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500 tranor dansade för Köpings fältbiologer
...”övernattade gjorde man i medhavda tält, mitt inne i ett 25 kvadratkilometer stort
träskområde”...;...”detta är något som borde vara unnat varje vän av naturen att få se,
anser de...”.

Ord från redaktören

Nu när vi är inne i den mörka tiden av året så kan nog ett nytt
nummer av FIV hjälpa. Ett nummer som innehåller lite nostagi,
små berättelser om häftiga möten med tillfälliga gäster och lite
annan trevlig läsning under julbestyren. Vi vill också passa på att

önska Er alla en riktigt trevlig helg och en bra start på
det nya 2010.

Jörgen Lindberg

VOF 40 år
I artikeln om VOF- 40 år som ni hittar i detta nummer så nämner jag många som arbetat ideellt
för vår förening. Men jag vet att alla inte fick plats i min genomgång så utöver redaktionsmed-
lemmar, styrelsemedlemmar och medlemmar av vår regionala rapportkommitté så har vi ytter-
ligare frivilliga som hjälpt till vid fågelskådardagar, inventeringar och mycket anat. Ett stort tack
till er alla!

Vi i styrelsen har just haft ett styrelsemöte nu i november och vi planerar framåt från avstampet
i vårt fina 40-års firande på Lövudden som lockade hela 72 personer.
På vår agenda ligger planering av Fåglar i Västmanland nummer 1 2010.
Vi ska även utse kontaktpersoner för projekt 100-våtmarker, det är ett SOFprojekt med Svea-
skog. Vidare undersöker vi hur vi kan komma med i länsstyrelsens rovdjursgrupp. Vi går även
vidare med skydd av lappugglan och dess skog i Västerås kommun. Föreningen kommer även att
starta inventering av ortolansparv 2010.

Nu närmast i januari 2010, så har vi vårt stora artrally, alla är välkomna att vara med både
nybörjare och mer erfarna fågelskådare. Har du inget lag så kan vi säkert hjälpa till att ordna det.
Kontakta någon i styrelsen som bor i din kommun!

Väl mött på artrallyt.
Gott nytt år önskar Torbjörn
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Västmanlands Ornitologiska
Förening

firar 40 år 2009

Text: Torbjörn Hegedüs

Vår förening Västmanlands ornitologiska förening (VOF) startade den 7 november 1969
vid ett möte i Fagersta. Med på mötet var ett 30-tal medlemmar i Sveriges ornitologiska
förening.

Den nyvalda styrelsen för
Västmanlands Ornitolo-
giska Föreningen samlades
för vidare diskussion. Fr.v.
Lennart Urby, Harald
Wederus, Göran Smedberg,
Tage Sundkvist, ordf. Ing-
var Grankvist, Hans Ave-
lin, Arne Sjögren, Torbjörn
Jansson och S. Forsberg.

Bilden är från VOFs första
möte i Fagersta den 7 no-
vember 1969. Med vid star-
ten av föreningen var Hans
Avelin, känd fågelskådare
från Västerås och den som
upptäckte Asköviken som
fågellokal. Det var 1933 som
Avelin följde efter de skratt-
måsar som sågs i Västerås,
han var nyfiken på var de
tog vägen när de inte födo-
sökte i staden. Han hittade

då Asköviken och upptäckte att lokalen var ett eldorado för rastande och häckande våtmarks-
fåglar. Även innan föreningen startade så fanns ett växande fågelintresse i landskapet. Under
1950-talet under efterkrigstiden så ökade levnadsstandarden i landet. Mer fritid betydde mer tid
för fritidsaktiviteter som exempelvis fågelskådning. I Västerås så drog fågelexkursioner på
1950-talet flera hundra intresserade Västeråsare, det berättar Bertil Walldén i boken Västerås-
traktens växt- och djurliv från 1955.

Det första årsmötet hölls 1970 och till ordförande valdes Ingvar Granqvist från Virsbo och till
vice ordförande Lennart Urby, numera en drivande kraft bakom VOFs grupp de daglediga.

Lennart Urby, pekar ut fåglar för nyfikna Västeråsare som besöker Björnön i slutet av 1950-
talet.

Under 1970-talet gav VOF ut en
enkel stencilerad tidskrift där exkur-
sioner, fågelrapporter och stort och
smått från våra fågelmarker ventile-
rades. Nummer 0 kom redan 1969
och nummer 1 vintern 1970. Från
nummer 1 kan nämnas örn-
inventering från 4-6 januari 1969
som gav 3 havsörnar och 2 kungs-
örnar i Västmanland. Havsörnen har
haft en god utveckling i vårt land-
skap sedan dess.

I nummer 2 från 1970 skriver Arne
Eklöw om Norsaområdet i Köping.
Han skriver bland annat följande:
”För en obetydlig kostnad skulle ett
fågelreservat kunna anläggas med

Arne Eklöw berättar om fåggellivet vid
Norsa från förr under invigningen den 24
maj 2005.

VOFs 40-årsfirande



135134

Fåglar i Västmanland 3-4/2009Fåglar i Västmanland 3-4/2009

utsiktsplattform eller fågeltorn. Norsa skulle kunna bli en verklig attraktion”
Nu blev Norsa sämre under de efterföljande åren och först under 2000-talet restaurerades
våtmarken, med ett fint utkikshus på en kulle mycket nära områdets bästa grunda fågelvik.

Våtmarker och skogar

Det är glädjande att se att många fågelmarker återskapats i vårt landskap det gäller Lagårdssjön,
Asköviken, Fläcksjöområdet, Backgården och Gnien för att nämna några. Både VOF och lokala
fågelklubbar, med många eldsjälar i spetsen har spelat en stor roll i utvecklingen mot åter-
skapandet av våra viktigaste våtmarkslokaler. Under de fyrtio år som VOF funnits så har
utvecklingen delvis vänt när det gäller våtmarker , flera har kommit tillbaka och återfått sin forna
glans.

Västmanland är till största delen ett skogslandskap och vi har en mycket hårt brukad skog. Flera
fina skogsområden har skövlats och många skogsarter har minskat i antal. Den vitryggiga hacks-
petten är i stort sätt borta från landskapet, något exemplar finns kvar i området runt
Färnebofjärden. Under senare år har glädjande nog flera nya skogsreservat skapats, men det är
fortfarande en hårt fragmenterad skog med få partier av gammelskog bland hyggen och barrskogs-
plantage .

Två segrar för naturvården som är värda att lyfta fram är skyddet av Kindla, ett fint stort
skogsområde i västra delen av landskapet som fått reservatsstatus. Samt Färnebofjärdens natio-
nalpark som vi i Västmanland har en liten del av. Färnebofjärden är vår enda nationalpark.

Fågelskådarprofiler i föreningen

Ordförande 1980 var Thomas Pettersson. Thomas är en av föreningens stöttepelare då som nu.
Han håller sedan många år tillbaka i vår fågelrapportering. Vi har förövrigt en mycket gedigen och
bra rapportering som presenteras årligen i vårt rapportnummer. Stora insatser görs även av
övriga medlemmar i Regionala rapportkommittén som numera under 2000-talet har utökats.
Viktigt inte minst tack vare rapporteringssystemet i svalan som glädjande nog innebär massor av
rapporter som behöver granskas och kvalitetssäkras. Rapportsystem för fåglar även kallat
svalan som förövrigt presenterades som testversion då VOF höll i Sveriges ornitologiska förenings
årsmöte 1999. Ordförande för vår förening var då Inge Larsson som tagit över efter Per Angel-
stam 1992.

I fågelrapport från Västmanland från 1979 så är det fem riktiga fågelskådarprofiler som håller i
den. Det är Sören Larsson som varit verksam i föreningen i många omgångar och arbetat hårt inte
minst för fåglar och fågelskydd i Surahammars kommun, vidare är det Hans-Olof Hellkvist som
var en stor Asköviksprofil och K-G Källebrink som är kvar i vår regionala rapportkommitté och
som är känd för stora insatser för slagugglan med mångårigt arbete med holkbyggande och
ringmärkning. Jan-Erik Malmstigen är en eldsjäl från Frövi, där den ornitologiska aktiviteten
varit stor under många år. Han höll även i Svensk häckfågelatlas i Västmanland från 1977, då han
tog över från Sveriges ornitologiska förenings nuvarande ordförande Lars Lindell som då var
aktiv skådare i Västmanland. Malmstigen presenterade slutrapporten för häckfågelatlasen i
fåglar i Västmanland nr 1 och 2 1987. Ca 110 Västmanländska inventerare gjorden en stor insatt
och resultatet från hela riket kom även ut i bokform i Svensk fågelatlas 1999.

VOF har jobbat hårt med skogsfrågan och
redan 1980 bildades en skogsgrupp i
föreningen. Det året fick VOF en ny logo
med en jagande nattskärra som brydde
numret av den tidskrift som till format
liknar dagens tidning. Gråspett.
Foto: Jörgen Lindberg

VOFs 40-årsfirande
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Föreningen och Asköviken

Under tidigt 1970-tal jobbade Västerås ornitologiska klubb med att rädda Asköviken och kämpa
för att den igenvuxna viken skulle restaureras och skyddas från mer exploatering, ett arbete som
VOF tagit över sedan Västerås orntiologiska klubb lagts ner. Även Jens Wahlstedt, SOFs
tidigare ordförande och aktiv skådare i Västerås på 1950-talet, gjorde en stor insatts när Världs-
naturfonden WWF 1989 bildade Asköviksfonden tillsammans med länsstyrelsen i Västmanland
och Västerås kommun.

