika årstiderna.

Resan börjar mitt i vintern i Närke. Vi bekan-
tar oss med en lappuggla i Västernärke, ge-
nom att tillsammans studera det vackra ansik-
tet ur flera intressanta vinklar. Den gör sig sär-
skilt bra i profil! När våren knackar på dörren, 
åker vi vidare till vackra Knuthöjdsmossen i 

Lappuggla, fjällrävar och småtärnor.  
Foto: Torbjörn Arvidson

Hällefors och skådar smålommar och återvän-
dande knipor. Därefter bjuds vi på vårfåglar i 
Närke och blandade vårbilder från Öland.

I juni ger vi oss iväg mot södra Lappland. På 
vägen passerar vi Vackermyren i Jämtland, 
där guckuskon blomstrar som finast. I Steken-
jokk har en liten familj av fjällämmel fastnat 
på bild. Väl framme får vi se jaktfalk, fantas-
tiska bilder på dagaktiva jordugglor och lung-
lav. Ljungpiparen spatserar runt i sin frack, ett 
gott kamouflage mot fjällheden i bakgrunden. 

Vi åker vidare mot Linköping. På Skeda Udde 
tittar vi på trollsländor och fjärilar och får ex-
empel på namnbyten som både vi och fjäri-

nar Nilsson, Jalle, Karl-Ola Karlsten, Helny 
Olsson och jag. Avvikit före grillning: Ronnie 
Nederfeldt. 
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larna måste vänja oss vid sedan nya Natio-
nalnyckeln kommit ut. På västkusten visar en 
rödbena stolt sina tjusiga spiror för omvärlden 
och någonstans lämnar en småtärna kärvänligt 
över en god räka till frun. 

Vi mellanlandar i Örebros fina naturområden. 
I Karlslund ser vi bäver och den vackra kungs-
fiskarhonan med sin rödaktiga undernäbb, och 
utanför USÖ skådar vi en slaguggla i en lind. I 
Oset ser vi foton på stripgås och de allt vanli-
gare vitkindade gässen, samt två brokiga fåg-
lar som trots experters grunnande inte kunnat 
identifieras. Men de ser nöjda ut ändå, trots 
sin status som oidentifierade hybrider!  

I Kvismaren får vi följa det fantastiska dra-
mat mellan en hungrig vit stork och en stor 
och rejäl vattensork. Vem ska gå vinnande ur 
striden? Med hjälp av sin långa näbb och efter 
viss kamp lyckas storken få vattensorken att 
glida ner i den smala halsen. Lite kväljnings-
tendenser hos storken tycker jag mig kunna 
skönja, men det är kanske inbillning. 

Vi gör en avstickare till grannlandet i öster för 
att gå på björnjakt. Vår destination är en fanta-
sieggande remsa ingenmansland vid gränsen 
mellan Finland-Ryssland. Där förekommer 
varken människor eller jakt och det vet dju-
ren. På de foton som är resultatet av Torbjörns 
veckolånga vistelse i ett gömsle kan vi studera 
hur de olika björnindividernas utseende skil-
jer sig åt. En av kvällens mest minnesvärda 
bildserier är de frustande björnhannarna in-
begripna i ett osande, rykande slagsmål. Ty-
värr kan vi inte höra deras avgrundsdjupa ry-
tanden, men Torbjörn intygar att det är högre 
än lejonens rytande på savannen! Slagsmålet 
ska ha slutat med att vinnaren knuffade ner 
förloraren i ett vattendrag. Lite snöpligt, kan 
tyckas. 

När det börjar lida mot höst drar vi upp till 
Abisko med omnejd. Vi ser vackra helikopter-
foton över kalfjäll och bergsmassiv, renskilj-
ning i Stora Sjöfallet och några nyfikna och 
hjärtknipande söta fjällrävsungar. 

På oktoberfoton från Öland ser vi sandlöpare 
på väg från häckning på Svalbard. Vid Otten-

by dyker en felflugen svartvingad vadarsvala 
från Sydosteuropa upp. En nedslående syn är 
de 20 kungsfåglarna som ligger döda på mar-
ken. De har krockat med fyren under en natt-
lig flygning, vilket tydligen inte är helt ovan-
ligt. 