Fågelskådare på Kvarnberget vid Asköviken 1978. På bilden från vänster okänd, Sven-Erik
Svensson, Ulf Carlson, Thomas Pettersson, Henry Hirsimäki (sittande), Pentti J Tatti, Per
Magnusson, Kjell-Olof Hedlund och Lars Dahlberg. Foto: Janne Virking.

Vi är glada att Asköviken nu restaurerats och VOFs synpunkter har funnits med hela tiden. Vi
har sett till att svarttärnor, skrattmåsar och numera även dvärgmåsar har goda häckplatser i
viken. Föreningen har även drivit frågan om ett jaktförbud i Asköviken och på strandängarna,
vilket infördes 2008. VOF har även varit verksam när det gäller att se till att inventeringsarbet-
ena i viken fortgår i nära samarbete med länsstyrelsen i Västmanland

Svarttärnan är en art som vi i Västmanland har ett särskilt ansvar för då drygt 50 par häckar(2008)
i landskapet. Viktigaste häckplatser för svarttärnan i Västmanland är Fläcksjön och Rörbosjön,
Gnien och Asköviken.

Ringmärkning av svarttärna i Fläcksjön, i området har tidigare även konstgjorda boplattformar
satts upp för arten. Foto: Torbjörn Hegedüs

Västmanlands Ornitologiska Förening
har tagit fram en ny dekal i färg med Västman-
lands landskapsfågel, tofsmesen. Dekalen finns
till försäljning för 10 kr/st plus 5 kr i porto och
kan beställas från:
Kjetil Jensen
Sunnanvindsgatan 22
723 50 Västerås
021-80 40 26
kjetil.jensen@spray.se

Betala in avgiften till plusgiro 10654-2. Glöm
inte att ange din adress!

VOFs 40-årsfirande
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Tidningen Fåglar i Västmanland, telefonsvararen och hemsidan.

Vår tidning har varit den viktigaste kontaktakten med VOFs medlemmar allt sedan stenciltiden
på 1970-talet till dagens tidskrift. Från 1969 till 1976 var tidningen en enkel stencilerad A4. Från
1976 får den sin nuvarande form i A5. Det första färgomslaget kommer med nummer 2 1989.  En
stor mängd redaktörer och redaktionsmedlemmar har arbetat många ideella timmar med tid-
ningen. Från tidning nummer 4 1980 kan man läsa att medlemmar i SOF bosatta i Västmanland
är automatiskt medlemmar i VOF. Dessa erhåller tidningen genom att betala 10 kr i årsavgift,
annars är avgiften 15 kronor per år. Redaktionen bestod då av Inga Östervall, Mikael Frost,
Sören Larsson och Anders Arnell, som senare blir föreningschef på SOF.

Under flera år under 1980-talet och tidigt 1990-tal så var bland annat Gunnar Lignell, Ulf
Carlson, Tomas Carlsson, Per Magnusson, Thomas Pettersson och Ann-Mari Åkerberg med-
lemmar av redaktionen. Sedan tog Daniel Green över rodret i och med nummer 1 1995 med stöd
av bland annat Robert Ström och Jan-Olov Bergström med flera. Daniel Green håller idag i SOFs
tidning fågelvännen och är fågelguide i Västmanland.

Under 1996 så får VOF en ny symbolfågel då nattskärran ersätts av tofsmesen. Under ledning
av Daniel Green och Annika Sandstöm så producerar VOF boken fågellokaler i Västmanland
som kommer ut 1999.

Med nummer 1 2000 så tog styrelsen över produktionen av tidningen, men det var en tillfällig
lösning för med nummer 2-3 2001 var den nuvarande redaktionen på plats med Jörgen Lindberg,
Lillebror Hammarström och Hans Klinga.

Före genomslaget av internet i landet så var de lokala telefonsvararna viktiga för informationen
fågelskådare emellan, nästan hela 1990-talet och fram till september 2005 fanns VOFs telefon-
svarare med färska observationer från landskapet.

VOF fick sin egen första hemsida sommaren 1997 som redan då lockade med länkar till dagliga
sammanställningar och observationer från Västmanland och Sverige, det var dock före ”svalans”
tid.

Föreningen på 2000-talet

Vi har satsat på många publika dagar inte minst fågelskådardagar i Asköviken tillsammans med
naturskolan som leds av fågelskådaren Christer Svensk. På naturskolan arbetar även Niclas
Lignell som sprider fågelintresset till många unga.
VOF har även medverkat på mässor och olika arrangemang i landskapet.
Satsningar på ungdomsgrupper har varit helt beroende av eldsjälar. Två unga skådare som under
00-talet höll i exkursioner med mera för unga skådare var David Kihlberg då i boende i Tillberga,
numera i Göteborg och Oskar Nilsson från Köping och numera studerande i Lund.

Fågelskådardag i Asköviken oktober 2009. Foto Torbjörn Hegedüs

VOFs 40-årsfirande
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Men vi skall erkänna att det är svårt att hålla igång ungdomsarbetet då många unga skådare
lämnar vårt landskap för studier och arbete på annat håll.
En positiv trend under de senaste åren är att fler kvinnor skådar fåglar. Elisabeth Evjen från
VOFs styrelse har dragit igång ett lokalt nätverk med skådande tjejer. Glädjande är även VOFs
grupp daglediga som startade 1999 när Lennart Urby, Sten–Ove Sandell med flera fick igång
skådning för pensionärer och andra som kunde träffas på vardagar. Gruppen har en rad aktivi-
teter och hela 80 medlemmar idag.

Antalet medlemmar i VOF har varit runt 400 i ganska många år under 00-talet, så här är
utmaningen att få med många fler. Vi har producerat värvningsfoldrar som sprids bra och som
gör att vi syns.

Fågelskydd och inventeringar

Vårt fågelskyddsarbete är något som jag som ordförande från 1999 har prioriterat. Vi har som
nämnts jobbat mycket med Asköviken, men även haft ett gott samarbete med länsstyrelsen i
Västmanland runt många andra ärenden. Vi har aktivt kämpat för skydd av lappuggleskogar,
föreslagit nya naturreservat bland annat Gäddeholm vid Hässlösundet i Västerås, som nu skyd-
dats. Vi har även stridit för ett inrättande av nytt reservat på Kungsuddens strandängar i
Kungsör, ett arbete som pågår. Föreningen har även svarat på en rad remisser och vi har lyckats
med att rädda exempelvis havsörnsboplatser från att exploateras.

VOFare som inventerat risbon där lappuggla kan häcka. Information som lämnats till skogsbo-
laget för skydd av området. Flera par lappugglor häckar nu i Västmanland, det är landets
sydligaste permanenta häckningsområde. Foto Torbjörn Hegedüs.

Lappuggla i Köping kommun. Foto: Jörgen Lindberg.

Vårt stora projekt med att återställa den torrlagda Ångsjön, nära Irsta, till en riktig fågelsjö
fortgår. Där har vi nått framgångar som hävd av strandängar och nytt fågeltorn, delar av sjön  har
öppnats upp. Men vi saknar fortfarande det viktigaste att få till ett höjt vattenstånd i sjön. Det
är VOF medlemmen Bjarne Eriksson som tillsammans med VOFs styrelse arbetet mest med
Ångsjön som nu går vidare in i 2010-talet. Vi samarbetar i frågan med Västerås kommun och med

några av områdets markä-
gare.

Naturvårdsarbete av
VOF i Ångsjön.
Foto Torbjörn Hegedüs.

VOFs 40-årsfirande
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En annan viktig del har varit fågelinventeringar som löper som en röd tråd genom hela VOF
historien. Omfattande inventeringar av många arter har skett, inte minst av de riksinventering-
sarter som har viktiga populationer i landskapet. Dessa inventeringar har vi haft nytta av i våra
förhandlingar med skogsbolag och myndigheter. Två exempel på vad vi har använt våra invente-
ringar och kunskaper till är när vi kommit med förslag gällande skydd av häckande fåglar på
Ridön och Ängsö.

Utöver riksinventeringsarter har VOF bland annat inventerat lanskapets backsvalor, tretåiga
hackspettar, rastande sjöfåglar och havsörnar på vintern. Andra projekt som genomförts är
rödstjärteprojekt med både holkbyggnation och inventering. Vi har haft stor hjälp regionala
rapportörer i hela Västmanland. Införandet av rapportsystemet svalan har inneburit ett upp-
sving för rapporterandet i landskapet.

Två riktigt stora aktiviteter har varit de återkommande uggleinventeringarna som VOF organise-
rat. Upp till 140 personer har årligen varit inblandade i uggleveckan under 2000-talet.
Uggleinventeringar har förekommit länge i landskapet och i nummer 1 av föreningens nystartade
skrift från 1970 står följande att läsa: ”Ramnäs – Surahammars uggleinventering. På skärtorsdags-
kvällen 1970 gick Ramnäsklubbens traditionella uggleinventering av stapeln. Det året gav den
enbart en uggla, en pärluggla sedan det börjat snöa klockan 22.”
Men under senare goda år så kunde en uggleinventering ge fantastiska antal exempelvis så
noterades 148 ropande pärlugglor, 107 sparvugglor och 6 hökugglor under inventeringar från 11-
19 mars 2006.

Ett annat stort och återkommande evenemang är artrallyt. Det första artrallyt i VOFs regi
startade 2001. Från starten är det skådare från Hallstahammar med Ulf Carlson, Per Eriksson,
Stefan Johansson med flera som arrangerat rallyt. Artrallyt är numera ett av de största i landet
med exempelvis 33 lag och 103 deltagare 2007.

Med ett välbesökt 40-årsjubileum med drygt 70 deltagare och en aktiv styrelse, en bra tidning
och en fungerande hemsida så kan föreningen se framåt och sikta på ett 50 årsfirande om 10 år.

Tretåig hackspett i Surahammars kommun.
Foto: Lillebror Hammarström

VOFs 40-årsfirande

Havsörnens återkomst på bred
front i Västmanland är ett av
glädjeämnena under de senaste
årtiondena. Foto: Lillebror
Hammarström
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Vim
m

elbilder

VOF 40-år

En stark landskapsförening behövs för både fågelintresset och fågelskyddet i landskapet. Det är
även viktigt att skänka en tanke till de kämpande lokala föreningar vi har som gör ett stort arbete.
Det är helt klart svårare idag att driva mindre föreningar, inte minst är det svårt att få tag på
styrelsemedlemmar och ledare, och här måste VOF kunna fungera som stöd och inspiration.

Tofsmes blev Västmanlands ornitologiska förenings
symbol 1996.
Den nuvarande dekalen är ritad av Dan Zetterström.

Text: Torbjörn Hegedüs

Vimmelbilder
VOF 40-år

Åke Berg, Karin Andersson och Torbjörn
Hegedüs

Jens Wahlstedt berättar om Västmanländska minnen

Hungriga
skådare!

Omkring 70 skådare firade föreningens 40års jubileum.

VOFs 40-årsfirande
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Vimmelfoton: Gunnar Niklasson

VOFs 40-årsfirande

Vimmelbilder
VOF 40-år

Åke Berg, Jens Wahlstedt och Karin Andersson

På bilden syns bl.a. Lennart

Urby, Monika Green och

Oddbjörn Evjen

På bilden ses bl.a. Ghia Krantz Bohlin,
Niklas Ingerstedt, Rickard Lager och

Kerstin Jahnke

Daniel Green, Anette Berglinn, Rune

Berglinn och Håkan JohanssonVimmelbilder
VOF 40-år
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Er kikar- och
klädesleverantör i

Västmanland
Vi lagerhåller modeller från b.la. följande fabrikat

HMK i Västerås

Hylsv. 4

721 30 VÄSTERÅS

021-381390

www.hmk.nu

hmk@swipnet.se

Vi finns i
Kopparlunden
mittemot
SILVAN
byggvaruhus

VOFs 40-årsfirande

Vimmelbilder

VOF 40-år

Elisabeth Evjen
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Även 2009 blev ett bottenår
för pärlugglorna i vår region

HOF:s pärluggleentusiaster är i full gång med höststädningen av pärlugglornas holkar,
och vi kan konstatera att 2009 blev, liksom 2008, ett riktigt bottenår för pärlugglorna i
vår region. Ytterst få ropande pärlugglor har rapporterats från området och under

VOF:s uggleinventeringsvecka hördes inte en enda pärluggla här. Förvåningen var därför stor då
jag under en holkkollrunda hörde ett rassel i en holk och en hona tittade ut och spände sina gula
ögon i mig. En syn som gav ståpäls på hela kroppen.

Lite information om projektet; I samarbete med Sveaskog, på vilkens mark projektet fått
tillåtelse att sätta upp holkar, har HOF cirka 200 pärluggleholkar uppsatta i Köpings och
Skinnskattebergs kommun. Dessa sköts av ett antal entusiaster i HOF. Holkarna städas på

hösten (och byts ut vid behov), kontrolleras en till två gånger på våren/försommaren och
ringmärkare kommer ut vid lyckade häckningar. Syftet med HOF:s pärluggleprojekt är att stötta
en art som är svårt trängd av dagens skogsbruk. Bristen på naturliga boträd är stor och skogarna
krymper. Projektets huvudsyfte är att agera ”bostadsförmedlare” till våra pärlugglor. Ett ”sido-
syfte” är att kunna påvisa viktiga häckningsområden för pärlugglor inför Sveaskog, så de ges
chansen att ta med detta i sin planering av avverkningsområden. Ett andra sidosyfte är att väcka
intresse för pärlugglor och skogen i stort, så fler människor ser värdet i de skogar som finns kvar.
Vi hoppas på ”ringar på vattnet effekter”

Våren 2009 mottog HOF:s pärluggleprojekt bidrag från Stiftelsen Alvins fond. Pengarna är
avsedda att täcka bensinkostnader i samband med kontroll och städning av holkarna, ringmärk-
ning och till vissa löpande kostnader så som spån, ståltråd och nya holkar. Bidraget mottogs
med glädje och förhoppning om många kommande pärlugglehäckningar i holkarna.

2009 års ”resultat” blev, trots allt, tre konstaterade häckningar.
Häckning 1 gav tre ägg som ledde till tre ungar. Honan och alla tre ungar ringmärktes.
Häckning 2 gav fem ägg som ledde till fyra ungar. Honan och alla fyra ungar ringmärktes.
Häckning 3 gav fyra ägg som ledde till fyra ungar, varav en var blind och mycket mindre än de
andra ungarna. Vid ringmärkning märktes honan samt de tre större ungarna.
Det är glädjande att kunna konstatera att det trots väldigt få rapporter om ropande pärlugglor
ändå finns några som lyckas med sina häckningar. En intressant händelse noterades under en
nattskärreutflykt den 7/6. Då hördes en pärluggla ropandes samtidigt som en nattskärra spelade
på samma plats. En spännande mix av skogens nattliga ljud, på ett sätt jag aldrig upplevt förr.

Projektet har givit ringar på vattnet (Hurra!!! Ett sidosyfte är uppfyllt). Flera skådare och
fotografer har hört av sig och är intresserade av projektet och att få se och även fotografera
ugglorna. Det ser vi givetvis som mycket glädjande. Ett ökat intresse för våra ugglor och andra
skogsinnevånare är mycket viktigt för en balanserad skogspolitik, så skogen inte bara ses med
ekonomiska ögon. Ju fler ekologiska ögon som öppnas för skogen desto större blir chansen till
en mer balanserad syn på skogsbruk i framtiden. Något som gynnar ugglorna och övriga skogs-
innevånare. Samtidigt vill vi inte göra våra ugglor till ett ”jippo” så vi riskerar att störa dem och
i värsta fall spoliera en häckning. Grundprincipen är att allt som sker ska ske på ugglornas
villkor, annars motsäger vi oss våra egna syften. Vi jobbar för ugglornas bästa och har alltid
ugglornas väl i första rummet. Därför är vi mycket försiktiga med att ta med fotoentusiaster och
naturintresserade till våra häckningar. Vi välkomnar intresserade frågor och är mycket glada åt
att ett gäng entusiaster har hört av sig och vill starta en egen runda i sitt hemområde. Vi svarar
mer än gärna på frågor och visar gärna hur vi har gjort och tänkt och vilka erfarenheter vi har.

Nu, så här efter tre riktiga bottenår, ser vi fram mot en förhoppningsvis snörik vinter, gott om
gnagare i skogarna och många ropande pärlugglor i skogarna. För vad är en
vinter utan det vemodiga, lite försiktiga hoande pärlugglan bjuder på en vind-
stilla, stjärnklar och kall vinternatt?

Text: Daniel Brehmer

Foto: Lillebror Hammarström

Bottenår för pärlugglorna
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Lördagen den  9 januari 2010

inbjuder VOF såväl nybörjare som mer erfarna fågelskådare att vara med i vår spännande tävling
där det gäller att skåda så många fågelarter som möjligt i det vintriga Västmanland.
Regler och förutsättningar:
Från kl. 00.00-15.00 skall samtliga fågelarter som påträffas räknas. Ett lag skall bestå av minst
två deltagare och då måste båda se eller höra arten, om man är tre i laget behöver bara två se eller
höra arten, vid fyra behöver bara tre se eller höra arten osv. för att den skall räknas, allt för att
underlätta att kunna ta med nya skådare som kanske inte är så vana ännu.
Respektive lag får endast räkna arter i en valfri Västmanländsk kommun.
Klockan 16.00 träffas vi sedan på restaurang Westerqvarn i Mölntorp, Hallstahammar för att
äta god mat och gå igenom våra listor och hylla segrande lag. Det blev nya vinnare 2009 laget
kom från Köping.
Samma pris gäller som förra året gräddstuvad pyttipanna + dryck 100:-, vill man istället ha
starköl är priset 150:-.
Anmäl ditt lag till Ulf Carlson 0220-15606 eller Internet till Hallstarapporter
hallstarapporter@bredband.net senast 7 januari 2010.