Åter tillbaka till vår slutstation i Närke. Vi av-
slutar vår resa med en dubbel regnbåge över 
Odensbacken där ena exemplarets spegelvän-
da färgföljd syns tydligt. Ett bra exempel på 
hur väl kvällens foton lyckats fånga naturens 
fantastiska detaljer. 

Vi tackar för att vi under denna kväll fått upp-
leva världen genom Torbjörn Arvidsons ma-
giska kameralins! 

Ingemar Linds Fågel-
människor 19 nov

Christer Nytén

Helt enligt traditionen kom Ingemar Lind till 
vårt novembermöte i Vasakyrkans kyrksal 
med film i bagaget. Drygt hundra personer 
bänkade sig och fick, efter de vanliga gliring-
arna till fotografer och konstnärer från Närke, 
höra hans väna och lugna stämma kommen-
tera kvällens tre filmer under samlingsnamnet 
”Fågelmänniskor”.

Oförtrutet åker han på höstturné med sin buss 
och propagerar för musikfri film med äkta na-
turljud. Denna höst är han på resande fot mel-
lan slutet av september till några dagar in i de-
cember. En sann naturambassadör. Förra året 
visade han sin film om fjällpiparen. Även om 
kameran nu är såld så ”är ju inte celluloiden 
bränd” utan Ingemar hämtar nu material från 
sitt stora filmarkiv. Och inte minst sitt ljudar-
kiv. Ingemar är verkligen en ljudets mästare 
och berättar gärna om veckor av filmklipp-
ning men månader av ljudredigering för att 
lägga det exakta ljudet till varje ruta i filmen. 
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Han tycker det är en gentlemannaregel inom 
naturfilm att inte lägga på musik. Som Sten 
Broman sa: ”En gentleman är en man som kan 
spela dragspel men avstår”.

Nu handlade filmerna om tre stora profiler i 
svensk ornitologi och naturskydd. För oss när-
kingar först och främst Erik Rosenberg som 
far till både den moderna fågelskådningen och 
naturskyddet i Oset och Kvismaren. Nattfåg-
lar i Kvismaren är verkligen en bildsatt ljud-
upplevelse. Därefter Lars Broberg, 85 år, från 
Strängnäs som i mer än 50 år ägnat sin tid 
åt rördrommarna i Sörfjärden och dessutom 
lyckats skydda området. Märksiffror på 50 

rördrommar, 2000 kärrhökar och ca 60 000 
småfåglar säger en del om denna man. Här har 
Ingemar gjort en av sina legendariska filmer 
med en fantastisk och minst sagt vibrerande 
ljudupplevelse. Och till sist PO Svanberg, Mr 
Hornborgasjön, med sitt livsverk att skydda 
och bevara sjön åt tranorna. Han var en skick-
lig fotograf och studerade speciellt nötkråkan 
på Billingens sluttningar. Han konstaterade att 
fågeln kunde återfinna upp till 85% av de ut-
spritt gömda hasselnötterna.

Som vanligt en filmkväll av bästa märke. Till 
hösten kommer det mera – då skall det handla 
om fjällräven. 

Staren 
Lars 

Johansson

I dag första mars 
fanns fortfarande 
min stare kvar 
i livet. På sen-
hösten och över 
årsskiftet var 
stararna rätt många i Norrbyås. Som flest sågs 
16 st. men med ökande snödjup avtog antalet. 
En stare upptäcktes då den en morgon lämna-
de ett bohål i en björk i allén efter stora vägen. 
Detta var i slutet av januari.

Sedan dess har den fortsatt att övernatta i björ-
ken för att på morgonen flyga till ladugården 
vid Sörby för frukost. Där vid mjölkkorna på 
Sörby har fler starar synts till. En sädesärla 
försökte även den klara vintern bland kreaturen 
men fick ge upp när halva vintern passerats.

Nu håller jag tummen för min stare och hop-
pas att den snart får sällskap av flera. 

Brun kärrhök är 2010-
års riksinventeringsart 

Marianne Johansson

SOF:s Forskningskommitté informerar om att 
2010 års riksinventeringsart är brun kärrhök. 
De kommande åren blir det svarthakedop-
ping 2011 samt rördrom och dvärgmås 2012.  
 
Brun kärrhök har tidigare riksinventerats åren 
1969, 1979 och 1995. Precis som vid va-
let av andra riksinventeringsarter är det ett 
värde med återkommande insatser för att få 
bättre grepp om de olika arternas utveckling.  
 