STÄLL UPP FÖR FÅGELSKÅDNINGEN I VÄST-
MANLAND.

En liten uppmaning. Om alla lägger in sina januariobsar
på Svalan kan vi till nästa år göra en procentuell räkning
detta gäller alla kommuner.

Lördagen den 13 februari - Rovfåglar på vintern.
Följ med på VOFs rovfågeltur i Västerås och Fläcksjötrakten. Vi spanar efter ormvråk, fjällvråk,
tornfalk, havsörn och med tur kanske kungsörn? Vid fläcksjön besöker vi även fågelmatning där
nötkråka och även gråspett ofta ses. Samling vid Bryggargården i Västerås klockan 7,30. Samåk-
ning . Vi är åter i Västerås ca klockan 13. Tag med fika!
Ledare: Torbjörn Hegedüs

Ugglelyssnarvecka i hela landskapet 20 – 28 mars
Under hela veckan lördagen 20 mars till söndagen 28 mars hoppas vi att så många som möjligt

ger sig ut och lyssnar och rapporterar vad ni hör. Hörda ugglor rapporterar du på Svalan.

Mer info. kommer på föreningens hemsida.
Ledare: Sören Larsson

Härfågelhäckning i Västmanland 2008

Det spännande häckningsfyndet kunde vi läsa om i ”Fågelrapport för Västmanland 2008”
i nr 2/2009 av tidningen ”Fåglar i Västmanland”. Thomas Pettersson skrev bl.a. i fågel
rapporten:

”I närheten av Västerås häckade ett par härfågel framgångsrikt med minst två flygga ungar som
resultat. Detta är den första konstaterade häckningen i Västmanland och faktiskt den första i
Sverige sedan 2001, då häckning rapporterades från Öland!”
Boplatsen var förlagd till en hålighet i en ask i anslutning till en bondgård. På grund av fåglarnas
störningskänslighet samt förhoppningar om att fåglarna skulle återvända till samma häcknings-
plats beslöt man inom Rrk Västmanland/VOF att hemlighålla platsen för den lyckade häckningen.

Annika Öhrn var den som upptäckte härfåglarna och rapporterade till Thomas Pettersson Rrk/
VOF. Här kommer hennes berättelse.

Härfåglarna

Första gången jag såg en härfågel var en vacker försommarkväll den 12 juni 2008. Jag bor
tillsammans med min familj i liten by på landet utanför Västerås. I bygden där vi bor är det
blandad terräng med åkrar, ängar och skogspartier, ganska kuperat för dessa trakter. Det finns
bondgårdar och i hagarna runtomkring betar hästar, får och kor. Jag och min dotter Matilda samt

Foto: Markus Rehnberg

Härfågelhäckning i Västmanland 2008VOF programmet

VOF programmet

Vinnarna 2009 kom från Köping
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Program vinter/vår 2010  -  VOFs tjejskådare

Fågelutflykter och temakvällar om fåglar.

VOFs tjejskådare träffas under vintern den första måndagen i varje månad kl.
18.00 i Studiefrämjandets lokaler, Pilgatan 8 C, Västerås.  Förutom temakvällar
om fåglar planeras  utflykter.

Kostnadsfritt för medlemmar i VOF!

Kontaktperson:

Elisabeth Evjen . Telefon: 021-55748, 070-6452891. E-post: elisabethevjen@yahoo.se

JANUARI: 18/1 kl. 18.00. Tema: Våra övervintrande fåglar.
FEBRUARI: 1/2 kL. 18.00. Tema: Rovfåglar
MARS: 1/3 kl. 18.00. Tema: Ugglor och skogsfågel.

För mer detaljerat program samt datum för kommande utflykter v.g. se VOFs
hemsida: www.vofbird.com

VÄLKOMNA

hennes kompis Ebba och mamma Lena var på väg hem i bilen från tjejernas ridlektion, klockan
var omkring åtta på kvällen. Lena och jag satt faktiskt och pratade om fåglar för deras familj hade
ganska nyligen flyttat till området och de funderade på att skaffa en kikare och börja titta på
fåglar. Jag berättade att vi tittat lite på fåglar innan vi fick barnen men att vi tyvärr inte har så
mycket tid över för det längre.
Just då dök härfågeln upp i luften mitt framför bilen fladdrande i luften, jag förstod förstås inte
omedelbart vad det var för art men jag sa till Lena att det där var nog en ovanlig fågel! Efter en
liten stund kom jag att tänka på mina föräldrars grannar i Skåne utanför Ystad som haft en
härfågel på besök för många år sedan och den gången hade jag slagit upp den i fågelboken och läst
om den, kunde det vara en sådan fågel? Sällsynt, det visste jag. Jag sa till min man när vi kom hem
att jag trodde jag sett en härfågel.
Jag tänkte inte så mycket mer på händelsen förrän jag såg en fågel igen! Det var den 24 juni och
jag var på väg hem från skolan med barnen på eftermiddagen, då såg vi den på marken på en äng
inte alls långt ifrån där vi gjorde den första observationen. Den stod väldigt stilla i gräset ungefär
20 meter från bilen så att jag och barnen kunde se den tydligt utan kikare. Den hade huvud-
fjädrarna nedfällda men jag blev ändå helt säker på att det var en härfågel som vi såg.
När jag kom hem letade jag upp Västmanlands ornitologiska förenings hemsida och skickade
iväg ett mejl, det dröjde inte förrän jag fick svar som sa att omständigheterna kunde tyda på
häckning. Jag tog med kikaren och gick till platsen och där såg jag mycket riktigt två härfåglar
sittande i skogsbrynet vid ängen inte långt ifrån varandra, den ena på marken och den andra på
en gren nära marken. De satt där alldeles stilla en stund innan de lyfte och flög iväg i sommar-
kvällen med sin speciella flykt. Det måste vara kontrasterna mellan de svarta och vita fälten på
vingarna som gör att de gör intryck av att fladdra lätt som en fjäril.
Nästa dag träffade jag Marcus från ornitologiska föreningen som studerade fåglarna, han visade
mig hackspettshålet i den gamla asken där fåglarna häckade och som till min stora förvåning låg
i allén till en bondgård! Det började då det gå upp för mig hur stor denna händelse var i
fågelsammanhang. Jag lovade att inte röja platsen p.g.a. fåglarnas störningskänslighet.
Vi kunde inte låta bli att höra av oss till våra fågelintresserade vänner i Uppsala. Lasse började
tala osammanhängande i telefon när jag berättade om de häckande fåglarna och bad att få ringa
upp när han lugnat ner sig. De lovade att hålla saken hemlig och kom redan nästa kväll. Tub-
kikaren var med och vi kunde se två ungar i boet! Föräldrarna tog kortare och längre turer för att
hämta mat och lämnade födan i flykten förbi boet, vilken precision! Jag fick dessutom se en av
dem fälla upp huvudfjädrarna där den stod på gräsmattan nedanför boet, vackert! Vi träffade en
pojke som bor på gården och han berättade att de ofta såg fåglarna i gräset utanför boningshuset,
de hade förstått att de var härfåglar efter att ha hittat dem på internet. Vi gick mycket nöjda
hemåt, det är något med de här fåglarna som gör en glad!
Vi såg sedan fåglarna i stort sett varje dag, de jobbade hårt med att samla föda och flög ganska
långt iväg. Som längst såg jag dem lite mer än en halv km från boet och var en dag nära att köra

på dem med bilen. Helt plötsligt var de bara där lågt i luften framför oss och jag fick lov att
tvärbromsa med bultande hjärta.

Dagarna gick och vi väntade på att ungarna skulle lämna boet. Måndagen den 7 juli var sista
gången jag såg en härfågelförälder lämna föda i boet. För varje dag som gick efter det trodde vi att
vi missat ungarna tills en söndagsmorgon den 13 juli. Vi kom åkande i bilen och där på vägen
utanför gården satt en unge ganska ihopkrupen, jag fick återigen tvärstanna med bilen för att inte
köra på en härfågel. Den satt kvar en stund sedan reste den huvudfjädrarna och flög iväg ut över
ängen sedan såg vi dem inte mer. Mina föräldrar var med så även de hade glädjen att få se den fina
fågeln.

Annika Öhrn

Brun kärrhök
Riksinventeringsart 2010

Program för VOFs tjejskådareFågelrapportering i Västmanland
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Årsprogram 2010 för VOF:s Daglediga

Utifrån det här övergripande årsprogrammet gör vi detaljerade veckoprogram.
Veckoprogrammen omfattar både inomhusaktiviteter och dagsutflykter. Inomhusträffarna har
vi i Studiefrämjandets lokaler Pilgatan 8 i Västerås. Vi startar kl 14:00 på torsdagar och avslutar
efter ca tre timmar. Då har vi också hunnit med kaffe och trevlig samvaro. 2010 års vecko-
program kommer att finnas på VOF:s hemsida. Det kommer också att mailas ut och delas ut i
samband med Dagledigas träffar.