Tänk på att alltid rapportera dina observa-
tioner av brun kärrhök detta år i Svalan! ◄      

Ovan stare. Foto: Torbjörn Arvidson
 Till vänster brun kärrhök.  

Foto: Magnus Friberg
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Rapport från fågelåkern

Lars Johansson

I våras såddes med stöd av NOF en åker av-
sedd enbart för fåglarna. Åkern ligger på Åsen 
strax norr om Norrbyås och har tidigare av-
rapporterats i FiN. Nu är det dags avge en del-
rapport då vintersäsongen ännu inte riktigt 
avslutats. Förhoppningsvis kommer åkern att 
göra nytta ännu en tid och då för våra norrflyt-
tande småfåglar.

När omgivningens övriga marker sedan länge 
skördats och plöjts så att bara naken jord åter-
stod fanns vetet och havren kvar på fågelå-
kern. I juletider kunde upp till 500 gulsparvar 
räknas in. Bergfink, snösparv, grönfink och 
pilfink sågs även de. Vid denna tid på året var 
fortfarande björktrastflockarna med inbland-
ning av rödvinge och stare stora. Födan på få-
gelåkern passade väl inte trastarna direkt men 
stundtals slog de till där ändå.

Stora fågelflockar drar ju till sig rovfåglar. 
Blå kärrhök, fjällvråk och ormvråk samt fle-

ra sparvhökar sågs nästintill dagligen. Även 
kattuggla fanns och finns i området.

Sedan kom snön med tillhörande bekymmer. 
Kylan i sig påverkade fågellivet något även 
den men med snön blev skafferiet på åkern 
stängt. Till en början hjälpte rådjuren till med 
att sparka fram spannmålen. Men med ökande 
snödjup fungerade inte detta.

I början av januari togs traktorn med snösko-
pan fram. Den hjälp som snöröjningen gav 
blev kortvarig. Stödutfodring med havre och 
korn fick bli alternativet. 

I slutet av februari har vråkarna och kärrhöken 
sedan länge försvunnit. Antalet gulsparvar kan 
vissa bra dagar komma upp till runt 50. Inga 
grönfinkar men någon pilfink finns kvar.

Frågan kvarstår om hur många och vilka få-
gelarter som en ”normal” vinter skulle kunna 
bli beskådade på en fågelåker. Om vädret til-
låter kanske svaret finns om ett år. Även un-
der den odlingssäsong som vi nu är på väg in 
i kommer åkern för fåglarna att sås. Om EU 
tillåter skall det bli en blandning av spannmål 
med exempelvis solros. 

Atlasinventeringen i Närke behöver fler in-
venterare! NOF har nyligen beslutat att vi ska 
fortsätta Atlasinventeringen under åren 2010-
2013 för att få en bättre täckning av vårt fågel-
rika landskap. 

För att inventeringarna ska kunna bli mer hel-
täckande krävs dock att fler skådare tar sig 
an Atlasrutor och rapporterar häckande arter. 
För att stödja arbetet ställer Länsstyrelsen upp 
med en milersättning på maximalt 1200 kr för 
nya Atlasrutor under 2010. 

Det är också till stor hjälp om fler skådare rap-
porterar häckningar av till synes triviala arter 
i Svalan - i Atlasarbetet räknas nämligen alla 
häckande arter. Även om en ruta kan vara till sy-
nes väl inventerad kan vanliga häckande arter ha 
undgått inventeraren. Tänk därför på att rapporte-

ra in alla troliga häckningar du hittar till Svalan! 

De områden i Närke som har sämst invente-
ringstäckning är fortfarande de västra och syd-
västra delarna samt norra Hjälmarstrandsom-
rådet. Alla rapporter om häckande arter i des-
sa områden är därför av stort värde! 

För att se vilka rutor som är uppbokade och 
vilka arter som har rapporterats i de olika ru-
torna går man in på Dagens fågel i Svalan och 
klickar på Närke under rubriken Atlasinvente-
ringar i vänsterkolumnen.

För mer information om Atlasarbetet, kontakta 
Anders Kronhamn eller Ronnie Lindqvist!

Anders: anders_kronhamn@hotmail.com 070- 
551 22 12 eller Ronnie: lindqvist_ronnie@
hotmail.com 070-262 14 17 

Din insats behövs i Atlasinventeringen
Anders Kronhamn
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OBSat i Närkemarker perioden  
september - november 2009

Hans Waern

Ett godtyckligt urval av noteringar från Närkesvarar´n och rapportsystemet Svalan. 
Inriktningen ligger på sällsynta fåglar, avvikande mängder eller udda tidpunkter för 
vanligare arter. Kort sagt - en skvallerspalt i god veckotidningsanda. Urvalet är så-
ledes helt subjektiv och artikeln bör därför ej citeras i andra alster om fåglar i Närke.

Vilken vinter det har varit. Snö, snö, snö och 
snö i mängder. Tillfrysta vattendrag har gjort 
att svanar, gäss och änder nästan helt uteblivit 
under perioden från mitten av december och 
framåt. 

Andfåglar – flamingor
Knölsvanar sågs regelbundet under decem-
ber på flera platser. På det nya året har de setts 
endast vid 2 tillfällen. 1-2 januari vid Ham-
petorp och den 17 januari vid Nydalen, Vät-
tern. Även sångsvan sågs regelbundet under 
december men med mindre antal observatio-
ner i januari och februari, mest vid renings-
verksdammen i Kumla. Sädgås fanns kvar 
i landskapet till den 19 december vid Tyss-
lingen, därefter inga observationer. Bläsgäss 
fanns kvar till den 12 december vid Tyssling-
en med som mest 5 ex. Även spetsbergsgäss 
provade på att övervintra vid Tysslingen fram 
till den 16 december, ungefär då den riktiga 
kylan började. Som mest noterades 11 ex vid 
Osvalla. Regelbundna observationer av blä-
sand gjordes fram till den 13 december vid 
Kvismaren, Boglundsängen, Katrinelund, 
Rynningeviken och Tysslingen. Därefter inga 
rapporter. Snatterand sågs i december till 
den 14 vid Kvismaren och Oset. En stjärt-
and, hona, övervintrade mellan 2 januari och 
8 februari vid reningsverksdammen i Kumla. 
En kricka fanns kvar vid Kvismaren till den 
13 december och en sågs vid Tysslingen 12-
13 december. Två brunänder sågs den 13 de-
cember vid Hjälmarsholm, Segersjö. 500 vig-
gar rastade den 13 december i Hjälmaren. 1 

sjöorre sågs den 2 december vid Gäddviken 
i Väringen och 3 ex vid Läppe småbåtshamn 
den 6 december. I december sågs svärta med 
7 ex vid Dimbobaden den 6, 1 ex vid Hem-
fjärden, Oset, den 12 och 11 ex på södra Hjäl-
maren den 13. En till tre smådoppingar har 
övervintrat vid reningsverksdammen i Kumla. 
En stor ansamling av skäggdoppingar note-
rades den 13 december i Hjälmaren från Läp-
pe småbåtshamn, 1 450 ex. En skäggdopping 
hittades på en gräsplan i Hällabrottet 19 de-
cember. 18 skäggdoppingar sågs den 29 de-
cember vid Stora Koviken vid Vättern och 10 
ex vid Hinstorp, Olshammar, den 11januari. 
Ytterligare ett vinterfynd gjordes, nämligen 8 
ex., den 17 januari vid Nydalen.

Rovfåglar – vadare
En blå kärrhök sågs runt om i Kvismareom-
rådet fram till den 3 januari, då den försvann. 
Ett ex vardera även vid Tomta, Hallsberg och 
Bondevrak, Segersjö, den 1 december. Tre 
fynd av pilgrimsfalk finns noterade i decem-
ber, 1 ex den 13 vid Norra tornet, Tysslingen 
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och Brevenområdet. 7 tra-
nor flög förbi Hammarma-
den, Kvismaren, den 5 de-
cember. Tofsvipor fanns 
kvar i Kvismaren till och 
med 2 december då 18 ex 
sågs vid Löten. En mor-
kulla sågs den 16 decem-
ber vid Tuppa Klaras väg 
i Örebro. 

Labbar – ugglor
Gråspett har regelbundet 
under perioden setts vid 
olika fågelmatningar. Vid 
Flyhagen, Ånnaboda, Ar-
vaby, Lekhult och Solber-
ga har arten setts. Tretåig 
hackspett har observerats 
under hela perioden vid 
Garphyttans nationalpark. 