Vårterminen startar den 14 januari och slutar den 27  maj.
Teman under vårterminen: Jan: vintermatning, strömstare och siskor. Feb: rovfåglar. Mars:
ugglor, spettar och orrspel. Apr: svanar,gäss och änder. Maj: vadare och sångare.
Under våren planerar vi utflykter till bl a  Fläckebo, Färnebofjärden, Kolbäcksdalen, Ryda-
slätten, Asköviken, Hjälstaviken, Höskovsmossen, Sörfjärden , Tysslingen/Oset och Angarn.
Studiecirklar:
Holkcirkel: Den är i år inriktad främst på skötsel och bevakning samt produktion av nya holkar
för bl a sparv- och slaguggla samt mesar.  Information Erik Westman 021-33 23 58.
Power Point: Information Sten-Ove Sandell 021-620 65.
Flerdagsresor:
Hallandskusten/Varberg i början av maj. Ejder och lomsträck mm. Övernattning på vandrarhem.
Information och intresseanmälan: Lennart Urby 021-527 78.
Tinäset, Färnebofjärdens nat. park. April/maj. Ugglor och spettar. Ev. övernattning (om intresse
finns) Information och intresseanmälan: Sten Andersson 021-33 24 87. Sten
kommer att berätta och guida i sina ungdomsmarker.

Första veckoprogram:
14 jan kl 14:00 Studiefrämjandet
Vintermatning. Aktuella rapporter

21 jan kl 14:00 Rödstjärtsprojektet i Surahammars kommun. Sören Larsson.

De närmaste torsdagarna härefter kommer vi besöka markerna vid Ryda kungsgård NO Enköping
för att skåda rovfågel och Kolbäcksdalen för att titta på strömstarar. Vi kommer även att göra en
utflykt till Naturhistoriska Riksmuseet samt besöka vintermatningar. Vi bestämmer dagar och
tider när vi ser hur vintern blir. Vi kommer att meddela bl.a. via mail.

Höstterminen startar den 26 augusti och slutar den 2 december.
Teman under höstterminen: Aug: vadare. Sept: Änder, doppingar, lommar. Okt: rovfåglar,
ungfågeldräkter. Nov och dec: Rovfåglar, vitfågel ungfågeldräkter. Vintermatning.
Under hösten planerar vi utflykter till bl a Hjälstaviken, Norsa ängar, Asköviken, Fläckebo
Öjesjön, Kvismaren och Väddö/Grisslehamn.
Flerdagsresor:
I likhet med tidigare år försöker vi passa på när det är tjänligt väder för bra havsfågelskådning
på västkusten. Vi åker med mycket kort varsel. En eller två övernattningar. Intresseanmälan:
Sten-Ove Sandell 021-620 65
Studiecirkel:
Skötsel av uppsatta holkar och ev. holksnickeri. Information: Erik Westman
021-33 23 58.

Vill du veta mer eller har du fundering eller tips på något som rör vår verksamhet, hör av dig
till någon i programgruppen: Bo Askerin 021-18 33 93, Britt Björkman 021- 83 01 32,
Kerstin Jahnke 021-13 35 08, Göran Johansson 021-33 06 71, Sten-Ove Sandell 021-620 65
Erik Westman 021-33 23 58 eller Lennart Urby 021-527 78.

Angående den anlagda branden vid Lagårdssjön, Strömsholm

Naturen är vårt intresse, vår hobby

Sedan 70-talets slut har vi önskat en mötesplats vid Lagårdssjön i Strömsholm, för oss och
för alla. Under hela 2000-talet har vi aktivt arbetat för att uppnå detta. Efter många turer
och vändningar var byggnationen klar för ett par månader sedan. Resultatet blev långt

över förväntan, både den handikappanpassade observationsplattformen och tillströmningen av
besökare. Nu när plattformen brunnit ner, stucken i brand, har glädje ryckts bort. En glädje som
delades av långt fler än vi kunde ana. Där fanns också stolthet över att i området få ha en plats
som kunde mäta sig med hela Europas. En plats, en port varifrån en av Sveriges pärlor, Ströms-
holm Naturreservat öppnade sig. Just nu känns det bara tomt.

Det är inte klokt det som händer vid många av våra fritidsanläggningar i dag. Bl.a.vandaliseras
Mölntorps golfklubb och ridskolan Strömsholm ideligen. Människors drömmar förstörs. ”Ström-
holms källa var märkvärdig. Hon ligger på själva sjöbottnen på 5 alnars djup; när man ror över
henne kan man nästan hissna, ty dess blå botten tycktes oändligt djup”. Så skrev Carl von Linné
den 26 augusti 1741. Idag, 268 år senare, behöver vi samla kraft innan vi sjunker.

Styrelsen för Hallstahammars naturskyddsförening

Härfågelhäckning i Västmanland 2008
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Fågelrapportering i Västmanland

Inledning
Att skåda fågel är kul! Och ännu roligare blir det ju om man dessutom delar med sig av sina
iakttagelser och rön – delad glädje är dubbel glädje, heter det ju! Nåja, riktigt alla håller kanske
inte med om det, men tack och lov är det många som gör det. Varför ska man då rapportera sina
iakttagelser av fåglar? Som jag ser det finns två huvudskäl, dels att stimulera varandra genom
information och ny kunskap, dels att bidra till kännedomen om fågelfaunan. Det senare bidrar i
sin tur till att göra fågelskyddsarbetet bra mycket effektivare än om man skulle behöva inleda
varje projekt med en basdokumentation. Därutöver kan väl få förneka lyckan i att hitta en
sällsynt fågel och att få den bekräftad av andra!

Historik
I det följande ska jag försöka att summera utvecklingen av fågelrapporteringen i Västmanland.
Till att börja med kanske jag ska försöka mig på att definiera vad en fågelrapport är, åtminstone
som jag ser det. Uppgifter om fåglar med anknytning till Västmanland står att finna i litteraturen
i viss utsträckning åtminstone så långt tillbaka som i mitten av 1700-talet. Uppgifterna är dock
ytterst summariska med angivande av art men knappast något mer. För att enligt min mening
kunna få klassas som en ”rapport” menar jag att uppgiften bör innehålla tidpunkt (åtminstone
ungefärlig) och plats, gärna också omständigheter samt observatörens eller rapportörens namn.
Rapporten bör också vara ”aktiv”, dvs. ämnad att sprida kunskap om just den uppgiften, inte
bara råka finnas med i något annat sammanhang. Det senare exkluderar t.ex. skottlistor och
tillvaratagna (monterade) fåglar. Den allra första rapporten från Västmanland som uppfyller
dessa kriterier torde därför vara en rapport i Tidskrift för Jägare och Naturforskare, årg. 2
(1833), om att blåkråkan år 1832 anlände till Eknö i Björskog den 13 maj. Det bör kanske
tilläggas att blåkråkan på den tiden häckade tämligen allmänt i trakten! Detta var ingalunda något
startskott för en strid ström av rapporter, tvärtom! Under hela återstoden av 1800-talet var de
oregelbundna och inte på något sätt systematiska. En av de första som åtminstone då och då
meddelade sina (och andras) iakttagelser var Carl Gustaf Löwenhielm i Nora, bl.a. sekreterare i
Örebro läns hushållningssällskap. Det gäller exempelvis Västmanlands första (och hittills enda!)
rapporterade fjällripa vid Bredsjö i Hjulsjö i december 1895 (Löwenhielm 1896).

I vissa nationella sammanställningar av tidigt datum förekom uppgifter från Västmanland yt-
terst sparsamt. Det gäller t.ex. Sundevall & Kinbergs Svenska foglarna, som utkom i flera band
under perioden 1856-86. Det första försöket att göra en regional fågelfaunistisk sammanställ-
ning som rör Västmanland får nog tillskrivas Carl Rudolf Sundström med sin avhandling år
1868, Bidrag till kännedomen af Örebro läns vertebratfauna. Den avser förstås Örebro län,
men då som nu innefattar länet i stort sett västra halvan av landskapet Västmanland. Sundström
följde upp detta med ett antal meddelanden som publicerades av Vetenskapsakademin, på tyska
(!), åren 1888-92.

ÖNSKAS KÖPA:

BEG. KIKARE/TUBKIKARE !

Det är flera bland VOF:s tjejskådare och ungdomsskådare som saknar
tubkikare och/eller handkikare. Har Du en kikare eller tubkikare som
Du vill sälja så kontakta Elisabeth Evjen, tel 070-645 28 91 eller
elisabethevjen@yahoo.se, eller någon annan i VOF:s styrelse så för-

medlar vi kontakt.

Foto: Lina Lövgren

Fågelrapportering i Västmanland

Hur ser dina holkar ut?
Vinternöje? Dags att snickra lite holkar!. Gå in på

SOF:s hemsida, där finns tips och ritningar på holkar.

www.sofnet.org
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Publicerade uppgifter i böcker och tidskrifter, liksom ett och annat direkt upprop, bidrog till att
stimulera meddelandet av iakttagelser. Exempelvis diskuterades i Fauna och flora kring svalor-
nas ankomst år 1910, vilket föranledde adjunkten E. Vretlind att från Sala meddela att ”en
intresserad jägare därstädes iakttagit ladusvalor den 28 april” (Fauna och flora 5: 285).