Den 16 december sågs ett ex söka föda nere i 
Askersunds hamn. Samma dag även ett ex vid 
Trystorps Ekäng. I Sörbyskogen, Örebro, sågs 
ett ex den 21-22 december. Vid Gårdsjöbrän-
nan, Stora Gårdsjön, sågs ett ex den 4 januari, 
vid Boda, Askersund ett ex den 17 januari och 
slutligen ett ex i Stora Mellösa den 15 febru-

ari. En hornuggla 
hittades död den 7 
januari vid Attersta. 
En sågs i en trädgård 
i Sörby, Örebro, den 
25 februari och en 
hittades utmärglad 
i Kumla den 28 fe-
bruari. Den fördes 
till fågeldoktorn i 
Gällersta. En jord-
uggla sågs vid Bär-
sta, Kvismaren, den 
12 januari och ett ex 
vid Sankängen, Vi-
bysjön, den 17 ja-
nuari. 

Nattskärror – tras-
tar
Ett januarifynd av 

Tretåig hackspett, hane. Foto: Magnus Friberg

Mindre korsnäbb, hane. Foto: Magnus Friberg

och 1 ex som flög västerut den 28 vid Hampe-
torp. Kanske var det samma fågel som obser-
verades vid Kvismaren denna dag. Ett ex sågs 
även den 6 januari vid Husön, Kvismaren. 
Kungsörn har regelbundet setts under perio-
den vid flera olika lokaler, t.ex. Kvismaren, 
Tysslingen, Villingsbergs skjutfält, Kumla 
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Kattuggla. Foto: Magnus Friberg

Tofsmes. Foto: Magnus Friberg

skogsduva finns rapporterat ifrån 
Öby kulle, Kvismaren, den 8-9 janu-
ari. Lite spridda vinterfynd av ring-
duva finns från olika platser. En över-
vintrande sånglärka sågs den 26 de-
cember i Adolfsberg, Örebro  och en 
sen ängspiplärka sågs den 7 decem-
ber vid Husön, Kvismaren. Trots den 
stränga vintern har många övervint-
rande trastar setts under perioden. 
Dubbeltrast har noterats fram till 17 
januari på många olika lokaler. Alla 
har väl även förvånats över antalet 
rödvingetrastar som övervintrat på 
många olika ställen i landskapet. Ar-
ten har observerats under hela perio-
den. Däremot finns bara 4 observatio-
ner av övervintrande taltrastar, den 
11 december i Garphyttans national-
park, och den 13 december Uggelbo-
da, Stortorp, och den 2 och 17 januari 
vid Tybblebacken, Asker. Övervint-
rande rödhakar har rapporterats ifrån 
Kumla, Stora Mellösa, stadsparken i 
Örebro och Vretstorp. 

Sångare – kardinaler
En svarthätta sågs den 10 januari i Hallsberg. 
Varfåglar har setts övervintra på flera platser 
i landskapet, Kvis-
maren, Villingsbergs 
skjutfält, Oset, Tyss-
lingen, Segersjö och 
Lindbacka. Tallbit 
har setts med 2 ex vid 
Solberga den 1, 11 ex 
vid Tolshyttan, Vil-
lingsbergs skjutfält,  
den 12, 4 ex Gilså-
sen, Villingsbergs 
skutfält, 13 december 
och 1 ex 31december 
– 1 januari vid Bre-
vens bruk. En snösis-
ka sågs 28 december 
i Sörbyskogen, Öre-
bro. Snösparv har 
setts under hela pe- 

rioden på olika lokaler med som mest 30 ex vid 
Norra Folkavi 22 december och vid Norra E20-
avfarten, Kumla, 30 ex den 4 januari.
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Redaktionen

Den efterlängtade bron över Svart-
ån närmar sig sin fullbordan. En-
treprenadarbeten skall enligt tidpla-
nen vara avslutade senast sista april. 
Vinterns kyla har underlättat för ar-
betena i ån då isen varit bärig.

Montaget av brodelarna skulle på-
börjats v. 9 men skedde v.10 vilket 
framgår av kortet nedan. Det vill 
säga litet senare än planlagt. Entre-
prenörens tidplan visar att arbetena i 
huvudsak skall vara avslutade 15/4.
Det vill säga endast finjusteringar 
skall kvarstå innan slutbesiktningen 
vid månadsslutet. Det återstår att se om vin-
terns snömängd och dess avsmältning kom-
mer att spela entreprenören något spratt. Den 

Gång- och cykelbron i Oset

Översiktskarta ovan och längdsektion nedan är hämtad 
från Örebro kommun, Tekniska förvaltningens projektbe-
skrivning. 

officiella invigningen kommer att ske någon 
eller några veckor in i maj. Datum kommer att 
framgå av dagspressen.