Den första sammanställningen som gäller hela Västmanland gjordes av västeråslektorn Oskar
Mattias ”Matts” Floderus och publicerades i Fauna och flora (Floderus 1925). Förutom ett
fåtal uppgifter om däggdjur domineras de sju sidorna av fågeluppgifter från olika delar av
landskapet och byggde på uppgifter från ett antal olika meddelare. Flertalet av dessa brev
(”fågelrapporter”) finns bevarade i Västerås stadsarkiv. De sammanställda uppgifterna är för-
visso många gånger svepande och synnerligen oprecisa, men även hårda data redovisas. Även
om sammanställningen gällde landskapet ingår även uppgifter från t.ex. Fjärdhundra, som på
den tiden tillhörde Västmanlands län! Floderus konstaterade inledningsvis i sin artikel att
Västmanland är föga utforskat i faunistiskt avseende och jämför med grannlandskap som t.ex.
Närke och Dalarna. Västmanlands naturvetenskapliga förening bildades år 1922. Föreningen
upprättade bl.a. en ”bladkatalog” (kartotek) över områdets ryggradsdjur. Även detta kartotek,
som tyvärr inte tycktes bli särskilt långlivat, finns bevarat i Västerås stadsarkiv. Dock är detta
det första embryot till ett försök att systematisera insamlandet av faunistiska uppgifter gäl-
lande Västmanland. En föregångare till dagens regionala rapportkommitté!

Floderus konstaterande ovan att mycket återstod att utforska när det gäller inte minst fågelfau-
nan kom att gälla ytterligare några decennier. Det är påfallande hur magert med uppgifter som
finns i litteraturen, jämfört med praktiskt taget alla övriga landskap i södra Sverige. Jag har ägnat
rätt mycket tid åt att hitta uppgifter, men tvingas konstatera att västmanlänningarna genom
tiderna inte har varit särskilt meddelsamma. Bättre är det nu, tack och lov!

Bland de fåtaliga meddelarna från Floderus tid och fram till och med 1950-talet fanns t.ex.
Ragnar Tenow, John Bernström, Sten-Bertil Fredriksson, Jens Wahlstedt, Olle Tenow, Erland
Green, Sven-Olof Andersson, Hans Avelin, Bengt H. Girell, Harald Wedérus samt bröderna Bo
och Rolf Kumlin. Flertalet av dessa var baserade i Västerås.

Svenska Naturskyddsföreningens fågelsektion började år 1942 att utge tidskriften Vår Fågel-
värld, som några år senare förvaltades vidare av den nybildade Sveriges Ornitologiska Förening
(SOF) och som utkommer än idag. I Vår Fågelvärld duggade notiserna allt tätare, oftast under
rubriken ”Smärre meddelanden”, men någon sammanhållande funktion fanns inte annat än tid-
skriftens redaktion och någon överskådlighet fanns inte. Redaktionen insåg detta och från och
med den 1 januari 1964 bestämdes att lokala rapportkommittéer skulle knytas till VF:s redak-
tion. Den lokala rapportkommittén för ”Västeråstrakten” utgjordes då av Hans Avelin (rapport-
mottagare), Sven Olov Jansson, Einar Björklund och Hans Schiölde.

Den första sammanställningen av fågelrapporter rörande Västmanland i Vår Fågelvärld gällde
perioden 1957-61 (Avelin m.fl. 1962). Det var en sammanställning på tre sidor och innehöll
uppgifter uteslutande från landskapets östra halva. Den då bristande samordningen illustreras
dels av att enstaka iakttagelser och korta sammanställningar av andra fortsatte att publiceras
utan sammanhang. Efter VF-redaktionens grepp att försöka systematisera rapporteringen pu-

blicerades den första sammanställningen avseende perioden 1962-65 (Avelin 1966). Det var en
mycket kort sammanställning på drygt en sida och även den innehöll uppgifter uteslutande från
landskapets östra halva. Därefter publicerades årsvisa sammanställningar under återstoden av
1960-talet. Vår Fågelvärld fortsatte med att publicera landskapsvisa sammanställningar under
1970-talets första hälft. De var, åtminstone med ett regionalt öga sett, tämligen summariska, för
att inte säga knapphändiga. De var dock i hög grad inriktade på att uppdatera uppgifter i den
nationella Förteckning över Sveriges fåglar, som utkom med sin sjätte och sista upplaga år
1970. Efterföljaren heter Sveriges fåglar med den senaste upplagan utgiven år 2002. Från och
med 1976 års fågelrapporter togs ett nytt grepp på central nivå genom att nationella samman-
ställningar publicerades. Den kom att under många år vara uppdelad i en ”allmän” rapport
respektive en rapport som gällde raritetskommitténs verksamhet med sällsynta fåglar. De pu-
blicerades i Vår Fågelvärld till och med 1991 års rapporter, därefter i årsboken Fågelåret. Från
och med 2005 års fågelrapporter publiceras båda sammanställningarna integrerat i Fågelåret.

De nationellt publicerade rapporterna från Västmanland under 1960-talet och början av 1970-
talet i Vår Fågelvärld var av utrymmesskäl relativt summariska och tillfredsställde inte regio-
nala och lokala önskemål om att kunna ta del av mer utförliga uppgifter. Därför såg de första
regionalt publicerade dagens ljus i mitten av 1970-talet, i VOF:s medlemsskrift Meddelanden
från Västmanlands Ornitologiska Förening. Den första gällde 1975 års rapporter och omfat-
tade sju maskinskrivna sidor i A5-format (Lindell 1976). Redan uppföljaren året därpå var
betydligt mer omfångsrik, 14 sidor, och innehöll dessutom kartor, tabell och histogram (Eriks-
son m.fl. 1977). Nytt då var också att en s.k. rapportmall publicerades, dvs. rapportkommitténs
önskemål i tabellform om vilka typer av fågelobservationer som var mest angelägna att få in
rapporter om. Det gällde förstås ovanligare arter, men också uppgifter om häckning gällande
särskilt intressanta arter liksom vissa fenologiska uppgifter (vinterfynd etc.). Redan här gjordes
ett försök till lokal anpassning med anledning av att vissa arter förekom, och förekommer,
ojämnt över landskapet. Dessa lokala anpassningar togs bort från och med 1986 för att få ett
mer regionalt perspektiv och för att göra rapportmallarna enklare att följa.

Regionala fågelrapporter har därefter publicerats årligen och på i princip samma sätt. Utform-
ningen i detalj har varierat och utvecklats, men en tydlig trend är att omfånget har blivit allt
större. Således omfattade 2008 års rapport hela 79 sidor, förvisso inklusive en del fotografier,
men också histogram och tabeller, vissa år även kartor.

Ledamöter
Från starten 1964 har sammanlagt 43 personer ingått åtminstone något år i rapportkommittén.
Jag har försökt att sammanställa dessa i tabell. När det gäller de första åren är dokumentationen
bristfällig och jag kan ha missat någon person eller något år som någon person medverkat. Jag ber
om överseende med det. Några har gjort korta gästspel medan andra har varit desto mer uthålliga.
Den i särklass mest uthålliga är Karl-Gunnar Källebrink, som outtröttligt ingått i rapport-
kommittén sedan 1976 och gör så än idag! Genom åren har sammanlagt sju personer arbetat som
sammankallande i kommittén, även benämnd ”rapportmottagare”. Förr var detta begrepp mer
relevant när rapporterna skickades per brev. Den förste rapportmottagaren var Hans Avelin,
Västerås, som höll i trådarna de första fem åren. Därefter vidtog, i tur och ordning och med antal
år inom parentes, Ingvar Granqvist (1), Arne Sjögren (3), Lars Lindell (3), Bo Eriksson (3),

Fågelrapportering i Västmanland
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Sören Larsson (7) samt Thomas Pettersson (24). Kommitténs storlek har också varierat genom
åren och av olika skäl, men efterhand som uppgiften växt har antalet ledamöter blivit fler. Under
2009 ingår åtta personer. Gubbväldet är emellertid kompakt! Inte en enda kvinna har genom åren
deltagit i rapportkommitténs arbete. Varför inte?

Fågelrapporteringens vardag
I princip fungerar verksamheten idag så som den gjorde inledningsvis. Fågelskådare sänder sina
rapporter till någon som tar emot dem, sorterar och med hjälp av övriga ledamöter sammanstäl-
ler och utvärderar rapporterna. Slutstegen i kedjan är dels att rapporter passas vidare till en
central mottagare för nationell publicering, dels att ett manus till en regional fågelrapport tas
fram för publicering i den regionala tidskriften.

Däremot har arbetssättet och omfånget förändrats genom åren. Förvisso även ambitionen,
måste man nog också säga. På 1970-talet och till mitten av 1980-talet sorterades skriftliga
fågelrapporter i pärmar efter avsändare. Artvisa sammanställningar utifrån breven gjordes ma-
nuellt för att sedan ligga till grund för manus och det som skulle skickas vidare centralt. Ett
årligen återkommande inslag var (och är!) också att ta ställning till observationer av sällsynta
och svårbestämda arter och raser. Sedan 1972 granskar SOF:s raritetskommitté ett urval taxa,
men den regionala rapportkommittén förväntas också lämna ett omdöme för det slutliga avgö-
randet. Utöver det har det också alltid funnits en regional aspekt på detta genom att regionalt
sällsynta arter också granskats av den regionala rapportkommittén före publicering. Detta är
ingen direkt omfattande hantering för västmanländskt vidkommande, men likväl, som jag ser
det, en av de mörkaste baksidorna med det annars mycket intressanta arbetet i kommittén. Det
är en mycket grannlaga uppgift att bedöma riktigheten i vad andra har sett och försökt att
beskriva på en blankett! Ibland har det säkert blivit fel, dvs. kommittén har gjort fel bedömning
eller rentav att felaktiga rapporter har godkänts.

När jag tillträdde som sammankallande 1986, infördes en del förändringar i kommitténs arbets-
sätt. Dels infördes ett mer regionalt perspektiv på arbetet, dvs. de lokala anpassningar som
tidigare gjorts i rapportmall och publicerade rapporter övergavs i mångt och mycket. Men på ett
sätt introducerades en annan slags lokal anpassning i de publicerade rapporterna, nämligen att
observationsdata redovisas kommunvis. Men den största och mest genomgripande föränd-
ringen var datoriseringen. Från och med 1986 matades samtliga inrapporterade observationer in
i en regional databas. Detta underlättade förstås sammanställning och utvärdering betydligt! För
år 1986 finns knappt 4 000 observationer inlagda. I takt med en ökad ambition att täcka in fler
arter och fler aspekter samt, inte minst, fler rapportörer och, uppenbarligen, mer fågelskådande,
växte det årliga antalet rapporter markant. År 1990 var de knappt 5 000, knappt 11 000 år 1995
och nästan 19 000 år 2000. Totalt innehåller den regionala databasen nästan 170 000 observatio-
ner. Genomgående har arbetsfördelningen inom kommittén varit att ansvaret för arter och art-
grupper delats upp när det gäller manusförfattande. De publicerade rapporterna i Fåglar i
Västmanland har dock alltid varit en produkt av kommittén gemensamt. Lokalkännedom är i
sammanhanget viktigt och vi har därför försökt att bemanna kommittén med personer från olika
delar av landskapet.

År 2000 lanserades rapportsystemet Svalan centralt och från och med 2002 togs detta verktyg
i bruk fullt ut även på regional nivå i Västmanland. Det innebär att all rapportering numera görs
av respektive rapportör direkt till en central server genom Artportalen. Ledamöterna i den
regionala rapportkommittén sitter sedan framför sina datorer och administrerar rapporterna.
Och med det är vi framme i nutid.
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Text: Thomas Pettersson
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I N H Ä N G T

F
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April.
En vitvingad trut sågs vid Östersjön i Sura s:n den 6: april. 1 ad hane stäpphök vid Lisjö ängar
Sura s:n.  den 10:e. Den 28:e sågs en svart stork vid Kvarnbacken i Romfartuna s:n.

Maj.
Månaden började bra med 2 st svarthalsade doppingar i Asköviken. Västerås-Barkarö s:n. den
2:a maj. En silltrut av rasen intermedius sågs i Norsa. Munktorps s:n den 8:e. Åvestbo ängar i
Västanfors s:n besöktes den 9:e av en svartkråka. En härfågel sågs vidNorrhörende.
Västerfärnebo s:n. den 10:e. Månaden avslutades med att en svartnäbbad islom rastade i
Hörendesjön. Västerfärnebo s:n. den 24-25:e.

Juni.
1 sommargylling sitter och sjunger vid Hästlösa. Sura s:n den 7:e. Den 8:e hörs en lunds-
ångare i Liaskogen. Näsby s:n. Ytterligare en sommargylling hörs vid Strömsholms slott.
Kolbäcks s:n den 9:e.

Juli.
1 2k hane aftonfalk ses vid Kungsudden. Kungs-Barkaarö s:n.  den 13:e.

Augusti.
1 1k jaktfalk förgyller tillvaron för många tillresta skådare då den uppehöll sig vid Hällby.
Västerfärnebo s:n. från den 22 till den 26.e.

September.
1 hane stäpphök sågs vid Rallsta. Bergs s:n den 6:e. På samma lokal ses periodens andra
jaktfalk! En 1k fågel den 18:e. Senare samma dag ses en 1k jaktfalk vid Norsa. Munktorps s:n.

Kan nog vara samma fågel. Periodens riktiga stänkare, en blåkråka upptäcks i Rällså. Ramsbers
s:n. den 27:e. En fågel som drog många skådare till den lilla Bergslagsbyn! Den 16 oktober
hittades fågeln död i byn.

Oktober.
1 tuvsnäppa sågs vid Hällby. Västerfärnebo s:n. från den 8:e till den 15:e. Nästa tuvsnäppa dök
upp vid Lövstapumpen. Asköviken. Dingtuna s:n den 30:e till den 6:e november.

Observationerna är ej granskade av Rk eller Rrk

Text: Lillebror Hammarström

I Asköviken hittades två  svarthalsade doppingar  den 2:a maj.  Till vänster Torbjörn Hegedüs
(upptäckare) och  Pentti J  Tatti till höger. Detta var Västmanlands 7:e fynd, http://
hem.bredband.net/thomaspettersson/VF.htm
Foto: Jörgen Lindberg

Inhängt
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Detta var landskapets 7:e fynd (http://hem.bredband.net/thomaspettersson/VF.htm). Fågeln fanns
kvar vid Rällså och visade upp sig fint många dagar. Den hittades tyvärr död den 16 oktober.

Jörgen Lindberg

Blåkråkan i Rällså Blåkråkan i Rällså

Blåkråkan i Rällså

Strax efter kl 17 på söndagen den 27 september passerade jag järnvägen vid Rällså. På höger
sida ser jag i dikeskanten blå vingar och stjärt fladdra till. Blir jätteförvånad och tvär
stannar vid vägrenen. Fågeln har då flygit upp och satt sig på en ledning precis över vägen.

Har helt ny digitalkamera och börjar zooma in den. Får ett par bra kort. Går ur bilen när den
flygit upp in tall och satt sig på en torr gren.
Smyger för att få bättre kort, men terrängen för öppen. Blåkråkan flyger in med karaktäristik
flygt till en träddunge där jag inte ser den längre. Kontaktar en vän på Åland som rekomenderar
mig att rapportera fyndet.
Detta skedde senare på söndagen.

Per Klingberg

Foton: Jörgen Lindberg

Många skådare drog till Rällså, och de
flesta hade turen att njuta av blåkråkan då
den åt smågrodor.

En nöjd upptäckare, Per Klingberg.
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Fågelfesten i Hällby

I närheten av Gorgen i Svartåområdet nära Västerfärnebo ligger Hällby.Under hösten 2009
har våtmarken vid Hällby varit otroligt rik på rastande vadare, änder och även många
rovfåglar har jagat i området. Upprinnelsen till fågelrikedomen är att en vall brast i juli 2009

och mängder av vatten från Svartån strömmade ut på åkermarkerna.

Nu har länsstyrelsen tagit upp frågan om att riva vallen och återskapa sjön Gorgen nere i
svackan mellan Hällby och Åhl, som det heter på västra sidan. Daniel Green berättar att
markägarna träffat länsstyrelsen och ett markägarmöte har genomförts och flera av dem är
försiktigt positiva. Några är kritiska, men väldigt få vill satsa de pengar som skulle krävas för att
restaurera vallen igen. Flera ser också våtmarksbidragen som större inkomst än odlingen. Nya
möten följer och vi från VOF hoppas förstås på en återskapad våtmark vid Hällby.

Jaktfalkschock och vadarfrossa!
Den 22 augusti åkte Marie och jag upp till Hällby för att titta på vadare.  Och i sällskap av Johan
Södercratz, Ragnar Hall och Per Gustafsson från Uppsala kunde vi njuta av för Västmanland
fantastiska mängder av vadare. Bland 110 kärrsnäppor, 42 större strandpipare, minst 50
enkelbeckasiner gick även 3 mosnäppor, 1 småsnäppa och 1 roskarl. Bland rastande änder fanns
även 5 gravänder. Inte dåligt, men det skulle bli ännu bättre.

Fågelfesten i Hällby
Klockan 14:50 så ser vi alla en stor rovfågel svepa in över maden. Den kommer riktigt nära oss
där vi står på observationskullen i Hällby. Vi skriker unisont jaktfalk, när den ses bra på ca 30
meters håll, jagande upp samtliga vadare på strandängarna. Vilken upplevelse och vi kan följa
jaktfalken både i jakt och i vila. Den sitter ofta på den närmaste ladan och tar igen sig. Vi såg även
en pilgrimsfalk, inte illa med dessa två falkar på samma gång! Den unga jaktfalken var kvar i
området till den 26 augusti till glädje för många tillresta skådare.
Utöver de arter jag nämt sågs under hösten även tuvsnäppa, sandlöpare, kustsnäppa, rödspov,
kustpipare,flera spovsnäppor och svarthakedopping vid Hällby

Text och foto: Torbjörn Hegedüs

Jaktfalksskådare i
Hällby

Fågelfesten i Hällby
D

en unga jaktfalken tog gärna sig en
välförtjänt vila efter en hård jakt.