Så här såg det 
ut 9 mars när 
den fasta delen 
av brostom-
men monterats. 
Till vänster ses 
norra brofästet 
med signalen för 
fotgängare och 
cyklister. Sjöfa-
rande kommer 
att kunna begära 
öppning från 
stopplatser upp- 
och nedströms 
i ån. Foto: Mari-
anne Johansson
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Längdsektion genom bron om man ser den med Hemfjärden i bakgrunden. Till vänster ses 
brofästet på norra sidan dvs mot Naturens hus. Mellan 1 och 2 finns en öppningsbar del. På 
mitten blir den seglingsfria delen 3,8 m. Till höger ligger påfart från soptippssidan. 

Ny cirkel - Fågelskådning för tjejer  

Vi träffas 6 april kl 18.00 vid Erik Rosenbergs stuga vid Oset. Ta med kikare om Du har och 
fågelbok om Du har. Och ta med lite fika. Vi kommer att träffas lite olika veckodagar, ibland 
vardagkvällar och ibland helgmornar. Vi diskuterar det första gången. Det går bra att hoppa 

på mitt i cirkeln också. Välkomna!

Kontaktperson Ami Sundén;amisunden@hotmail.com el mobil 0709447300
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Mitt första år som få-
gelskådare

Göran Bäckstrand 

När man som jag träffar mycket människor 
kommer man ibland in på olika hobbyer som 
folk har.

För en 4-5 år sedan fick jag besök av en kund 
som var en inbiten flugfiskare och inte visste 
man då att livet snart skulle förändras radikalt. 
Inte behövde han förklara tjusningen med det-
ta så många gånger innan jag stod på gräsmat-
tan hemma och viftade med nyinköpt flugspö 
fram och tillbaka med en piprensare i änden 
medan grannarna tittade förvånat på. Fiska på 
gräsmattan med piprensare - så korkad man 
kan bli! 

Hade naturligtvis hört att man var tvungen att 
lära sig tekniken på land innan man provade 
vid ett vatten. Varje ledig tid gick åt att lära 
sig tekniken vilket minsann inte är det lättas-
te i mogen ålder. 5-meterskastet blev sedan 
till det dubbla och så fortsatte det. Målet var 
att bli lika duktig som de andra vid fiskevatt-
nen. Spön byttes ut mot nya betydligt dyrare 
och finare, nya fiskelinor, några nya hundra-
tal fiskeflugor o.s.v. Varje helg var jag ute vid 
fiskevatten och alla andra arter såsom gräs-
klippning, målning, rensning i rabatter var jag 
naturligtvis noga med att skjuta upp på obe-
stämd tid.

2009 var också ett år som skulle förändra min 
tillvaro radikalt. Allt började väl egentligen 
när jag som massör och fysioterapeut fick be-
sök av Bengt ”Jalle” Jalsborn. Han berättade 
en massa konstigheter som tunga kryss, tretåi-
ga hackspettar, telefonlarm, NOF etc. Han var 
så kallad fågelskådare. 

Under en kort tid fick jag besök av flera andra 
med samma intresse, en var Helny Olsson, 
välkänd profil i NOF. Nu började jag bli lite 
intresserad av vad alla dessa funnit så intres-
sant i hobbyn. Vad kunde nätet ge för infor-

mation? Massor, 
visade det sig!

Jag kände att 
jag måste prova 
detta med fågel-
skådning.

Nu var ju pro-
blemet var och 
hur man skulle 
börja. Jag visste 
direkt att jag ville ha dessa fåglar på bild som 
en slags verifikation på att jag verkligen sett 
fågeln i fråga. Ungefär som man som radioa-
matör eller Dx-are samlar s.k. QSL-kort som 
är verifikation på att man verkligen har haft 
kontakt med radioamatören eller radiostatio-
nen på andra sidan jordklotet. 

Ett relativt nytt sätt att fotografera fåglar på 
långa avstånd kan uppnås med hjälp av tub-
kikare med adapter för fastsättning av en en-
kel digitalkamera, denna metod kallas Digis-
coping.

Digiscoping verkade kul men svårt, efter lite 
beslutsvånda så blev det en Kamakura SP83-
tub och en Nikon-kamera med adapter för att 
ta bild med tubens förstoring. I ärlighetens 
namn har jag inte tagit så många bilder på det-
ta sätt då jag såg att blåst, långa stativ, okula-
rets eller tubens kvalitet oftast gjorde bilderna 
oanvändbara. Köpte därför ganska snart en di-
gitalkamera med mycket zoom.

20 arter blev snart 40 och intresset blev bara 
större och större och tiden var mogen för min 
första kombinerade fiske/fågelresa till norra 
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Ungdomsaktiviter för 
tjejer och grabbar

Forts. nästa sida

Gamla och nya medlemmar är välkomna! 
Ledare, telefonnummer mm se sid 37

Lördag 17 april Kvismaren
Samling vid Öby kulle kl. 09.00. Ta med var-
ma kläder, matsäck och kikare!

Söndag 9 maj Fågelskådningens dag
Mer information kommer senare.

Lördag 22 maj Oset
Samling vid Rosenbergsstugan kl. 09.00. Ta 
med matsäck och kikare!

Fredag - söndag 18-20 juni avslutning med 
övernattningar på hemlig plats. Mer informa-
tion kommer senare.

Öland och Grankullavik i slutet av mars. Re-
san gav mig många nya arter och jag blev sär-
skilt nöjd med rödhake och ormvråk. Öland 
var ett ställe där vi kom att hamna  flera gång-
er under säsongen.

Fotointresset ökade markant och ny kamera 
med kraftigare objektiv införskaffades.

Semestern närmade sig och naturligtvis skulle 
det bli skådning på hemmaplan men även en 
ny resa till södra Öland planerades in. Det ro-
ligaste minnet från Öland blev den ägretthä-
ger som hade den goda smaken att dyka ner 
och landa 100 meter bort. En rolig händelse 
inträffade vid gömslet i Venan där en gråhäger 
störtdök efter en gädda och hela händelseför-
loppet fångades med kamera. Det gäller att ha 
en stor portion tur ibland.

I början på hösten var det många intressanta 
observationer på hemmaplan som jag försökte 
hänga på. Svarthakad buskskvätta, rödhuvad 
törnskata och naturligtvis blåkråkan i Rällså. I 
september åkte vi (jag+sambo) ner till Falster-
bo för att få se lite rovfågel och det var mycket 
intressant att följa deras skruvar. Blir säkert en 
resa dit under 2010 också.

Vad jag bland annat tycker är så roligt med få-
gelskådning är att man träffar en massa trev-

liga människor som hjälper en att komma till 
en viss lokal där fågeln finns eller bara säger  
-följ med, det går att komma närmare till en 
bättre plats att fotografera på. Här är det inte 
så att man försöker dölja några fina fynd utan 
man helt enkelt gärna delar med sig till andra 
skådare. 

Ett stort tack till bland andra Bengt Jalsborn 
och Helny Olsson för all hjälp jag fått vid art-
bestämning av mina bilder, er hjälp har varit 
oumbärlig! Det är verkligen inte lätt att artbe-
stämma rätt alla gånger som nybörjare.

Det är inte heller lätt alla gånger som icke få-
gelskådare att förstå alla konstiga ord och få-
gelnamn man snappar upp. Hade en kund un-
der sommaren som jag nämnde att det finns 
tretåig hackspett vid Garphyttans National-
park. När han sedan kom tillbaka några veck-
or senare sa han att han trott jag skojade med 
honom om den tretåiga vid det första tillfället. 
Men han hade kollat upp att den faktiskt fanns 
på riktigt. Det finns alltid något nytt att lära!

Har jag satt upp något mål för 2010?

Jag har idag drygt 120 arter fotokryssade så 
mitt mål får bli 150.

Sedan skulle jag vilja se hornuggla och kungs-
örn också…! 

Vårterminen 2010

Lördag 5 april Hornborgasjön
Mer information om bussresan se näst pro-
gramsida.
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Inomhusmöten 2010

Vid resor med övernattningar tas en 
mindre avgift ut av deltagarna för ad-
ministration och till fågelskydd. Om du 
vill ha hjälp med skjuts vid våra exkursio-
ner kon takta respektive ledare. Bilresor 
betalas direkt till föraren med 6 kr/mil och 
resenär.