 F
oto: Jörgen L

indberg
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Svartnäbbad islom i Hörendesjön

Den 24 maj var jag ute på en skådartur i Svartådalen. Jag hade en rutt planerad med besök
vid Hällsjön, Rörbosjön, Fläcksjön samt Gussjön. Det visade sig vara väldigt fågeltomt
för årstiden. Jag hade hoppats på någon marin and i Fläcksjön men kammade noll. Efter

att jag räknat in ett femtontal svarttärna vid Parkeringen vid Näs fortsatte jag mot Gussjön. Där
var det riktigt dött och jag funderade lite på vad jag skulle göra. Antingen Svanå för att leta efter
forsärlor eller kanske ett besök till Hörendesjön där jag inte varit och skådat på många år. Kanske
någon sjöorre eller svärta skulle kunna rasta där. Jag besökte sjön ganska ofta på slutet av 80-
talet då jag arbetade med att inventera storspov för Åke Bergs forskning.
Efter ett kortare stopp vid Hörnsjöfors efter forsärla (dipp)så åkte jag vidare mot Hörendesjöns
södra delar. Sjön är ganska stor och svåröverskådlig och jag tänkte försökt hitta något ställe där
jag såg större delen av sjön. Efter flera försökt att ta sig ner till sjökanten utan att lyckas då
vägarna oftast slutar vid någon gård så hittade jag ett bra ställe. Jag riggade upp tuben och
började spana med handkikaren över sjön. Direkt fick jag in en lom som låg ganska nära < 700
meter bort. Jag hajade till direkt då den så ut att ha ett helsvart huvud! Såg jag rätt i handjagarn?
Panorerar ivrigt in lommen med tuben och tror knappt mina ögon – det ligger en svartnäsa i full
sommardräkt på perfekt obshåll! Fågeln är otroligt snygg och medljuset gör att ”fönsterrutorna”
på ryggen blir väldigt tydliga. En antydan till ljusare näbbspets kan även tydligt ses men att det
är en svartnäsa är fastställt utan tvivel. Efter en stund försvinner lommen bakom en ö och jag

Foto: Markus Rehnberg

tycker det är dags att larma ut den. Då jag inte har BMS själv längre så ringer jag upp Magnus
Liljefors och han piper ut den. Själv ringer jag runt till några som kan tänkas vilja se den och jag
blir även uppringd av några skådare från Uppland som planerar att dra. När jag hittar lommen
igen så simmar den hela tiden norrut och den kommer allt längre bort från mig. Jag beslutar att dra
vidare och lämnar svartnäsa.
Svartnäsa sågs hela dagen av tillresta skådare men tidigt nästa morgon så lyfte fågeln, tog höjd
över sjön och drog i väg norrut. Den sista som hade tur att se den var Krister Ekman, Sala och
han var nog glad att han var morgonpigg då några tillresta som kom senare tyvärr missade fågeln.

Det var det fjärde fyndet i Västmanland och det första för Norbergs och Sala kommun. Det
första fyndet gjordes 1960 vid Råsvallen i Lindes. Sedan den beryktade islomshösten i Glåpen
år 2000. Det tredje fyndet var en sträckande fågeln som passerade Backgården i Fagersta sydost
den 22 september 2007. Någon sjöorre blev det inte för mig den dagen trots att det sågs av andra
skådare i Hörendesjön samma dag men jag var rätt nöjd ändå med svartnäsa. Det gäller att ha lite
tur ibland och oftast är det nog tillfälligheter som gör att man hittar något kul.

Text: Håkan Johansson

Fågelskyddsprojekt

Västmanlands Ornitologiska Förening har beslutat att ge medlemmar i föreningen möjlig-
het att söka bidrag till fågelskyddsarbete inom landskapet. Bidraget är avsett att gälla
åtgärder för naturvårdsarbete för fågelskydd i vid bemärkelse och kan sökas av enskilda
medlemmar eller lokala fågelklubbar. Bidraget avser att täcka omkostnader för resor,
förbrukningsmaterial och/eller utrustning, men inte för löner och traktamenten.
Projekt ges bidrag på ca 5000 kr. Redovisning för bidraget skall göras med en rapport till
föreningen (årlig rapport om flerårigt projekt) med kvitton för inköp och en notis i
tidningen Fåglar i Västmanland.
Ansökan med en projektbeskrivning för år 2010 görs till:
Västmanlands Ornitologiska Förening
c/o Torbjörn Hegedüs
Dragverksgatan 65
724 74 Västerås
Ansökningstiden går ut 31 mars 2010 och besked meddelas senast 30 april 2010.

Svartnäbbad islom i Hörendesjön
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Västmanlands fågelklubbar

Arboga Fågelklubb
c/o Seppo Leppälampi

Emausvägen 1
732 33 ARBOGA

0589-159 87
seppoleppalampi@hotmail.com

http://www.arbogafk.net/

Frövi Fågelklubb
c/o Tommy Oscarsson

Odonvägen
711 33 LINDESBERG

0581-123 48
tommy.swarre@swipnet.se

http://birds.nu/ffk.htm

Fagersta Fågelskådare
c/o Jan Hellström
Svedjevägen 24

737 43 FAGERSTA
0223-141 35

lahol7@hotmail.com
http://www.fagerstafagelskadare.se

Hallstahammars Naturskyddsför.
c/o Per Eriksson
Ängsvägen 32

734 31 HALLSTAHAMMAR
0220-513 77

perka.e@bredband.net
http://hallstarapporter.shows.it

Hedströmsdalens Ornit. För.
c/o Lillebror Hammarström

Hemgårdsvägen 10
730 30 Kolsva
0221-513 24

aluco@telia.com
http://hofjorgen.bloggsida.se/

Nora Biologiska Förening
c/o Peter Bernövall

Gunnarsbergsgatan 14
713 32 NORA

rasputin53@hotmail.com
http://www2.hemsida.net/norabf

Hällefors Ornit. För.
c/o Gunde Persson
Hammargatan 30

712 60 GRYTHYTTAN
0591-140 97

070-642 84 91

Ramnäs Virsbo Naturklubb
c/o Sören Larsson

Håkantorpsgatan 9
724 76 VÄSTERÅS

021-35 57 58
soren20@telia.com

Sala Fågelklubb
c/o Bo Eriksson
Aspvretsvägen 4

730 70 VÄSTERFÄRNEBO
0224-74 01 12

eb@ksk.sala.se

Skultuna Naturklubb
c/o Gert Eriksson
Vallonvägen 34

730 50 SKULTUNA
021-707 22

gert.ericsson@mbox302.swipnet.se
http://home.swipnet.se/SKULTUNA_NATURKLUBB

Ställdalens Naturstudieklubb
c/o Bengt Lundell

Tallvägen 9
714 72 STÄLLDALEN

0580-201 66
tallvagen@swipnet.se

Västmanlands fågelklubbar

Thomas Pettersson
(rapportmottagare)
Härnevigatan 3A
723 41 Västerås
021-13 81 76
thomas.pettersson@bredband.net
Anders Carlberg
0587-131 69
noraanders@tele2.se
Per Eriksson
0220-513 77
perka.e@bredband.net

Regionala
rapportkommittén
(rrk)

Lillebror Hammarström
0221-513 24
aluco@telia.com
Karl-Gunnar Källebrink
0224-280 41
kalle_k@rixtele.com
Jörgen Lindberg
070-584 13 01
jorgen.lindberg@lm.se
Ralf Lundmark
0220-357 66
ralflundmark@vasteras2.net

Markus Rehnberg
0707-83 99 27
allealle210@hotmail.com
Roland Thuvander
0587-701 09
r.thuvander@telia.com

VOF på nätet
Du hittar föreningens hemsida på adress

http://www.vofbird.com
Webmaster: Erik Hansson

erik@level7.nu

STYRELSE

Ordförande
Torbjörn Hegedüs
Dragverksgatan 65
724 74 Västerås
021-13 34 05
021.133405@telia.com

Kassör
Kjetil Jensen
Sunnanvindsgatan 22
723 50 Västerås
021-80 40 26
kjetil.jensen@spray.se

Sekreterare
Markus Rehnberg
0707-83 99 27
allealle210@hotmail.com

Övriga ledamöter:
Daniel Brehmer
070-324 26 17
daniel.brehmer@edu.koping.se
Ulf Carlson
0220-156 06
ulf.carlson@gmail.com
Elisabeth Evjen
021-557 48
elisabethevjen@yahoo.se
Torbjörn Jansson
0223-234 98
janbjorn@telia.com
Jörgen Lindberg
070-584 13 01
jorgen.lindberg@lm.se
Roland Thuvander
0587-701 09
r.thuvander@telia.com
Gunnar Niklasson
070-67 43 069
gunnarniklasson@telia.com
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