Inomhusmötena äger rum kl 19.00 i Va-
sakyrkan, Vasagatan, Örebro

Måndag 5 april - Annandag påsk. Bussresa 
till Trandansen vid Hornborgasjön 
Vi gör om förra årets lyckade dagsresa med 
buss till tranorna och alla andra vårfåglar vid 
Hornborgasjön. Avresa från Örebro 06.00. 
Hemkomst omkring kl 18.00. Pris: barn och 
ungdomar: 50:-, vuxna: 250:-. Ta med mat-
säck för hela dagen. För mer info och anmälan 
kontakta Ronnie Lindqvist, 070-262 14 17.

Lördag 10 april. Exkursion till Färna eko 
park i Skinnskatteberg, med hackspettar och 
skogsfågel. Alla vackra bilder från området 
som vi såg på föreningsmötet den 21:a ja-
nuari inspirerade till en resa. Lillebror Ham-
marström guidar oss. Samåkning från parke-
ringsplatsen vid Svampen tidigt på morgonen. 
Anmälan och frågor till Ronnie Lindqvist på 
070-262 14 17 eller lindqvist_ronnie@hot-
mail.com.

Söndag 11 april. Vårexkursion till Yxnäset.  
Tillsammans med Östernärkes Naturvårdsför-
ening gör vi som vanligt en vårexkursion och 
alla är varmt välkomna. Samling vid p-plat-
sen i Bondevrak 9.00. Ledare: Gunnar Nils-
son 019-24 66 77.

Lördag 17 april. Vårexkursion till Kvismaren  
Samling vid p-platsen Öby kulle där guider 
finns från kl 6:30. För information ring: Ron-
nie Lindqvist 070-262 14 17.

Lördag 1 maj. Traditionell vårguidning i 
Oset med Olle Liljedahl. Samling vid parke-
ringsplatsen vid avloppsverket i Skebäck kl 7.00.

Alla söndagar i maj. Guidningar i Oset. 
Samling vid parkeringsplatsen vid avlopps-
verket i Skebäck kl 7.00.

Söndag 2 maj. Exkursion till Klåvudden för att 
titta på sjöfågelsträcket. Sam ling vid Svampens 
parkeringsplats kl 3.00. Anmälan och frågor 
till Anders Kronhamn på 0705-51 22 12. 

Onsdag 5 maj. Dubbelbeckasinlyssning vid 
Ruinen, Rånnesta, Tysslingen. Samling vid 
parkeringsplatsen, Rånnesta kl 21.00 . Frågor 
besvaras av Ronnie Lindqvist 070-262 14 17 

Torsdag 15 april kommer Staffan Ulf-
strand från Uppsala universitet och berät-
tar: ”Charm eller pengar - vilket är vikti-
gast när en fågelhona väljer partner”?

eller lindqvist_ronnie@hotmail.com. Inställs 
vid blåst eller regn.

Lördag 8 maj. Smålommar i Knuthöjds-
mossen. Vi åker kl 3.00 från Svampen så att vi 
är på plats när dimmorna lättar. Trolsk stäm-
ning och vackra fåglar väntar oss. Anmälan 
och frågor till Ronnie Lindqvist på 070-262 
14 17 eller lindqvist_ronnie@hotmail.com.

Söndag 9 maj. Fågelskådningens dag. Gui-
der finns på plats mellan kl 7.00 och 12.00 
på följande platser: Rosenbergsstugan i Oset, 
Naturens hus vid Rynningeviken, Lötenplatt-
formen i Kvismaren och Fågeltornet vid Viby-
sjön. För mer information, se annons i NA.

Torsdag 13 maj. Vadarspaning vid Oset. Sam-
ling vid P-platsen i Näsby nära fågeltornet, 
Ormestagatan, kl 18.00. Ledare Åke Lorin 
070-326 90 02.

Lördag 5 juni. Nattfågellyssning i Tysslinge-
dalen. Samling vid Statoil Västhaga kl 19.00, 
glöm inte matsäcken. Anders Kronhamn gui-
dar oss genom natten. Frågor och anmälan till 
Anders på 0705-51 22 12. Inställs vid regn el-
ler blåsväder.

Exkursioner och resor m m
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